Návod k obsluze Set Top Boxu

DVB-T DI-WAY T-2300
Přijímač digitálního pozemního vysílání

* PVR USB 2.0 ready, čtečka karet pro prohlížení fotografií.
* Jednoduchá aktualizace s/w přes USB,
* DVI out – digitální audio video výstup pro připojení LCD, PLAZMA TV H.D.M.I.
* České OSD MENU, EPG
* 1000 předvoleb pro TV a Rádio
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Digital Terrestrial Receiver (DTR). Vezme vás do nového a vzrušujícího světa
Digitální televize. Světa jasného widescreen obrazu, digitálního zvuku. Získáte více
informací a nové služby. Všechno toto a více "S vaším novým přijímačem" Sledujte TV
v digitální kvalitě.
Pro využití nového přijímače DTR prosím najděte si chvíli času na to obeznámení se
s rozsáhlými rysy jednotlivými detaily v této příručce uživatele.
Pokud potřebujete pomoc v nastavení prosím volejte vašeho obchodníka nebo poradce zákaznického servisu.

Hlavní rysy
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l
l
l
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MPEG 2 digitální & plně DVB-T vyhovující
Automatická PAL/NTSC konverze
1000 kanálů TV a Rádio programovatelný
Plná podpora 7 dnů Electronic Program Guide (EPG)
256 barev. zobrazení na displeji
Automatické kanálové hledání, Ruční vyhledávání kanálu.
Různé úpravy kanálových funkcí(favorit. skupiny., pohyb, rod. zámek, přejmenovat a třídit)
Rodičovský dohled nad kanály
Použití menu systému
Nové verze software skrz USB zařízení
Podpora Dialogové titulky (subtitles) DVB EN300743 a EBU
Podpora Teletextu DVB ETS300472 by VBI and OSD
Automatický uložený poslední sledovaný kanál
Podporovat čísla stopy logiky(LCN)
Jedna hra
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Pro vaše bezpečí

Vyhněte se rizikům zásahem elektrickým
proudem, Nesundávejte kryt přijímače,
který je připojen k el. zásuvce. Tato manipulace vám nepřísluší.

Na přijímač nepatří žádné květinové vázy,
Přijímač nesmí přijít do styku s vodou,
atd, z důvodů, aby nedošlo k ohrožení
vás a předešli jste poškození přijímače.

Nevystavujte přijímač přímému sluneční- Neblokujte průduchy chlazení přijímače.
mu záření a potencionálnímu zdroji tepla. Na přijímač neodkládejte jiné věci, hrozí
přehřátí a poškození přijímače.

Pokud nastane abnormální stav přijímače
(abnormální přehřívání, kouř, atd.).
Neprodleně přijímač odpojte od el. zásuvky a kontaktujte servisního technika.

Nedotýkejte se přijímače během bouřky,
hrozí riziko zásahu bleskem. Doporučení
při zmíněné situaci po tuto dobu odpojte
přijímač od elektrického zdroje.

Odpojte přijímač od el. zdroje při dlouho- Ujistěte se, že AC síťový kabel přijímače
dobé nepřítomnosti (dovolená, atd.).
je vypnutý od el. zdroje před úklidem
a údržbou přijímače. Pokud povrch přijímače špinavý (zaprášený), postačí setřít
povrch čistým jemně navlhčeným a dobře vyždímaným hadříkem, látkou.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Dálkové ovládání

Baterie

Příručka uživatele

Všeobecná činnost
Tato příručka vám pomůže při nastavení vašeho přijímače. Přijímač je vybaven jednoduchým uživatelským menu. Menu přijímače vás provede instalací kanálů, organizování kanálů, prohlížení a mnoha jiných funkcí.
Všechny funkce mohou být uskutečněné použitím knoflíků na Dálkovém ovladači.
Některé funkce lze ovládat přímo na čelním panelu přijímače.
Přijímač je snadno ovladatelný.
Berte prosím na vědomí: Přehráním nového softwaru, se může změnit funkčnost přijímače.
Nastanou-li potíže s činností vašeho přijímače, prosím nahlédněte do této příručky,
zda-li zde nenaleznete možné řešení problému.
Nenaleznete-li v příručce řešení problému kontaktujte vašeho obchodníka nebo zákaznický servis
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Popis dálkového ovladače (RCU )
Klíč
K

Funkce
Tlačítko VYP/ZAP ON/OFF.
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Při sledování programu, vypnutí zvuku.

0~9
TV/RADIO

Zadejte číslo požadované položky v menu nebo
vyberte programové číslo k sledování Tv.
Přepnout mezi TV a Rádio – režim.

PR

Přepnout zpět na předchozího program.

FAV

Zobrazte oblíbený seznam programů.

INFO

Informace z aktuálního programu.

AUDIO

Vyberte si zvukový mód.

!
!

Pohyby nahoru / dolů stránka v seznamu programů.

"
"

MENU

Výběr menu nastavení přijímače.

PR+, PR-

Při sledování programu, změnit programy nebo
pohybovat k další výš nebo nižší položce v
menu.

OK, LIST

Vykonává vybranou položku v nabídkové obrazovce nebo vstupuje do požadované hodnoty
módu.

EXIT
 

Návraty do předchozího menu na menu obrazovka nebo opustit menu.
Při sledování programu, nastavit hlasitost, nebo
pohyb vlevo nebo vpravo v menu.
Vyberte různé zvukové režimy.

EPG
PAUSE
TV/AV

EPG (elektronický programový průvodce)
Stiskněte jednou pro pozastavení obrazu, stiskněte ještě jednou pro přechod do normálního režimu.
Žádná funkce.
Zapnout dialogové titulky.

UHF

Žádná funkce.

TXT

Přejít na mód teletextu.

PAL/NTSC Přepnout mezi PAL a NTSC režimem.
Vstoupit do náhledu obrázků mód zobrazený na
obrazovce.
RECORD
#, n
(
$

Zaznamenejte program.
Hrajte aneb zastavte program.

'

Stisk rychle vpřed nebo rychle zpět.

#

Hledejte vpřed nebo zpět.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Přední panel

Zadní panel
NAPÁJECÍ KABEL

ANT IN: PŘIPOJTE K ANTÉNĚ

PŘIPOJTE K TV
POUŽITÍM 21 SCART KABELU
PŘIPOJTE K TV SETU HDMI – VÝSTUP

Spojení s TV použitím SCART kabelu

DTR

IN

TV
SCART
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UVÍTACÍ MENU
Po prvním uvedení do provozu vás přivítá
úvodní menu nastavení.
Stiskněte PR+, PR- tlačítko pro pohybu kurzoru. Na výběr požadované položky nastavení: Antény Settingu, venkovní nastavení,
OSD jazyk, zvuk. jazyk, dialogové titulky, Jazyk, LCN, GMT použití, časové pásmo, nastavení
Data a správného času
Vaše volba.
, tlačítko pro výběr požadované položky.

Stiskněte červené tlačítko pro zadání "Automatického prohledání". Stiskněte zelené tlačítko pro výběr

"Manuál prohledání".
Stiskněte [EXIT] pro opuštění uvedeného
menu.
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HLAVNÍ MENU
Po stisknutí tlačítka [MENU], vstoupíte do
hlavního menu.
Toto menu se skládá z 5 významnějších
položek- nabídek
Pro výběr.
– TV (TELEVIZE)
– RÁDIO
– MULTIMÉDIA
– HRY
– NASTAVENÍ

1. TV (Televize)
Zde se nachází dvě pod složky menu:
– TV Seznam
– TV Průvodce

1.1 TV Seznam
Vstoupíte stlačením tlačítka Enter. (vstoupit)
Můžete se pohybovat stlačením tlačítka[ nahoru/dolů] pro náhled programů v kontrolním okně vedle kanálového seznamu.
Můžete stisknout [Page Up/Page Down] tlačítko pro výběr požadované funkce menu.
Pro potvrzení tlačítko [OK] pro opuštění
[EXIT] tlačítko, pro plný obrazovkový mód.
Tlačítka korespondenční funkce, které se vám zobrazí ve spodní části obrazovky.

1.1.1 Favorites (Oblíbené)
Vyberte ,  tlačítkem oblíbené, poté
tlačítkem PR+, PR- vyberte program, který
máte rád, stiskem číselné klávesy 1-8 na DO
(dálkový ovladač) přiřadíte vybraný kanál,
stiskněte žluté tlačítko uložit, nebo tiskněte
[EXIT] tlačítko k zrušení operace.
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HLAVNÍ MENU
1.1.2 Lock (Zámek)
Vyberte ,  položku zámek, poté tlačítkem PR+, PR - vyberte program, který požadujete, potvrďte OK tlačítkem na dálkovém ovladači.
Přidělený vybraný kanál se uzamkne značkou,
Značku odstraníte, pokud vy stisknete opětovně tlačítko OK, nebo stisk [EXIT] zrušíte
operaci.

1.1.3 Edit (Upravit)
Vyberte tlačítkem položku Edit (upravit),
stiskněte OK vstoupíte do okna výběr.Vyberte požadovaný program pro úpravu
.Poté, stiskněte tlačítko OK k úpravě názvu
programu.Poté stisknout OK uložit a stisknout EXIT opustit, Pak stlačte červený klíč
uložte na konec opustit.

1.1.4 Move (Pohyb)
Stlačte OK vyberte požadovaný kanál. Poté,
můžete přesunout vybraným kanál na pozici, kde jej chcete umístit. Potvrďte [OK] pro
uložení změny.
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HLAVNÍ MENU
1.1.5 Sort (Třídit)
Název(A-Z): Vzestupné pořadí, vynechávání
$ znaky. Čísla jsou v předu, poté velká písmena.
Název (Z-A): Sestupně je v opačném pořadí
Název (A-Z).
Free-Pay: (Volný placený): Veškeré FTA
programy jsou uvedené vpředu, zatímco
veškeré míchané programy jsou uvedené
naposledy.

1.1.6 Skip
Přesuňte vyberte Skip (skok) tlačítko
Poté stlačit PR+, PR- vyberte program, který
chcete přesunout. Stlačte OK na RCU (DO)
přiřaďte značku Skip k vybranému kanálu.
Poté vy můžete pohybovat tlačítkem (nahoru/dolu) vybraným kanálem k pozici, kde
chcete umístit kanál. Stiskněte OK k potvrďte vaše rozhodnutí.
Značka zmizí jestli vy tisknete OK opětovně,
nebo stiskem [EXIT] zrušíte operaci

1.1.7 Delete (Smazat)
Tlačítko pro výběr funkce vymazat programy, Poté stlačíte PR+, PR- vyberete požadovaný program, který chcete vymazat. Potvrďte OK na RCU (DO) přiřadíte k vybranému kanálu značkou pro smazání. Pokud se
rozhodnete zrušit volbu smazat označený
program stiskněte znovu [OK].
Pro zrušení celé operace stiskněte [EXIT].
Stiskněte zelený tlačítko pro výběr všech
programů pro vymazání, poté stlačte žlutý
tlačítko k vymazání všech programů.
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HLAVNÍ MENU
1.1.8 Search (Vyhledávání)
Stiskněte tlačítky vyberte volbu Search
stiskněte OK vstoupíte do okna menu.
Stiskněte zelené tlačítko k přepnout mezi
Velkými a malými písmeny; stiskněte červené tlačítko
pro vymazání znaku na kurzoru;
Stiskněte [pravé/levé] tlačítko pro pohyb
kurzorem vyberte požadovaný znak; stisknout číslicové klávesy (0 9) vkládat znak.
Není li název nevyplněn systém bude zobrazovat dialog informující "Jmenovat".
Tisknout OK klíč k zavřít tento dialog.

1.2 TV průvodce
TV průvodce je elektronický programoví
průvodce, z kterého vy můžete vyhledat
všechny programy za týden. Obsah zobrazený v tomto okně je poskytován provozovatelem.
V hlavním menu, pohybujte kurzorem v TV
Průvodci, na vybrané položce stiskněte OK
tlačítko pro vstup do zvoleného okna.
Pohybovat PR+, PR- tlačítky vyberte požadovaný kanál v TV kanálovém seznamu.
Dnešní, Zítřejší týdenní (7 dny) programoví
průvodce vybraného kanálu jsou zobrazení na spodním sloupci Nahoru- pravý PIG
displej vybraný program, stiskněte OK tlačítko k celo obrazovému zobrazení.
Stisknout  tlačítko k přepnutí info. Tv průvodce.
Stiskněte EXIT tlačítko k navrácení se do seznamu programů. V programovém průvodci seznam stiskněte ,  vyberte požadovanou položku. Stiskněte PR+, PRtlačítka vyberte požadovaný den pondělí až neděli. Stiskněte OK tlačítko pro vstup do
vybraného programu detailu. Stiskněte červené tlačítko rezervujte si program.
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HLAVNÍ MENU
2. RÁDIO
Toto menu má dvě části - menu:
– Rádio seznam
– Rádio průvodce

2.1 Rádio seznam
Operace je stejná jako 1.1 TV seznam.

2.2 Rádio průvodce
Operace je stejná jako 1.2 TV průvodce.

3. MULTIMÉDIA
Toto menu má 4 části - menu:
– Mé album
– Má hudba
– Moje filmy
– Moje záznamy

3.1 Mé album
Pokud vstoupíte do položky Mé Album, na
obrazovém
displej:
Můžete stisknout PR+, PR-, ,  pohybovat kurzorem a vybíráte si obrázky. Stlačte OK pro prohlížení v plném rozsahu obrazovkového módu.
Stisknout PR+, PR- pro výběr možnosti otočit obrázek, stisknout pro přechod na další
nebo předchozí obrázek, stiskněte OK pro
možnost sledováni obrázku v
předcházejícím módu.
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HLAVNÍ MENU
Stiskněte modré tlačítko vstupte do složkového okna.
Poté můžete stisknout PR+, PR-, vybrat
,  pohybovat kurzorem a vyberte si
požadovanou složku, Potvrďte volbu stiskem OK pro nahlédnutí do zvolené složky.

3.2 Má hudba
Vstoupíte v menu do položky Má hudba na
obrazovém
Displeji.
Stisknout PR+, PR- tlačítko pro pohyb kurzorem.
Ovládání hlasitosti, stiskněte
Pro potvrzení výběru hudby stiskněte OK.
Stisknutím červeného tlačítka pozastavíte
přehrávání,
Opětovné stisknutí znovu pokračovat hraní.
Žlutý znak: Vyberte hrací režim mezi opakované přehrávání, opakované náhodné přehráváni a opakované přehrávání VYP.
Modrý znak: Rychle vpřed
Zelený znak: Zastavte přehrávání hudby
Stiskněte EXIT pro volbu ukončit.

3.3 Mé filmy
Vstoupíte v menu do položky Mé filmy na
obrazovém
Displeji.
Stisknout PR+, PR-, tlačítko pro pohyb v
menu
Vyberete si uložený soubor ,  tlačítkem.
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HLAVNÍ MENU
3.4 Mé záznamy
Toto menu má 3 pod složky - menu:
– Zaznamenaný seznam
– Nahrávací zařízení
– Nahrávací přednosti
3.4.1 Seznam Záznamu
1. Stlačením RR+, PR- kláves zvolte
zaznamenány program v levém okně a
stiskněte OK klíč k přehrávání, stiskněte klávesu OK můžete vstoupit do režimu celé obrazovky.
2. Tlačítka (pauza) pozastavíte přehrávání.
Pokračuj # v přehrávání. Zpomalit přehrávání zpět V před. (/' Rychloposuv vřed či
vzad. Zpomalit přehrávání &
3. Stiskem červeného tlačítka vymažete kanál, který jste vybrali.
3.4.2 Nahrávací zařízení
Stiskněte červené tlačítko objeví se dialog
všechna data budou ztrácena v aktuálním
oddílu, formát rozdělení? Vybrat ano pro formát nebo vybrat (EXIT)
opustit. Zelené tlačítko, objeví se dialog
všechna data budou ztrácena, formát disk?
Vyberte ANO formát nebo vyberte (EXIT)
odejít zrušit operaci.
3.4.3 Nahrávání výhody
1. Časový posuv velikost:
Zobrazí velikost zapisovacího ústrojí.

2. Časový posuv:
Vyberte mezi AUTO, VYP a ZAP.
3. Tlačítko nahrávání: Vyberte mezi TU A
TAM.
4. Standardní zaznamenávající doba:
Stiskněte tlačítko a vyberte dobu.
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HLAVNÍ MENU
4. GAME (HRY)
Pokud vstoupíte do GAME (HRY) v menu,
přijímač poskytuje hry pro vás.
Toto menu má tři podložky - menu:
– Gomoku
– Kalendář
– Kalkulačka

4.1 Gomoku
Vyberte si Gomoku a stisknout [OK] vstoupíte.
Poté můžete hrát podle pravidel které jste si
vybrali a záchytných bodů na obrazovce.

4.2 kalendář
Vstoupíte do menu kalendáře.
Stisknout PR+, PR- tlačítko vyberte požadovaný měsíc a stisknout [pravý/levý] tlačítko
vyberete požadovaný rok.
Stiskněte EXIT tlačítko pro opustit menu.

4.3 Kalkulačka
Vstoupíte do položky kalkulačka menu, na
obrazovkovém
displeji.
Červené tlačítko: Plus
Modré tlačítko: Dělit
Žluté tlačítko: Násobení
Zelené tlačítko: Mínus
Stiskněte PR+, PR-, tlačítko pro pohyb kurzorem
a vyberte tlačítka na kalkulačce.
Stiskněte OK pro výpočet.
Stiskněte EXIT tlačítko pro opustit.
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HLAVNÍ MENU
5. NASTAVENÍ
Toto menu má šest částí - menu:
Instalace
– TV nastavení
– Heslo
– Nastavení časovače
– SW aktualizace
– Standardní nastavení

5.1 Instalace
Vstoupíte do nastavení Instalace menu na
obrazovkovém displeji.
V menu, stiskněte PR+, PR- tlačítko pro výběr. V menu si vyberete vaši volbu Zdůraznit vaší volbu. tlačítkem
Stisknout červené tlačítko pro Automatické
naladění. Stiskne zelený tlačítko pro Manuální naladění.

5.2 TV nastavení
Vstoupíte do TV nastavení, na obrazovkovém displeji.
1) TV formát: TV Formát je užívaný pro přepínání
obrazovkového módu poměru. Poskytujeme
několik voleb: 4:3LB/4:3PS/16:9LB/16:9FIT
Vyberte
Obrazu.
Tlačítkem požadovaný formát

2) TV režim: TV režim se používá pro zvolení
obrazovkového -módu. Nabízíme tři módy:
Auto, PAL a NTSC. Můžete si vybrat stisknutím tlačítka požadovaný režim.
3) OSD Transparentnost: Můžete nastavit
průhlednost všech menu. Stisknutím tlačítek
pro volbu hodnot. Existuje osm úrovní průhlednosti,
.nejnižší hodnota 1 znamená nejvíce transparentní, nejvyšší hodnota 8 znamená neprůhlednost.
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HLAVNÍ MENU
4) Pod svícení displeje času: Nastavíte pod svícení času. Může také nastavit
čas pro zobrazení hlasitosti objevující se na obrazovce. Pokud přepínáte kanály,
může nastavit čas programové informaci objevující se na obrazovce. Tyto dvě položky pro úpravu můžete snížit /zvýšit v menu pokrývání při sledování programů,
5) Výstupní obrazový signál: Výstupní obrazový signál je pro přepínání video módu
výstupu. Máte na výběr mezi dvěma režimy: CVBS+S - Video a CVBS+RGB. Přepnete stlačením

5.3 Heslo
Vstoupíte do menu hesla, na obrazovém
displej. V tomto menu stisknout PR+, PRvyberte pod složku - menu a potvrďte OK
vstoupíte do menu, které je vybrané.
1) Nastavení menu hesla: Nabízí zámek
uzamčení menu nastavení. Pokud si uživatel
přeje vstoupit do nastavení menu, musí vložit Password (Heslo). tlačítek.
Jestli nastavení Menu Locka je na ON, což
znamená uživatele musí vkládat heslo.Pro
deaktivaci nastavte na OFF (odemkněte).
Standardní heslo je 0000.
2) Kanálový zámek: Můžete nastavit kanál, který chcete uzamknout.
3) Pro vstup do uzamčeného programového kanálu, budete vyzváni k zadání číselného hesla:.
4 Zadejte 4 místné číselné heslo, potvrdit heslo OK automaticky.
4) Změna hesla: Vyberete ano, objeví se okno dotazující se na zadání starého hesla.
Po vstupu zadejte nové 4 místné heslo, potvrďte OK .Budete vyzvání pro kontrolní
opětovné zadání
Nového hesla. Zadejte opětovně nové heslo a potvrďte OK .Bude nastaveno nové
heslo.

5.4 Časové zálohy
Vstoupíte do menu časové zálohy na
obrazovkovém displeji.
Stisknout PR+, PR- pro výběr události v
tomto okně, a stiskněte EXIT pro opuštění
menu.

Stisknout červené tlačítko vstoupíte do edičního okna.
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PR+, PR- tlačítkem vyberte požadované- menu, a stiskněte tlačítko pro pohyb k tomu, aby jste vybrali vaši volbu.
Zeleným tlačítkem vyberete požadované okno.
Jestliže zvolíte ANO, událost kterou jste vybrali vymažete,
Pokud vyberete EXIT, opustíte menu položky, aniž vymažete vybranou událost.

5.5 SW aktualizace
Toto menu má jednu pod složkumenu:
-aktualizace USB
1) Aktualizace USB: Stiskněte OK tlačítko
objeví se SSU okno. Vyberete nový soubor v
nabídce.
Stiskněte OK tlačítko k aktualizaci.Pokud
není žádný nový
soubor na USB zařízení ukáže se, není soubor,

5.6 Nastavit standardní
Vyberete si volbu standardní nastavení a
stiskněte OK
Zobrazí se dialog, který se vás ptát:
Nastavte standardní nastavení?
Jestliže zvolíte ANO všechny parametry tohoto
přijímače se budou resetovat do implicitní
hodnoty.
Přijímač se uvede do stavu továrního nastavení.
Veškerá data a vaše nynější nastavení budou nenávratně ztracena.
Poznámka: Prosím používat tuto funkci opatrně.
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6. Klávesová zkratka
6.1 Číslo
Použití číslicových kláves (0 9) vkládáte číslo požadovaného kanálu Jestliže
vstupní číslo zvoleného kanálu je výší než poslední uložené číslo: Systém zobrazí
"Invalidní číslo"
a stisknutím OK tlačítka zavřete toto hlášení.

6.2 TELEVIZE/RÁDIO
V normálním režimu, stiskněte TV/RADIO tlačítko k přepnout mezi TV módem a Rádio
módem.

6.3 Up/Down (Nahoru/Dolů) Změnit kanál
Stiskněte PR+, PR- tlačítko k přepnutí nahoru nebo dolů.

6.4 Left/Righ (Levá/Pravá) (Hlasitost +/-)
Tlačítka pro výběr změny hlasitosti.

6.5 Mute (Zvuk VYP.)
Stisknout
Tlačítko k snížení se hlasitosti.
Tlačítko k přidání hlasitosti .
tlačítko vypnete zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte
zvuk, nebo stisknutím tlačítek pro změnu hlasitosti.

6.6 Pause (Pauza)
Během sledování, můžete stisknout tlačítko PAUZA zastaví se obraz zatím co zvuk
pokračuje. Opětovným stisknutím zrušíte PAUZU.

6.7 Teletext
Stiskněte TXT/ tlačítko k zobrazení teletextu a dialogových titulků na obrazovce.

6.8 OK
1. Během sledování nebo poslouchání,
stiskněte OK tlačítko k zobrazení TV seznam
programů nebo Rádio seznam programů.
2. Stiskněte PR+, PR- tlačítko pro výběr požadovaného kanál nahoru nebo dolů, poté
stlačte OK pro výběr zvoleného programu.
3.Tlačítko pro zvolení požadované stránky.
4. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění
nabídky okna menu.
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6.9 Audio
1.Stiskněte AUDIO tlačítko vstoupíte do
menu Audio info.
2.Stiskněte tlačítko pro výběr zvukového
módu mezi LL, RR a LR.
3. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění
nabídky okna menu.

6.10 Recall (Zvolit zpět)
Stiskněte

6.11 Info
tlačítko k přepnutí aktuální kanál k předešlému kanálu
Stiskněte INFO tlačítko pro získání více
informací.

6.12 FAV (Oblíbená)
1. Stiskněte FAV tlačítko pro zobrazení uložených
oblíbených programů.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr oblíbených
skupin. Stiskněte PR+, PR- tlačítko nahoru/dolů pro
výběr požadovaného kanálu. Stiskněte OK
tlačítko
pro potvrzení požadované volby.
Stiskněte MENU nebo EXIT tlačítko pro
opuštění menu.
3. Není-li uložený žádný oblíbený kanál, systém
zobrazí informaci " Není FAV kanál!"

6.13 Složka - obrázky
Stiskněte tlačítko pro vstup do složky – obrázky .
Chcete-li vybrat kanál, stiskněte PR+ PR- vyberte
tlačítkem na DO vybraný kanál Potvrďte enter.
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6.14 EPG (Programoví průvodce)
Stiskový EPG tlačítko na DO objeví se EPG okno na obrazovce. Můžete vidět informaci z programu v pravém horním okně, a kanálový seznam je v levém horním okně.
Stiskněte číselné tlačítko 1 pro rezervaci seznam,
Stiskněte číselné tlačítko 2 přepínání mezi levým a pravím oknem. Stiskněte EXIT tlačítko pro ukončení menu.
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HLEDÁNÍ ZÁVADY
Problém

Možné příčiny

Co dělat

Displej na přední straně panelu nerozsvítí se.

Hlavní kabel není připojený

Zkontrolujte, že hlavní kabel
je připojený do elektrické zásuvky

Žádný zvuk nebo obraz, ale
na přední straně panelu svítí
červené světlo

Přijímač je v úsporném režimu.

Stiskněte pohotovostní knoflík

Žádný zvuk nebo obraz.

Žádný signál nebo slabý signál

Překontrolujte kabelové spojky, anténu a další vybavení
spojené mezi anténou a přijímačem.

Signál je příliš výrazný

Připojte signální zeslabovač k
anténě vstupu.

Snímač má příliš vysoké šumivé číslo.

Změňte snímač s nižším šumivým číslem.

Anténa je vadná.

Vyměňte anténu.

Obraz není zobrazený na obrazovce, při zapnutí

Systém je připojen RF vedeními.

Zkontrolujte UHF kanál nastavený ve vašem systému a pro
laďte UHF kanál pořádně.

interference na vašem pozemském programu nebo obrazový signál.

Systém je připojen RF vedeními a výstupní program přijímače zasahuje do nynějších
pozemských programů nebo
obrazový signál.

Změňte výstupní program přijímače na vhodnější program,
nebo připojte systém přes
SCART vedení

Nefunkční dálkový ovladač

Baterie vyčerpaná.

Změna baterií

DO je nesprávně zaměřený.

DO není nasměrován na přijímač, nebo překontrolujte: nic
neblokuje přední stranu panel

Špatný obraz / blokování chyby.

Poznámka: Jestli jste vyzkoušeli všechny návrhy nahoře, bez vyřešení problému,
prosím kontaktujte vašeho obchodníka nebo poradce zákaznického servisu.
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