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Pozor!  

Nedodržení stanovených preventivních opatření může způsobit vážné zranění osob nebo poškození majetku. 

Instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací, technici nebo instalační 

pracovníci v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Poškození v důsledku nesprávné instalace a uvedení do provozu, vadných konektorů na kabelech nebo jakékoli 

jiné nesprávné manipulace bude mít za následek ztrátu záruky. 

EN UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní požadavky jsou v souladu s EN 60728-11 a musí být dodrženy. 

• Před prací na elektrických systémech odpojte síťové napájení. 

• Veškeré další požadavky na elektrické zapojení by vždy měly instalovat osoby s vhodnou kvalifikací. Instalační 

nebo servisní práce by NIKDY neměly být prováděny během elektrických / bouřek. 
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 1. Úvod 

  

1.1 Obecně 

  

Co je v krabici 

• 1 přijímač TR 63 

• 1 dálkové ovládání + 2 baterie LR 03 

• 1 Uživatelská příručka 

Pokud cokoli z toho chybí, kontaktujte svého prodejce 

  

  

   

1.2
 
Přední panel 

  
  

  

 

  

  

1.3
 
Zadní panel   
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1.1 Dálkové ovládání 

 

1   1 STANDBY (zapnutí a 

pohotovostní režim STB) 

2 ČERVENÁ / ZELENÁ / ŽLUTÁ / 

MODRÁ tlačítka 

  (Pro funkční tlačítka / funkční 

tlačítka podnabídky) 

3 REW (Převinout zpět přehrávání) 

 FWD (Rychlé přehrávání vpřed) 

4 PAUZA 

 (Funkce pauzy / aktivního časového 

posunu) 

5 PLAY 

6 TTX (Otevřít interaktivní službu) 

7 SUBTITLE (On / Off Subtitle) 

8 Nabídka 

 (Otevření a zavření obrazovky 

nabídky) 

9 Tlačítko OK 

(Potvrďte výběr) 

10 Kurzor / CH +, - / VOL + .- 

(Kurzor: Navigační tlačítka 

používaná k navigaci položek) 

(CH +/-: Channel Up and Down VOL 

+/-: Volume Up and Down) 

11 FAV 

 (Otevřete seznam oblíbených) 

12 ZÁZNAM 

 (Nahrajte televizní program a rádio) 
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13 VOL +, - (zvýšení a snížení 

hlasitosti) 

14 USB 

 (Zadejte seznam zařízení) 

15 Číselná položka 

  (Zadejte číselné hodnoty a vyberte 

kanál přímo zadáním jeho čísla) 

16 ZPĚT 

 (Přepnout na předchozí kanál) 

17 MUTE (Vypnutí / zapnutí 

hlasitosti) 

18 PREV (přeskočení zpět) / NEXT 

(přeskočení vpřed) 

19 STOP 

20 MÉDIA 

 (Zadejte přehrávání filmu)
STANDBY 

(Switch the STB on and standby)  

 

21 AUDIO 

 (Vyberte zvukový režim a zvukovou 

stopu) 

22 EPG 

 (Otevřete nabídku elektronického 

průvodce programem) 

23 INFO 

 (Stisknutím zobrazíte aktuální 

informace o kanálu) 

24 EXIT (Konec z menu) 

25 CH +, - 

 (Kanál nahoru a dolů) 

26 TV / RADIO 

 (Přepínání mezi TV a rádiem) 

  

2. Připojení systému 

  

2.1 Obecně 

  

K STB lze připojit mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení. V této příručce jsou uvedeny některé z 

nejčastějších způsobů připojení zařízení. 
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 Začínáme 

  

3.1 Vítejte 

  

Pokud používáte STB poprvé, objeví se nabídka „Vítejte“. Stisknutím kurzorového tlačítka nastavte region, 

jazyk, režim zobrazení a režim poměru stran. Zvýrazněte „OK“ a stisknutím tlačítka „OK“ spusťte vyhledávání 

kanálů. 
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Stisknutím tlačítka „MENU“ se zobrazí hlavní nabídka. Stisknutím kurzorového tlačítka vyberte 

požadovanou položku a stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do podnabídky.  

 
  

Nabídka „Instalace“ umožňuje nastavit vyhledávání kanálů a možnost LCN. 

• Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do hlavní nabídky. 

• Stisknutím tlačítka „NAHORU / DOLŮ“ zvýrazněte „Instalace“, stisknutím tlačítka „VPRAVO“ vstoupíte do 

nabídky „Instalace“. 

• Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do 

podnabídky. 

 

3.4 Auto scan  

  

Nabídka „Automatické vyhledávání“ umožňuje automatické vyhledávání kanálů. 

• Vyberte „Auto Scan“, stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do nabídky Auto Scan. 

• Stiskněte kurzorové tlačítko pro nastavení „Pouze FTA“ / „Pouze signál T2“ / „Podpora T2-Lite“, • Zvýrazněte 

„Hledat“, stisknutím tlačítka „OK“ spusťte automatické skenování. 

  

3.5
 
Vyhledávání kanálů 

  

Nabídka „Vyhledávání kanálů“ umožňuje ruční vyhledávání kanálů. 

• Vyberte „Vyhledávání kanálů“, stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do nabídky Vyhledávání kanálů. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka nastavíte režim skenování, pásmo vyhledávání, číslo kanálu, frekvenci, 

šířku pásma a síťové vyhledávání. 

• Zvýrazněte "Hledat", stisknutím tlačítka "OK" spusťte ruční vyhledávání kanálů.  

 

  

3.6 LCN 

Pokud je aktivována funkce LCN (Logical Channel Number), nelze skenováním změnit původní počet 

televizních kanálů. Toto menu umožňuje aktivovat / deaktivovat funkci LCN.  
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4.  Provoz  
  

4.1
 
Změna kanálů  

Existují tři způsoby výběru kanálů - procházení seznamem kanálů, výběr podle čísla a ze seznamu kanálů na 

obrazovce. 

• Procházení seznamem kanálů: 

Pro procházení seznamem kanálů stiskněte šipku nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači. 

• Vybráno podle čísla: 

Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím číselných tlačítek a stisknutím tlačítka „OK“ vyberte požadovaný kanál. 

• Vybrané podle seznamu kanálů na obrazovce: 

Požadovaný kanál můžete také vybrat přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. To se zobrazí pomocí hlavní 

nabídky STB. Podrobnosti o ovládání najdete v části „Upravit kanál“ v této příručce. 

  

4.2
 
Přístup k elektronickému programovému průvodci (EPG)  

 

Přístup k EPG všech kanálů: 

• Stisknutím tlačítka „EPG“ vstoupíte do nabídky EPG a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí náhled 

vašeho aktuálního kanálu. 

• Stisknutím tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka „VLEVO“ nebo 

„DOPRAVA“ vyberte požadovanou událost. 

• Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka zobrazíte menu „Časový pruh“, můžete zvolit způsob zobrazení času a času 

posunutím tlačítka „OK“. 

• Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazíte informace o vybrané události. 

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ se vrátíte do předchozí nabídky.  

 

  

4.3 Otevření elektronického programového průvodce (EPG) - pokračování 

  

V nabídce „Časový panel“: 

  

Ukončete časový pruh. 

Zpět na aktuální čas. 

Skočí čas dopředu nebo dozadu každou půl hodinu. 

Skočí čas dopředu nebo dozadu každé 2 hodiny. 

Skočí čas dopředu nebo dozadu každých 24 hodin. 

 

 5.  Upravit kanál 
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5.1
 
Upravit nabídku kanálů 

 

• Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do hlavní nabídky. 

• Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ zvýrazněte „Edit Channel“, stisknutím tlačítka „RIGHT“ vstoupíte 

do nabídky Edit Channel. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte požadovanou položku a stisknutím 

tlačítka „OK“ vstoupíte do podnabídky.  

Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

  

5.2 Seznam TV / rozhlasový kanálů 

V této nabídce můžete nastavit oblíbené, zamknout, přeskočit, přesunout, třídit d, vymazat a přejmenovat 

vybrané TV / rozhlasové kanály. 

• V nabídce Upravit kanál vyberte „Seznam TV kanálů“ nebo „Seznam rozhlasových kanálů“, stisknutím 
tlačítka „OK“ vstoupíte do seznamu TV kanálů / rádia 

• Nabídka seznamu kanálů. 

Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ zvýrazněte požadovaný kanál, stiskněte tlačítko „OK“, v pravém 

horním rohu obrazovky se zobrazí náhled kanálu. 

    

o Stiskněte tlačítko „FAV“ a poté stisknutím tlačítka „OK“ nastavte kanály FAV. 

o Stisknutím tlačítka „Červené“ aktivujete funkci „Zamknout“. budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 
„0000“), poté stiskněte tlačítko „OK“ pro uzamčení vybraných kanálů. 

o Stisknutím tlačítka „Zelené“ aktivujete funkci „Přeskočit“ a stisknutím tlačítka „OK“ přeskočíte požadovaný 

kanál. 

o Stiskněte tlačítko "žluté" pro aktivaci funkce "Move", zvýrazněte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko "OK" 

pro potvrzení. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" vyberte novou pozici a stiskněte tlačítko "OK", kanál 

bude být přesunut do nové pozice. 

o Stisknutím tlačítka „Modré“ přejděte do podnabídky Upravit kanál. o Opětovným stisknutím tlačítka „OK“ 

zrušíte odpovídající funkci. o Opětovným stisknutím tlačítek „color“ opustíte odpovídající funkci. 

 

POZNÁMKA:  

Činnost „Seznamu rozhlasových kanálů“ je v zásadě stejná jako „Seznam TV kanálů“, ale existuje 

jeden bod odlišný: V režimu „Seznam rozhlasových kanálů“ nejsou k dispozici žádné video informace, takže vždy 

zobrazte logo rádia v pravém okně náhledu 

5.3 Smazat vše  

• V nabídce Upravit kanál vyberte „Smazat vše“ a stiskněte tlačítko „OK“. Budete vyzváni k zadání hesla 

(výchozí heslo je „0000“). 

• Zobrazí se varovné okno. 

Vyberte „Ano“, stisknutím tlačítka „OK“ vymažete všechny kanály. Vyberte „Ne“, zrušte mazání stisknutím 

tlačítka „OK“. 

 

 6.  Nastavení systému  
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6.1
 
Nabídka nastavení systému   

 

Mnoho aspektů vašeho STB lze nastavit tak, aby odrážely vaše okolnosti a preference. 

• Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do hlavní nabídky. 

• Stisknutím tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte „Nastavení systému“, stisknutím tlačítka „VPRAVO“ 

přejděte do nabídky Nastavení systému. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte požadovanou položku a stisknutím tlačítka 

„OK“ vstoupíte do podnabídky. 

• Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

6.2 Jazyk   

Toto menu umožňuje nastavit jazyk systému, zvuku, titulků a teletextu a nastavit funkci titulků. 

 

Titulky: Vypnuto / Normální / Neslyšící 

  

6.3
 
TV system  

  

Tato nabídka umožňuje nastavit rozlišení videa, režim obrazu a digitální zvukový výstup. 

  

Rozlišení videa: Nastavení Různá rozlišení videa. 

Poměr stran: Auto / 4: 3PS / 4: 3LB / 16: 9 

Výstup digitálního zvuku: Výstup BS / LPCM 

6.4 Nastavení místního času  

Toto menu umožňuje nastavit region a místní čas. 

 Region: Pomocí této nabídky můžete změnit region. 

Použití GMT: Pomocí této nabídky otevřete použití GMT podle definování regionu / uživatele. 

Také uzavřít používání GMT. 

GMT Offset: Tato nabídka je platná, pouze pokud je v nabídce GMT Usage vybrána možnost „User Define“. 

Rozsah offsetu GMT je "-00: 30 ~ +00: 00" a postupně se zvyšuje každou půl hodinu. 

Letní čas: Otevřít / Zavřít 

Čas schůzky: 

 Nabídky „Datum“ a „Čas“ jsou platné, pouze pokud je v nabídce Použití GMT vybráno „Vypnuto“. Stisknutím 

číselného tlačítka nastavte čas. 

 

6.5
 
Nastavení časovače  

  

Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programu. Můžete nastavit 8 časovačů. 

 Režim časovače: Vypnuto / Jednou / Denně / Týdenně / Měsíčně 
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Časovač: Kanál / Záznamy 

Wakeup Channel: Nastavte požadovaný kanál jako probuzení. 

Datum probuzení: Nastavte datum probuzení stisknutím číselného tlačítka. 

Čas zapnutí: Nastavte čas zapnutí stisknutím číselného tlačítka. 

Trvání: Nastavte Trvání stisknutím číselného tlačítka.   

 

6.6 Rodičovský zámek 

Toto menu umožňuje uzamknout nabídku a kanály, nastavit zámek zámku a změnit heslo. 

• V nabídce „Nastavení systému“ vyberte „Rodičovský zámek“ a stiskněte tlačítko „OK“, budete vyzváni k zadání 

hesla (výchozí heslo je „0000“). 

• Po zadání správného hesla stisknutím číselných tlačítek se zobrazí nabídka rodičovského zámku. 

  

Zamknutí nabídky Upravit kanál / Instalace. Můžete nastavit zámek nabídky na 

Zámek nabídky: zapnuto / vypnuto. 

Hodnocení zámku: Vypnuto / AGE 4 ~ AGE18 

Nové heslo: Změna hesla. 

Potvrdit heslo: potvrdit nové heslo 

 

 

6.7
 
OSD nastavení  

  

Tato nabídka umožňuje nastavit čas prodlevy OSD a průhlednosti OSD 

  

OSD Timeout: 1-10 

Průhlednost OSD: Off/10%/20%/30%/40%.  

6.8 Oblíbené  

Toto menu umožňuje přejmenovat oblíbenou skupinu. 

• V nabídce „Nastavení systému“ vyberte „Oblíbené“ a stisknutím tlačítka „OK“ přejděte do nabídky Oblíbené. 

• Vyberte oblíbenou skupinu, kterou chcete změnit, stisknutím tlačítka „OK“ otevřete simulovanou klávesnici. 

Zadejte kurzor a číslice jeden po druhém stisknutím kurzorových tlačítek a stisknutím tlačítka „OK“ vyberte, po 

• dokončili zadávání, stiskli „Modré“ tlačítko, úspěšně jste změnili název oblíbené skupiny. 

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku přejmenování skupiny. 

 6.9  Nastavení zvukového popisu 

Tato nabídka umožňuje nastavit nastavení zvukového popisu. 



  

         13         

  

Služba AD: Zapnuto / Vypnuto 

Jako výchozí použijte AD: Zapnuto / Vypnuto 

Ofset hlasitosti reklamy: ~3-3 

6.10 Nastavení vícenásobného zobrazení 

Tato nabídka umožňuje nastavit obrazovku Multiview. 

• V nabídce „Nastavení systému“ vyberte „Nastavení vícenásobného zobrazení“ a stiskněte tlačítko „OK“, můžete 

vybrat obrazovku 4 + 1Obrázky nebo 3x3 obrázky. 

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ opusťte nabídku „Nastavení vícenásobného zobrazení“. 

 V režimu celé obrazovky 

Stisknutím tlačítka MODRÉ přejděte do režimu vícenásobného prohlížení. 

Opětovným stisknutím tlačítka MODRÉ opustíte režim vícenásobného prohlížení. 

  

6.11 Ostatní 

 

 Tato nabídka umožňuje nastavit napájení antény, typ přehrávání kanálu, zvukový signál a automatický 

pohotovostní režim. 

  

Zapnuto (STB zajistí napájení antény 5V) Napájení antény: 

Vypnuto (STB neposkytuje napájení antény 5 V). 

Typ přehrávání kanálu: Vše / Zdarma / Míchané 

Bzučák: Zapnuto / Vypnuto 

Automatický pohotovostní režim: 30min / 1 hodina / 2 hodiny / 3 hodiny / vypnuto Loopthrough v 

pohotovostním režimu: zapnuto / vypnuto 

  

 7.  Nástroje  
  

7.1
 
Hlavní nabídka nástrojů  

 

• Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do hlavní nabídky. 

• Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ zvýrazněte „Tools“, stisknutím tlačítka „RIGHT“ vstoupíte do 

nabídky Tools. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte požadovanou položku a stisknutím 

tlačítka „OK“ vstoupíte do podnabídky.  

Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

 

7.2
 
Informace 

 

Najdete zde důležité informace o hardwaru a vestavěném softwaru. 

• V nabídce "Nástroje" vyberte "Informace", stisknutím tlačítka "OK" otevřete informační okno. 
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• Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku „Informace“. 

 7.3 Tovární nastavení 

Toto menu umožňuje obnovit STB zpět na tovární nastavení, vymazat všechny existující kanály. 

• V nabídce „Nástroje“ vyberte „Tovární nastavení“ a stiskněte tlačítko „OK“. 

Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je „0000“). 

• Zobrazí se potvrzovací okno. 

Výběrem „Ano“ se vrátíte zpět na tovární nastavení a vymažete všechny kanály. Chcete-li zrušit zpět na 

tovární nastavení, vyberte „Ne“.  

„Ne“. 

Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku „Tovární nastavení“. 

   

7.4
 
Aktualizace softwaru 

 

Nabízíme dva způsoby, jak upgradovat verzi softwaru, upgradovat pomocí OTA nebo upgradovat pomocí USB. 

• V nabídce „Nástroje“ vyberte „Aktualizace softwaru pomocí OTA“ nebo „Aktualizace softwaru pomocí USB“, 

stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se nabídka aktualizace. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka vyberte požadovanou položku, pak zvýrazněte „Start“ a stisknutím tlačítka 

„OK“ spusťte aktualizaci. 

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ ukončíte nabídku „Aktualizace softwaru pomocí OTA“ nebo „Aktualizace softwaru 

pomocí USB“. 

  

7.5
 
Bezpečné odpojení USB  

 

Tato nabídka umožňuje bezpečné odebrání externího zařízení USB. 

• V nabídce „Nástroje“ vyberte „Bezpečně odebrat zařízení USB“, 

• Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Poté se zobrazí okno. Chcete-li zařízení USB odebrat, vyberte tlačítko „OK“. 

Stisknutím tlačítka „Storno“ operaci zrušíte. 

 

7.6
 
Síť  

 

Toto menu umožňuje nastavit možnosti sítě, sledovat předpověď počasí a poslouchat Net Radio. 

Nastavení sítě: Výběr sítě (Vyberte způsob online) Nastavení (Nastavení síťových parametrů) 

Síťový rozhlasový kanál 

Aplikace: Meteorologický kanál 

8.  Game  
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8.1
 
Hra 

 

Toto menu vám umožňuje hrát hry. 

• Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do hlavní nabídky. 

• Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ zvýrazněte „Games“, stisknutím tlačítka „RIGHT“ vstoupíte do nabídky 

Games. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte požadovanou položku a stisknutím tlačítka 

„OK“ vstoupíte do hry. 

Stisknutím tlačítka „EXIT“ opustíte nabídku „Hry“. 

 

9.  Přehrávač médií 
9.1

 
Přehrávání médií 

 

Tato funkce umožňuje přehrávat mediální soubory z USB HDD. 

• V nabídce „Přehrávač médií“ vyberte „Nahrát“, „Video“, 

„Hudba“ nebo „Obrázek, 

• Stisknutím tlačítka „OK“ vstoupíte do nabídky Přehrávání médií. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovaný mediální soubor a stisknutím 

tlačítka „OK“ přehrajte soubory. 

• Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

 Hudba 

Tlačítko „ČERVENÉ“: Stisknutím tlačítka zobrazíte a upravíte seznam skladeb. 

Tlačítko „ZELENÉ“: Stisknutím nastavíte vybraný soubor na oblíbený soubor a přidáte jej do seznamu skladeb. 

Opětovným stisknutím zrušíte oblíbenou položku a odstraníte soubor ze seznamu přehrávání. 

Tlačítko „ŽLUTÉ“: Stisknutím nastavíte všechny soubory aktuálního adresáře na Oblíbené soubory a přidáte do 

seznamu přehrávání. Opětovným stisknutím zrušíte oblíbenou položku a odstraníte ze seznamu skladeb všechny 

soubory aktuálního adresáře. 

Tlačítko „MODRÉ“: Stisknutím tlačítka vstoupíte do podnabídky pro vybraný soubor. 

Tlačítko „1“: Stisknutím přepínáte TAB mezi hudbou / obrazem / videem / záznamem. 

Tlačítko „2“: Stiskněte pro seřazení souborů aktuálního adresáře podle názvu / času / velikosti / oblíbené položky. 

Tlačítko „INFO“: Stisknutím nastavíte režim opakování (Repeat Folder / Random Folder / Repeat One). 

Tlačítko „EXIT“: Návrat do horního adresáře. 

 obraz 

Tlačítko „ČERVENÉ“: Stisknutím tlačítka zobrazíte a upravíte seznam skladeb. 
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Tlačítko „ZELENÉ“: Stisknutím nastavíte vybraný soubor na oblíbený soubor a přidáte jej do seznamu skladeb. 

Opětovným stisknutím zrušíte oblíbenou položku a odstraníte soubor ze seznamu přehrávání. 

Tlačítko „ŽLUTÉ“: Stisknutím nastavíte všechny soubory aktuálního adresáře na Oblíbené soubory a přidáte do 

seznamu přehrávání. Opětovným stisknutím zrušíte oblíbenou položku a odstraníte ze seznamu skladeb všechny 

soubory aktuálního adresáře. 

Tlačítko „MODRÉ“: Stisknutím tlačítka vstoupíte do podnabídky pro vybraný soubor. 

Tlačítko „1“: Stisknutím přepínáte TAB mezi hudbou / obrazem / videem / záznamem. 

Tlačítko „2“: Stiskněte pro seřazení souborů aktuálního adresáře podle názvu / času / velikosti / oblíbené položky. 

Tlačítko „INFO“: Stisknutím nastavíte možnost prezentace. 

Tlačítko „3“: Stisknutím tlačítka zobrazíte obraz v režimu vícenásobného zobrazení 

Tlačítko „EXIT“: Návrat do horního adresáře. Video 

Tlačítko „MODRÉ“: Stisknutím tlačítka vstoupíte do podnabídky pro vybraný soubor. 

Tlačítko „1“: Stisknutím přepínáte TAB mezi hudbou / obrazem / videem / záznamem. 

Tlačítko „2“: Stiskněte pro seřazení souborů aktuálního adresáře podle názvu / času / velikosti. 

Tlačítko „INFO“: Stisknutím nastavíte režim opakování (Repeat Folder / Repeat One). 

Tlačítko „EXIT“: Návrat do horního adresáře. 

  

Záznam 

Tlačítko „ČERVENÉ“: Stisknutím přejmenujete vybraný záznamový soubor. 

Tlačítko „ZELENÉ“: Stisknutím uzamknete vybraný záznamový soubor. (Pro tuto operaci je nutné heslo) 

Stisknutím znovu odemknete záznamový soubor. 

Tlačítko „ŽLUTÉ“: Stisknutím tlačítka odstraníte vybraný záznam. 

Tlačítko „1“: Stisknutím přepínáte TAB mezi hudbou / obrazem / videem / záznamem. 

Tlačítko „EXIT“: Návrat do horního adresáře. 

 

9.2
 
HDD Informace 

  

V této nabídce lze zobrazit některé parametry vyměnitelného pevného disku. 

• V nabídce „Media Player“ vyberte „HDD Information“, stisknutím tlačítka „OK“ otevřete informační okno HDD. 

• Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

•Tlačítko "ŽLUTÉ" :: Stisknutím nastavíte volbu formátu (FAT / NTFS). Stisknutím nastavíte typ DVR 
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9.3
 
DVR nastavení 

  

Tato nabídka umožňuje nastavení DVR. 

• V nabídce „Media Player“ vyberte „DVR Setting“, stisknutím tlačítka „OK“ přejděte do nabídky „DVR Setting“. 

• Stisknutím kurzorového tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ zvýrazněte požadovanou položku a stisknutím tlačítka 

„OK“ vstoupíte do podnabídky. 

• Pro opuštění stiskněte tlačítko „EXIT“. 

Časový posun: Pozastavit / Vypnout / Auto 

Krok do: 30 s / 1 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min 

Časový posun k záznamu: Zapnuto / Vypnuto 

Záznam PS: Zapnuto / Vypnuto 

Po záznamu: Sledujte televizi / přejděte do pohotovostního režimu  

  

 

10. Časový posun / záznam 

  

10.1
 
Velkokapacitní paměťové zařízení na portu USB  

  

Připojením externího velkokapacitního paměťového zařízení k portu USB získáte přístup k časovému posunu 

/ záznamu vysílacího programu. 

• Pozastavte vysílaný program a pokračujte v jeho sledování později (Time Shift) 

• Nahrajte rozhlasový program. 

• Když se vyčerpá místo dostupné na velkokapacitním paměťovém zařízení, zastaví se nahrávání vysílání.  

 

  

10.2
 
Timeshift  

  

Poznámka: 

 

Při nahrávání nebo časovém posunu použijte disk USB 2.0. 

Pro funkci časového posunu a nahrávání potřebujete větší disk USB nebo HDD (> 2 GB). 

 

Zahájit: 

Časový posun lze provést v režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka „PAUZA“. 

• Stisknutím tlačítka „VPRAVO“ nebo „VLEVO“ vyberte čas, který chcete spustit. 

• Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávání s časovým posunem. 

  

Přehrávání 

Během přehrávání je možné provádět následující akce: 

• Stisknutím tlačítka PAUSE pozastavíte přehrávání. 

• Stisknutím tlačítka „FORWARD“ posunete přehrávání vpřed. 

• Stisknutím tlačítka „ZPĚT“ přejete přehrávání zpět. 

• Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte přehrávání TimeShift a vrátíte se k živému programu. 
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10.3
 
Záznam 

 

Okamžitý záznam 

V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko „ZÁZNAM“ pro okamžitý záznam aktuálního programu. 

• Opětovným stisknutím tlačítka „ZÁZNAM“ můžete zadat dobu trvání. 

• Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte nahrávání a poté se zobrazí potvrzovací okno. 

• Chcete-li nahrávání zastavit, vyberte možnost „Ano“. Pro pokračování v nahrávání zvolte „Ne“. 

Časový záznam 

Během přehrávání je možné provádět následující akce: • Můžete vstoupit do nabídky nastavení časovače a 

nastavit záznam časovače pomocí možnosti EPG nebo Nastavení systému. 

 

  

11. Odstranění problémů  
Varování: 

. V některých regionech mohou být digitální pozemní signály slabé. Proto je vhodné použít anténu 

zesilovač pro zesílení slabých signálů 

 

11. Odstraňování problémů 

Problém Možná příčina Co dělat 

Kontrolka pohotovostního režimu nesvítí. Napájecí kabel není zapojen. Pojistka vyšla. Zkontrolujte síťový kabel. 

Zkontrolujte pojistku. 

Žádný signál. Anténa není připojena. 

Anténa je poškozená nebo ve špatném směru. Zkontrolujte kabel antény. Zkontrolujte anténu. 

Žádný obraz ani zvuk. SCART / AV není vybrán na televizoru. Přepněte na AV kanál. 

Na obrazovce se zobrazí zpráva šifrovaného kanálu. Vysílání bylo kódováno. Vyberte jiný kanál. 

Jednotka nereaguje na dálkové ovládání. Dálkový ovladač nesměřuje k jednotce. 

Něco zakrývá přední část zařízení. 

Baterie dálkového ovladače jsou vybité. Držte dálkový ovladač směrem k jednotce. 

Odstraňte překážku z cesty. 

  

Vyměňte baterie. 

Zapomněli jste kód zámku kanálu. Vyhledejte kanály znovu. 

Zapomněli jste blokovací kód nabídky. Kontaktujte autorizované servisní středisko. 

Dálkové ovládání neovládá jednotku. 1) Vyměňte baterie dálkového ovladače. 

2) Něco zakrývá přední část zařízení. 1) Vyměňte baterie. 

2) Odstraňte překážku ze silnice. 

Když přesunete zařízení do jiné místnosti, nemůžete přijímat digitální vysílání. V novém místě příjmu se signál 

může dostat přes delší kabel nebo nějaký druh distribuční sítě a může být velmi slabý. Zkuste směrovat signál 

přímo do zařízení. 
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12. Specifikace  
  

Tuner a kanál • Vstupní konektor RF x1 

(IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) 

• RF výstupní konektor x1 

(IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (závitové)) 

• Frekvence: 

174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) 

• Úroveň signálu: 

-15 ~ -70 dbm 

rysy 

• Video dekodér 

  

• Audio dekodér 

  

• Formát videa 

• Video výstupy 

• Modulace 

MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1 

MPEG-4 ASP je podporován 

MPEG-1 vrstva 1.2 / PCM / HE-AAC V1.0 

ICE958 PDIF 

4: 3/16: 9 / přepínatelné 

HDMI, RGB 

QPSK, 16QAM, 64QAM 

připojit 

• Síťový kabel 

• Tuner 

• SCART 

• SPDIF 

• Datový port 

• HDMI 

fixní 

Vstup antény x 1, RF výstup x1 

Pro TV x1 

Coax x1 

USB konektor 

HDMI výstupy x1 

  

napájení 

• Vstupní napětí 

• spotřeba 

AC220 ~ 240V, 50/60 Hz 

Max. 6W 
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Poznámky 
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 Další informace a aktualizované manuály najdete na  

  

triax.com/support  

  

 

Copyright © 2016 TRIAX. Všechna práva vyhrazena. 

Logo TRIAX a TRIAX, TRIAX Multimedia jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

TRIAX nebo jejích přidružených společností. 

Všechny technické údaje v této příručce se mohou bez předchozího upozornění změnit. 
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