
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento užívateľský manuál a uchovajte si 
ho, pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody 
alebo poškodenia spôsobené nedbalou manipuláciou.

Užívateľský manuál
pre digitálny satelitný príjímač

SVK_3305-00416

Všeobecné pokyny

Upozornenie

• vždy dodržiavajte tieto inštrukcie, vyhnete sa tak 
  nebezpečenstvu úrazu, alebo poškodeniu zariadenia
• pred čistením odpojte zariadenie z elektrického prúdu
• na čistenie vonkajších častí zariadenia použite navlhčenú 
  tkaninu
• nepoužívajte príslušenstvo alebo doplnky, ktoré nie sú 
  odporúčané výrobcom, aby ste predišli problémom so 
  zariadením a strate záruky
• Zariadenie umiestnite na stabilný povrch. Prijímač môže   
  spadnúť a spôsobiť vážne zranenie a poškodenie zariadenia.
• Neprekrývajte vetrací otvor na vrchnej strane prístroja. (Je 
  určený na vetranie a bráni pred prehriatím.)
• nikdy neumiestňujte zariadenie k radiátoru alebo inému 
  zdroju tepla, prípadne do blízkosti silných magnetov (napr. 
  reproduktory a iné.)
• nepokladajte zariadenie na miesto, kde nie je dostatočné 
  vetranie
• nepokladajte zariadenie na, alebo pod, iné elektrické 
  zariadenie
• prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej, alebo striekajúcej 
  vode a nemôžu byť na ňom umiestnené objekty s kvapalinou
• na napájanie elektrickým prúdom používajte iba zdroj od 
  výrobcu zariadenia

• zariadenie odpájajte z elektrickej siete uchopením za koncovku, 
  nie potiahnutím napájacieho kábla
• napájací kábel umiestňujte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, 
  prípadne stlačeniu iným predmetom
• používajte elektrickú zásuvku, ktorá má ochranu proti prepätiu
• aby neprišlo k poškodeniu zariadenia, nepokladajte zariadenie:
-   na miesta, kde je príliš teplo, alebo chladno
-   miesto s vysokou vlhkosťou
-   tam, kde je prach alebo sadza
-   na miesto, kde nie je zabezpečené vetranie
-   miesto, kde je vystavené priamemu slnečnému žiareniu
• pre zvýšenú ochranu počas búrky, alebo pri dlhodobom 
  nevyužívaní, zariadenie vypínajte od elektrickej energie, 
  predídete tým poškodeniu zariadenia bleskom

Servisovanie
• Nesnažte sa zariadenie opraviť svojpomocne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a nestratili záruku.

Pozor
Hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Neotvárajt

UPOZORNENIE : Aby ste predišli úrazu elektrickým 
prúdom, neodstraňujte zo zariadenia kryt a opravu 
zverte odbornému servisu
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1.  Indikátor pohotovostného režimu

2.  Display

3.  Tlačidlo pohotovostného režimu

4.  Slot pre smart kartu

5.  Program ▲/▼
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Predný panel

Poznámka:
Vzhľad panelov sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.  LNB

2.  TV SCART

3.  S/PDIF (OPTICKÝ)

4.  HDMI

5.  RJ45

6.  USB

7.  DC 12V IN

Zadný panel
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Príslušenstvo

Užívateľský manuál

Diaľkový ovládač

AAA batérie
(2 kusy)

1 Stlmenie zvuku  Zapnutie / vypnutie zvuku.
2 Pohotovostný režim Prepína medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.
3 Numerické tlačidlá  Pre zadanie priameho čísla TV / rádio kanálu, čísla položky

v Menu, PIN kódu.
4 TV/RADIO Prepínanie medzi TV a rádio stanicami.
5 TEXT Zobrazenie teletextu.
6 MEDIA Zobrazenie zaznamenaného obsahu.
7 GUIDE Elektronický programový sprievodca.
8 MENU Vstup do hlavného Menu, alebo návrat na predchádzajucu 

položku Menu.
9 i (Info) Zobrazenie informácií o TV stanici a programe.
10 p/q/◄/► (Tlačidlá s šípkami)    

Pre pohyb medzi TV / rádio stanicami, alebo pohyb 
kurzoru v Menu. 

11 OK Stlačením zobrazíte Menu, alebo potvrdíte zvolenú operáciu.
12 VOL (hlasitosť) Nastavenie úrovne hlasitosti.
13 Kanály Prepínanie medzi TV stanicami.
14 EXIT Tlačidlo pre ukončenie ponuky Menu.
15 OPT Stlačte pre zobrazenie ponuky, nastavenia jazykovej stopy, 

titulkov a nastavenie časovača pre vypnutie zariadenia
16 BACK (späť)  Návrat na predošlú ponuku Menu.
17 Farebné tlačidlá   Červené tlačidlo:  Aktivovanie On Screen Display (OSD).

Zelené tlačidlo:  Zoradenie zoznamu kanálov. Aktivovanie On 
Screen Display (OSD).
Žlté tlačidlo:  Zobrazenia menu pre vyhľadávanie.
Modré tlačidlo:  Zobrazenia menu správy. V tomto menu si 
môžete prečítať a spravovať správy, zaslané vašim 
poskytovateľom.

18 Záznam  Záznam aktuálne zvoleného TV programu na HDD.
19 Prestávka  Pozastavenie záznamu.
20 Stop  Zastavenie (ukončenie) záznamu.
21 Rýchly posun dozadu Používa sa na rýchly posun záznamu dozadu.
22 Rýchly posun dopredu Používa sa na rýchly posun záznamu dopredu.
23 Tlačidlo Play (štart) Prehrá zaznamenaný obsah.
24 Posun (skok) dozadu Záznam sa vráti o 30 sekúnd dozadu.
25 AUDIO Audio mód (mono, stereo, ľavý kanál, pravý kanál).
26 SLEEP (spánok)  Stlačte pre automatické vypnutie prijímača.
27 Posun (skok) dopredu  Záznam sa posunie o 30 sekúnd dopredu.

28 TV/STB  Prepínanie medzi terestriálnym vysielaním a signálom z STB.
29 Titulky  Zapnutie / vypnutie titulkov.

Poznámka
1. Dbajte na správnu polaritu (+/-) batérií, pri ich vkladaní do diaľkového ovládača.
2. Vzhľad diaľkového ovládača sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Diaľkový ovládač
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Zapojenie
1.  Pripojenie satelitnej antény
 Pripojte váš satelitný prijímač koaxiálnym káblom s LNB 
 na parabolickej anténe.
2.  Pripojenie TV prijímača
 Pripojte scart kábel k zariadeniu a TV.
3.  Pripojenie digitálneho výstupu zvukovej stopy
 Pripojte optický kábel S/PDIF k digitálnemu zosilňovaču. 

Menu
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali “Main Menu” na obrazovke.
1. Tlačidlá p/q/t/u slúžia na pohyb medzi jednotlivými položkami Menu.
2. Stlačte OK tlačidlo pre výber alebo potvrdenie zvolenej položky. 
3. Stlačte tlačidlo BACK pre vrátenie sa do predchádzajúceho menu.
4.  Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu.

Jednoduchá inštalácia
Pri prvom spustení menu sa zobrazí “Easy Instalation”, ktorá Vám umožní 
výber jazyka, nastavenie času a hľadanie kanálov.

1.   Jazyk  
Výber jazyka

2.   TV 
Pomer zobrazenia Vášho TV prijímača

3.  Typ zobrazenia  
     Nastavenie zobrazenia 

4.  Video  
     Nastavenie rozlíšenia video výstupu

5.   Čas  
Nastavenie času

6.  Hľadanie  
     Vyhľadávanie dostupných staníc

Poznámka
Vzhľad zadného panelu sa nemusí zhodovať s tým, ktorý je na obrázku, 
resp. môže byť zmenený bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.   



Základné funkcie
1.  Kanály

 Po stlačení tlačidla (INFO), počas prevádzky zariadenia sa zobrazí názov TV 
stanice
• stlačte tlačidlo p/q pre výber kanála a následne stlačte tlačidlo “OK”
•  stlačte tlačidlo t/u pre zobrazenie predchádzajúcich, alebo nasledujúcich 

informácii o programe
•  stlačte (INFO) opätovne, pre zobrazenie detajlnejších informácii

o programe

2.  Teletext
 Stlačte tlačidlo “TEXT” pre zobrazenie teletextu.

3.  Zvuk a titulky
 Stlačte tlačidlo “AUDIO” alebo “SUB-T” a vyberte požadovaný jazyk pre zvuk alebo titulky.

4.  PPV menu
 Môžete nájsť informácie o kúpených udalostiach, smartkarte a sériového čísla STB a informáciu ako objednať PPV udalosť.

5.  Správa menu
 V tomto menu môžete spravovať a čítať správy odoslané poskytovateľom. Rýchlou voľbou pre toto menu je modré tlačidlo.

Správa kanálov
EPG - Elektronický programový sprievodca

Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní pre jednotlivé TV stanice na základe dátumu a času.

1.  Prezeranie EPG
•  stlačte tlačidlo “GUIDE” počas sledovania TV stanice
•  pomocou tlačidiel  p/q/t/u sa posuňte na požadovaný kanál a stlačte “OK”
•  stlačte  (INFO) pre zobrazenie informácií o programe
•  pre vyhľadávanie programu pomocou kľúčových slov stlačte “ŽLTÉ” tlačidlo

Zoznam kanálov 
Pre vyvolanie zoznamu TV staníc stlačte tlačidlo “OK”.

     Tlačidlami  p/q sa pohybujete v danom zozname.



Editovanie zoznamu programov 
Pomocou editovania si je možné vytvoriť zoznam obľúbených programov,
Zamknúť programy, presúvať, mazať programy… Stlačte tlačidlo “MENU”
a zvoľte položku Editovanie kanálov, OK, PIN CODE (Prednastavené 0000).

Nahrávanie programu 

1.   Rezervácia  
Plán nahrávania je možné nastaviť v menu Reservation. V “Main Menu” 
vyberte položku “Guide”. Stlačením červeného tlačidla zvolíte reláciu, ktorú 
chcete zaznamenať a nastaviť ďalšie možnosti.

2.  Prebiehajúce nahrávanie
       Pre spustenie nahrávania počas sledovania programu, stlačte tlačidlo “REC”.                             
       Záznam zastavíte stlačením tlačidla “STOP”.

Prehrávanie zaznamenaného obsahu

• zaznamenaný obsah nájdete cez “Redirdings” v podmenu “MEDIA” hlavného    
  “Main Menu”
• stlačte tlačidlo  ▲/▼ pre výber zaznamenaného obsahu, ktorý chcete spustiť,         
  pre prehranie obsahu stlačte tlačidlo “OK”

Prerušenie nahrávania/prestávka 
Prijímač automaticky uloží programy na USB zariadenie, čo umožňuje použiť 
pauzu spustenie, pretáčanie, opakovanie, atď, počas sledovania vysielaného 
programu.
Po stlačení tlačidla  ◄◄(rýchle pretáčanie) alebo  ■(Pauza) aktivujete prerušenie 
nahrávania.

CA Systém
Poskytované služby fungujú na základe použitia “SMARTKARTY”. Váš prístroj 
je vybavený jedným otvorom pre smartkartu. Vložením platnej Smartkarty sa 
sprístupnia kódované programy a služby. Kartu vložte do otvoru na prednej strane 
tak, aby čip na karte bol na spodu a šípka smerovala do prístroja.

Nahrávanie
Pri zapojení Vášho USB zariadenia do prijímača je možné nahrávať a súčasne sledovať programy.



Jazyk 
Umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy, alebo titulkov.

Čas
Čas je možné nastaviť manuálne alebo automaticky na základe krajiny v ktorej sa nachádzate.

1.   Budík/ Zapnutie zariadenia
  Zariadenie sa zapne v čase, ktorý nastavíte.

2.  Uspávací režim
  Zariadenie sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte.

Uzamknutie

1.   Uzamknutie kanála  
Pre sprístupnenie uzamknutého kanála je potrebné zadať PIN.

2.   Rodičovská kontrola  
Umožňuje vytvárať obmedzenia sledovania programov podľa vekového limitu, pre následné sledovanie je potrebné 
odblokovať vybrané TV stanice prostredníctvom nastaveného hesla.

3.   Uzamknutie menu  
Editácia programov a iných systémových nastavení bude sprístupnená po zadaní PIN kódu.

4.   Zmena PIN kódu  
V  tejto časti menu je možné zmeniť Váš PIN kód. Pôvodný PIN kód sú 0000. Ak zabudnete heslo, vstúpte do nastavenia 
systému, potom stlačte červené, zelené, žlté, modré tlačidlo pre nastavenie pôvodného hesla 0000.

Nastavenie Audio video - AV 
Možnosti pre príjem alebo vysielanie signálu.
•  TV : nastavenie pomeru strán
•  Display Formát : spôsob nastavenia okrajov obrazovky
•  Rozlíšenie obrazovky : 1080p, 1080i (Full HD), 720p, 576p (p – vertikálne, I - horizontálne)
•  SCART výstup : ak SCART podporuje RGB, zvoľte “SCART-RGB”. V opačnom prípade zvoľte “SCART-CVBS”
•  HDMI Audio : PCM, Dolby Digital

Nastavenia systému



Problém Riešenie
Nesvieti LED na prednom paneli, 
nie je prúd

Skontrolujte, či napájanie a sieťový kábel sú v poriadku.

Bez obrazu Overte či je zariadenie zapnuté. Overte zapojenie, prípadne zapojte video 
výstup a skontrolujte kontakty (najmä SCART)

Slabá kvalita obrazu Skontrolujte silu a kvalitu signálu a koaxiálny kábel vedúci k anténe. 

Nie je zvuk Skontrolujte úroveň hlasitosti na TV a STB. 
Skontrolujte či nemáte vypnutý zvuk na TV  alebo STB (mute). 
Skontrolujte pripojenie audio kábla. 

Nefunguje diaľkový ovládač Namierte diaľkový ovládač priamo na prijímač. 
Skontrolujte, príp. vymeňte batérie.
Prekontrolujte, či nie je prekážka pred predným panelom STB.

Kanál je kódovaný alebo nie je k dispozícii Skontrolujte, či je smartkarta v správnom otvore a riadne zasunutá.

Zabudnutý PIN kód Na zmenu PIN kódu použite užívateľský manuál.  

Riešenie problémov

OSD nastavenia 

Umožňuje nastaviť rôzne úrovne užívateľského rozhrania, napr. priehľadnosť menu a iné. 

Nastavenia médií  

Umožňuje prispôsobiť nastavenia pre nahrávanie, časovač a zariadenia USB.

Bezpečné odobratie USB zariadenia 
Skôr ako vytiahnete zariadenie USB z prijímača, odpojte toto zariadenie cez Menu.

Aktualizácia softvéru 
Aktualizácia softvéru môže prebehnúť pomocou OTA signálu, alebo pripojením USB zariadenia.

Továrenské nastavenie 
Využite túto možnosť len v prípade ak chcete opätovne spustiť jednoduchú a rýchlu inštaláciu.
Továrenské nastavenia vrátia všetky užívateľom nastavené položky na pôvodné hodnoty.

Systémové informácie 
Zobrazuje nasledovné informácie: názov modelu, SW, HW zavádzač a iné.


