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Pred inštaláciou svojho prijímača opíšte prosím výrobné číslo (S/N) prijí-
mača a smart karty do nižšie uvedenej tabuľky:

S/N prijímača

S/N Smart karty

ČASŤ I .  -  INŠTALÁCIA
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Zapísané čísla zjednodušia Vašu komunikáciu s operátorom zákaznícke-
ho centra pri objednávaní služieb alebo riešení prípadných problémov.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VÝSTRAHA
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by prípadne mohla viesť k 
vážnym zraneniam.

VAROVANIE
Označuje situáciu, ktorá by prípadne mohla viesť ku vzniku 
škody na zariadení alebo majetku.

• Skôr ako začnete prijímač čistiť, vypojte ho zo sieťovej zásuvky. Vonkajšiu časť prijíma-
ča čistite len vlhkou handričkou.

• Nepoužívajte príslušenstvo ani doplnky, ktoré nie sú doporučené výrobcom prijímača,
alebo môžu byť nebezpečné a ich použitie môže viesť k zrušeniu záruky.

• Neprevádzkujte prístroj na miestach s vysokou vzdušnou vlhkosťou, nevystavujte ho
pôsobeniu vody a vlhkosti.

• Neumiestňujte prijímač na nestabilné servírovacie vozíky, stojany, trojnožky, konzoly či
stolíky. Prijímač môže spadnúť, spôsobiť niekomu vážne zranenie a poškodiť sa.

• Otvory prijímača nezakrývajte ani neblokujte. Sú určené k vetraniu a ochrane pred prehri-
atím. Prijímač nikdy neumiestňujte v blízkosti vykurovacieho telesa alebo priamo naň. Pri-
jímač neumiestňujte do uzavretých priestorov, napr. skriniek bez riadneho odvetrania.

• Prijímač neumiestňujte na iné elektronické zariadenia alebo pod ne.
• Prijímač prevádzkujte len s typom napájacieho zariadenia, ktoré je uvedené na prísluš-

nej etikete.
• Sieťový kábel prijímača vyťahujte zo zásuvky za zástrčku, nie za kábel.
• Sieťové káble nasmerujte tak, aby sa po nich nešliapalo a nedošlo k ich prerušeniu

nevhodne umiestnenými predmetmi. Zvláštnu pozornosť venujte elektrickým káblom,
zásuvkám príslušenstva a miestu, kde zo spotrebiča vychádzajú.

• Použite zástrčku, ktorá má ochranu proti preťaženiu alebo zemnú ochranu. Ako ďalšie
bezpečnostné opatrenie proti búrke alebo keď nechávate prijímač bez dozoru a dlho ho
nepoužívate, vypojte prijímač z televíznej zásuvky a prerušte jeho spojenie s anténou. To ho 
do istej miery ochráni pred poškodením bleskom alebo preťažením prenosovej sústavy.

• Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Žiadny predmet na-
plnený tekutinou ako je napríklad váza, nesmie byť umiestnený na prístroji.

• Pre bezpečné odpojenie prijímača od napájacej siete slúži sieťová vidlica, ktorá musí
zostať jednoducho ovládateľná ( prístupná).

• Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami, pretože otvorením alebo odobratím krytu sa
môžete vystaviť nebezpečnému napätiu a spôsobiť ukončenie záruky. V prípade poru-
chy kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

• V prípade, že nastanú nasledujúce situácie, vždy vypojte prijímač zo zásuvky a kontak-
tujte svojho poskytovateľa služieb:
– poškodenie elektrickej šnúry alebo zástrčky
– prijímač bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody
– prijímač je mechanicky poškodený
– fungovanie prijímača sa zásadným spôsobom zmenilo

Ak sa chcete vyvarovať riziku zranenia či poškodenia svojho zariadenia, riaďte
sa vždy týmito pokynmi.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU

PREDNÝ POHĽAD:

1.  Otvor pre smart kartu
Po opísaní výrobného čísla smart karty na úvodnú stranu tohto návodu, vložte
smart kartu do otvoru

2.  Otvor pre CI modul (CI = Common Interface)
Úplne zasuňte správny CI modul do slotu. (Nie je súčasťou dodávky)

Dôležité upozornenie : Pokiaľ sa smart karta stratí, je potrebné vymeniť
smart kartu aj STB. Kontaktujte prosím svojho poskytovateľa služieb.

3.  Hore / dole alebo kanál +/-
Pohyb hore / dole voliteľnými možnosťami alebo kanálmi

4.  ON / OFF
Zapnutie a vypnutie prijímača

1 2 3 4

6
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU

ZADNÝ POHĽAD:

1 2 3 4 5 6 7 8

3TAlíc

2.  Audio výstupy
Slúži na pripojenie k stereo súprave (televízor, videorekordér, audio).

3.  Video výstup (CINCH)
Slúži na pripojenie k vstupu kompozitného videa televízora.

4.  S/PDIF (CINCH)
Pomocou S/PDIF kábla je možné pripojiť audio zariadenie, ktoré podporuje Dolby 
Digital.

5.  Scart konektor na pripojenie k viderekordéru
Pomocou plne obsadeného SCART kábla je možné pripojiť videorekordér.

6.  Scart konektor na pripojenie k televízoru
Pomocou plne obsadeného SCART kábla je možné pripojiť televízor.

7.  Signálová smyčka
Slúži na káblovému pripojenie do televízora

8.  Vstup pre anténny kábel
Slúži na pripojenie anténneho kábla zo zásuvky káblovej televízie

7Č
A

SŤ
 I

.

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Sieťový vypínač
Pre zapnutie a úplné vypnutie set-top boxu z elektrickej siete. 
Set-top box odporúčame vypínať pomocou diaľkového ovládača. Vypínač „1“ použite 
napríklad v prípade dlhšej neprítomnosti. Pri úplnom vypnutí nie je napájaná signálová 
slučka, príjem analógového signálu môže býť menej kvalitný.



DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1. Pohotovostný stav

4. Strana -

6. EPG
7. MENU

9. Kanál +/-

12. TV/Rozhlas
13. Obľúbené

15. Všetky kanály

18. Titulky
20. Teletext
21. Multi video

24. Pauza
26. Zoom

2. Stlmiť zvuk

3. Číslo/abeceda

5. Strana +

8. EXIT

10. OK/uložiť

11. Hlasnosť +/-

14. Skupina

16. Funkcie
17. Späť

19. Pomer strán

22. Sleep timer
23. Audio

25. Info
8
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1. Pohotovostný stav Na zapnutie prijímača alebo k jeho uvedeniu do poho-
   tovostnej polohy.
2. Stlmiť zvuk Na zapnutie / vypnutie zvuku.
3. Číslo / abeceda Na priamu voľbu televízneho / rozhlasového kanálu a zadanie 

ďalších príkazov prostredníctvom numerických alebo pís-
   menkových tlačidiel.
4. Strana - Pohyb v zozname kanálov o stránku dole.
5. Strana + Pohyb v zozname kanálov o stránku hore.
6. EPG Elektronický programový sprievodca. Priamy vstup do ponu-

   ky EPG s informáciami o programe jednotlivých kanálov.
7. MENU Zobrazenie hlavnej ponuky alebo návrat do predchádzajúcej 

ponuky.
8. EXIT Okamžitý návrat k sledovaniu zvoleného programu.
9. Kanál + / - O kanál hore / dole.

 10. Ok / uložiť Zobrazí zoznam programov.
Vybrať program, zvýrazniť riadok alebo hodnotu 
paramentra.

 11. Hlasnosť + / - Hlasnosť zosilniť / zoslabiť
 12. TV / rozhlas Tlačidlo TV / rozhlas prepína medzi režimom TV a rozhlasu
 13. Obľúbené Tlačidlo FAV zobrazí zoznam vybratých obľúbených (pre-
   ferovaných) kanálov.
 14. Skupina Umožňuje združovať kanály zo zoznamu do skupín.
 15. Všetky kanály Zobrazí zoznam kanálov.
 16. Funkcie Používa sa na doplňujúce funkcie.
 17. Späť Vyberie posledne sledovaný kanál.
 18. Titulky Zobrazí ponuku titulkov s možnosťou zvoliť si požadovaný 

jazyk, v prípade že je k dispozícii.
 19. Pomer strán Zvolí pomer strán pre televíznu obrazovku.
 20. Teletext Zobrazí teletext ponúkaný prevádzkovateľom vysielania.
 21. Multi video Zvolí režim videa, pokiaľ ju káblový prevádzkovateľ ponúka.
 22. Sleep timer Zobrazí listu Sleep Timer. Sleep Timer je možné nastaviť v 15 

min. intervaloch od 15 do 180 min.
 23. Audio Vyberie požadovaný jazyk zvukového sprievodu, pokiaľ túto 

možnosť prevádzkovateľ vysielania ponúka.
 24. Pauza Na moment zastaví obraz v režime prehrávania.
 25. Info Zobrazí programové informácie ponúkané káblovým pre-
   vádzkovateľom.
 26. Zoom Zväčší momentálny obraz.
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PRIPOJENIE SET-TOP BOXU

•  Nezapájajte prijímač k zdroju napätia, pokiaľ nie sú pripojené všetky
komponenty.

PRIPOJENIE TELEVÍZORA A VIDEOREKORDÉRA SCART KÁBLAMI

SCART pre pripojenie 
k video – rekordéru

Káblové pripojenie

10
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SCART pre 
pripojenie 
k televízoru 

Káblové 
pripojenie 
do televízora 
(súčasť 
dodávky)

2

• Skôr ako zapojíte ostatné káble, odporúčame ako prvý pripojiť koaxiálny
anténny kábel zo zásuvky operátora do vstupu CABLE IN a tak prijímač
pripojiť k televíznemu signálu.



a

PRIPOJENIE SET-TOP BOXU

PRIPOJENIE HI – FI SÚPRAVY S/PDIF KÁBLOM

1.  Káblové pripojenie
Zapojte káblové vedenie do digitálneho prijímača (pôvodne do televízora).
Zapojte dodané káblové pripojenie z digitálneho prijímača do televízora.

2.  Pomocou SCART káblov pripojte prijímač k televízoru a videorekordéru
Zapojte SCART kábel televízora do SCART konektora prijímača.
Zapojte SCART kábel videorekordéra do SCART konektoru prijímača.

3.  Pomocou S/PDIF kábel pripojte prijímač k HI-FI súprave
Pripojte S/PDIF konektor prijímača k audio zariadeniu, ktoré podporuje Dolby Digital

4.  Pomocou CINCH káblov pripojte prijímač k HI-FI súprave
Pripojte CINCH konektory prijímača k audio zariadeniu.

S/PDIF Káblové pripojenie

2x CINCH
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SCART na 
pripojenie 
k televízoru 

Káblové 
pripojenie 
do televízora 

TV R

Zásuvka
operátora
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VLOŽENIE SMART KARTY

Pre sprístupnenie platených služieb vložte Smart kartu, alebo CI modul so Smart 
kartou. Tento Set-top box podporuje súbežné použitie jednej Smart karty alebo 
jedného CI modulu spolu so Smart kartou.

Prístup ku službám, ktoré ponúka káblový prevádzkovateľ, získate takto:

•  Pred vložením Smart karty, alebo CI modulu so Smart kartou vytiahnite prijímač zo
zásuvky.

•  Autorizovanú Smart kartu (CI modul so Smart kartou) vložte do otvoru za krytkou na
prednom paneli prijímača v smere šípky hore.

12
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MAPA PONUKY
H
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Užívateľský profil

TV výstup

Uzamknutie kanálu 

Aktivovať zámok 

Uzamknutie STB

Zmeniť PIN kód

Čas zobrazenia informácie 

Titulkovanie

Pomer strán

Kontrast

Dolby Digital 

Video výstup

Automatické hľadanie 

Manuálne hľadanie 

Presunúť program 

Zmazať všetky kanály 

Miestny čas 

Časovač 

Videočasovač 

Aktualizácia S/W 

Továrenské nastavenie 

Verzia STB

Rodičovský zámok

Užívateľské nastavenie

Inštalácia

Editovať

Funkcia časovača

Systémové informácie

Podmienený prístup

Nastavenie jazykov
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MENU – UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE

Prijímač sa dodáva v štandardnom nastavení pre operátora. Po vybalení 
prijímača je potrebné uskutočniť úvodné nastavenie, ktoré začína od 
ponuky „Nastavenie jazyka“. Nižšie uvedené pokyny prečítajte pozorne, 
aby bol prijímač nainštalovaný správne. K ďalšej položke nastavenia sa 
dostanete stlačením tlačidla PONUKA (MENU). Štandardné nastavenie 
jazyka ponuky, hlavného zvukového sprievodu, titulkov a teletextu je 
čeština. Druhé audio a titulky sú štandardne nastavené na angličtinu.

NASTAVENIE JAZYKA

Pre výber preferovaného jazyka ponuky, zvu-
kového sprievodu, titulkov a teletextu:

Pomocou tlačidiel  ,  vyberte požadovaný 
jazyk.

K ďalším funkciám nastavenia jazyka sa dosta-
nete pomocou tlačidiel    ,  .

Jazyk ponuky
Používa sa pre výber jazyka OSD (On Screen 
Display) z ponuky. 

Prednostné audio
Používa sa na výber hlasného jazyka zvukové-
ho sprievodu pre kanály, ktoré ponúkajú viacej 
jazykov.

Druhé audio
Používa sa pre výber druhého jazyka zvuko-
vého sprievodu pre kanály, ktoré ponúkajú 
viacej jazykov, alebo pokiaľ prevádzkovateľ 
vysielanie hlavného jazyka zvukového sprievo-
du neponúka.

Prednostné titulky
Používa sa pre výber jazyka titulkov pre kanály, 
ktoré ponúkajú titulky v rôznych jazykoch.

Druhé titulky
Používa sa pre výber alternatívneho jazyka 
titulkov pre kanály, ktoré ponúkajú titulky 
v rôznych jazykoch, alebo pokiaľ prevádzkova-
teľ vysielania hlavný jazyk neponúka.

Teletext
Používa sa pre výber jazyka OSD teletextu.

16 16

Č
A

SŤ
 I

I.

Nastavenie jazykov

-Navigáciavigácia           

Slovensky
Slovensky 
Česky

Slovensky
Česky

Slovensky

Jazyk ponuky
Prednostné audio
Druhé audio
Prednostné titulky
Druhé titulky
Teletext

     -Zmeniť      OK-Vybrať     EXIT  -Odísť

Nastavenie jazykov

-Navigáciavigácia           -Zmeniť       OK   -Vybrať     EXIT-Odísť

Jazyk ponuky
Prednostné audio
Druhé audio
Prednostné titulky
Druhé titulky
Teletext

Slovensky
Anglicky
Nemecky

Česky
Slovensky



MENU – UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE – TV VÝSTUP

VÝSTUP TELEVÍZORA

Pomer strán
Používa sa na výber pomeru strán televíznej 
obrazovky. 
Používajte tlačidlá   ,   alebo rozbaľovaciu po-
nuku.

1. 4:3 pre bežnú televíznu obrazovku

2. 16:9 pre širokouhlú obrazovku

Kontrast
Umožňuje korigovať jas obrazovky.
  0: Najtmavší
10: Najsvetlejší

Dolby Digital
Pokiaľ je tento parameter nastavený na 
(Zapnuté), môžete si zvuk Dolby Digital 
vychutnávať na všetkých kanáloch, ktoré túto 
funkciu ponúkajú. 
Pozn. Za týmto účelom by ste mali najskôr 
prepojiť S/PDIF výstup prijímača s digitálnym 
audio zosilňovačom.

Video výstup
U video výstupu si môžete vybrať z RGB, CVBS.

    [celoplošne]             [na stred] [Letter Box]
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Kontrast
Dolby Digital

5
Vypnúť

-Zmeniť-Zmeniť           -Zmeniť        OK   -Vybrať     EXIT  -Odísť

Pomer strán

Video výstup RGB



MENU – FUNKCIA ČASOVAČA

NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU

Pokiaľ prevádzkovateľ ponúka západoeuróp-
sky čas (GMT), môžete využiť ním ponúkané 
hodnoty, alebo si môžete čas nastaviť podľa 
seba. (Pozor: Hodnoty západoeurópskeho 
času ponúkané prevádzkovateľom vysielania 
niekedy nebývajú presné.) 

V prípade, že je západoeurópsky čas k dispozí-
cii a vy ho chcete použiť, zvoľte pre „použitie 
GMT“ odpoveď „áno“. Potom vyberte lo-
kalitu, kde sa nachádzate (časové pásmo) 
a vypnite alebo zapnite letný čas (on/off). 
Pomocou „time off-set“ môžete čas nastavo-
vať v rozmedzí +59 až –59 minút.

Pokiaľ západoeurópsky čas nie je k dispozícii 
alebo si ho chcete nastaviť sami, zvoľte po 
„použitie GMT“ odpoveď „nie“.

V tomto prípade si môžete pomocou kalendá-
ra nastaviť svoj vlastný čas.

Stlačte tlačidlo OK na riadku „dátum“ a na 
obrazovke sa objaví kalendár.

Čas nastavte pomocou tlačidiel  ,  alebo 
numerických tlačidiel.

18 18
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NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU

Nastavenie miestneho času je zabezpečené 
poskytovateľom  digitálneho vysielania. 
Ak nie sú údaje nastavené podľa aktuálneho 
času, kontaktujte prosím svojho poskytovateľa 
služieb. 

Časové pásmo
Miestny čas
Letný čas

Praha, Bratislava

Automaticky

Nastavenie časovača

-Zmeniť-Zmeniť           -Zmeniť     OK  -Vybrať     EXIT-Odísť



AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE

Pokiaľ chcete kanály vyhľadávať automaticky, 
stlačte tlačidlo OK na riadku (Spusti vyhľadá-
vanie)

MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE

Jedná sa o spôsob manuálneho vyhľadávania. 
Po nastavení jednotlivých riadkov na požado-
vanú konfiguráciu stlačte tlačidlo      OK na 
riadku (Spustiť vyhľadávanie). 
V káblovej sieti UPC sú aktuálne parametre 
uvedené na http: //www.upc.sk v časti 
Televízia / O UPC televízii / Frekvencie TV 
staníc.

Pri vyhľadávaní kanálov môžete zistiť stav 
vyhľadávania, prípadne názov televízneho ale-
bo rozhlasového kanála. 

V prípade, že je vyhľadávanie kanálov ukon-
čené, objaví sa dialógové okno „Vyhľadávanie 
ukončené, stlačte OK“ – stlačte tlačidlo OK.

MENU – INŠTALÁCIA
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864 MHz
6900
5000

0
Vypnuté
Vypnuté
Vypnuté
Vypnuté
Zapnuté

-Zmeniť-Zmeniť           -Zmeniť    OK  -Vybrať     EXIT  -Odísť

Automatické vyhľadávanie

Frekvencia od
Frekvencia do

Spusti vyhľadávanie

402 MHz  (0...9)
256 QAM

6900
Sieť

Všetko

-Zmeniť-Zmeniť      -Zmeniť     OK  -Vybrať     EXIT  -Odísť

Manuálne vyhľadávanie

Úroveň signálu
Kvalita signálu

Frekvencia
Modulácia
Symbolrate
Typ vyhľadávania
Typ vysielania
Hľádať

27
50%
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682/64/6900

Radio - 7
Radio Hey
EXPRES 7
Luman
Film+

Hallmark
MGM
CS Film
FILMBOX

Viasat Explorer
Viasat History
Spektrum
National Geogra.
Animal Planet

FILMBOX
Nonstop Kino
Viasat Explorer
Viasat History

Film+
Hallmark
MGM
CS Film

658/64/6900
666/64/6900
674/64/6900
682/64/6900

-Navigate Searched CH MENU/EXIT-Zrušiť

Vyhľadať kanály

Vyhľadávanie ukončené
stlačte OK



SPRIEVODCA PONUKOU

POZNÁMKA

•  Pre výber alebo potvrdenie zmien stlačte tlačidlo OK.

•  Pokiaľ tlačidlo OK stlačíte na riadku ponuky, ktoré ponúkajú na výber
viac možností, zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.

•  Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

•  Pre odchod z ponuky a návrat k vysielaniu stlačte tlačidlo ODÍSŤ (EXIT)..

Hlavná ponuka pozostáva zo šiestich 
podponúk

• Užívateľské nastavenie
• Inštalácia
• Editovať
• Funkcia časovača
• Systémové informácie
• Podmienený prístup

Pre pohyb kurzoru do hlavnej ponuky použite 
tlačidlá   ,   .

Pre pohyb medzi podponukami použite tlači-
dlá    ,  .

20 20
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Užívateľské nastavenie 
Inštalácia
Editácia
Funkcie časovača 
Systémové informácie 
Podmienený prístup



MENU

UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE

RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Rodičovský zámok Vám umožňuje zabrá-
niť sledovanie určitého televízneho kanála, 
počúvanie rozhlasovej stanice, prevedenie 
neoprávnenej zmeny inštalácie alebo zmeny 
nastavenia prijímača.
Pre vstup do ponuky „rodičovský zámok“ 
musíte najskôr zadať správny PIN kód.

Uzamknutie kanála
V prípade, že je položka „uzamknutie kanála“ 
nastavená na „áno“, musíte vždy pri sledova-
ní alebo počúvaní uzamknutého kanála zadať 
PIN kód. 
Pre výber „Áno“ alebo „Nie“ použite tlačidlá
   ,  .

Aktivovať zámok
V prípade, že je položka „aktivovať zámok“ 
nastavená na „áno“, musíte vždy pri vstupe 
do hlavnej ponuky (MENU) zadať PIN kód. 
Pre výber „Áno“ alebo „Nie“ použite tlačidlá
   ,  .

Uzamknutie STB
V prípade, že je položka „  uzamknutie STB“ 
nastavená na „áno“, musíte vždy   po zapnu-
tí STB zadať PIN kód. 
Pre výber „Áno“ alebo „Nie“ použite tlačidlá
   ,  .

Vo všetkých prípadoch je originálny PIN 
kód nastavený na (1234)

POZNÁMKA

MASTER PIN kód
V prípade, že zabudnete Vami zmenený PIN kód, kontaktujte Vášho 
operátora.

21
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-Zmeniť-Zmeniť        -Zmeniť    EXIT  -Odísť

Rodičovský zámok

Uzamknutie kanála
Aktivovať zámok
Uzamknutie STB
Zmeniť PIN kód

Áno
Nie

Zadať PIN kód
* * * *

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť    EXIT  -Odísť

Rodičovský zámok

Uzamknutie kanála
Aktivovať zámok
Uzamknutie STB
Zmeniť PIN kód

Áno
Nie



MENU

UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL

Čas zobrazenia OSD správy
Čas zobrazenia OSD správy si môžete sami 
zvoliť (1 – 10).
K nastaveniu času zobrazení OSD správy stlač-
te tlačidlá   ,   , alebo použite rozbaľovaciu po-
nuku.

22 22
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-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť      OK -vybrať       EXIT -Odísť

Užívateľský profil

Čas zobrazenia informácie
Titulkovanie

1
Zapnuté



MENU – EDITOVAŤ

PRESUNÚŤ PROGRAM

Poradie programov je možné meniť:

ZMAZAŤ VŠETKY KANÁLY

Všetky vyhľadané kanály môžete zmazať. 
V takomto prípade zostávajú v platnosti všet-
ky inštalačné nastavenia, avšak všetky nasta-
vené kanály sú odobrané.

Pre výber „áno“ alebo „nie“ stlačte tlačidlá
   ,   .

Tlačidlo OK stlačte na riadku (Spustiť).
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-Zmeniť-Zmeniť           -Zmeniť       OK  -Vybrať     EXIT  -Odísť

Skupina

Režim
Televízia

Vyhradené

FAV
Všetko

Editovať

Voľba FAV
Uzamknúť/Odom
Nastavenie úrovní

Presunúť program

žiadna

Uložiť editáciu
Presunúť program

Editácia režimu: Presunúť program

 11 CT1
 12 CT2
 13 Nova
 14 Prima
 15 CT24
 16 CT4 sport
 17 UPC Express
 18 STV1
 19 STV2
 20 Markíza

Skupina
Žiadný

-Zmeniť        OK-vybrať       EXIT-Odísť

Režim
Televízia

Vyhradené

FAV
Všetko

Zmazať všetky kanály

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť         OK- Vybrať      EXIT -Odísť

NieZmazať
Spustiť

1 - MENU
2 - prejdeme na ponuku „Editovať" a 
potvrdíme OK
3 - prejdeme na ponuku „Presunúť program" 
a potvrdíme OK (následne pokračujeme od 
kroku 6) alebo
Na akomkoľvek programe stačí potvrdiť OK. 
Objaví sa tabuľka (viď obr.) 
4 - na diaľkovom ovládači od STB stačíme 
biele tlačidlo s ?
5 - šípkou ▼ prejdeme na „Presunúť 
program" a potvrdíme OK
6 - šípkou ▲/▼ sa nastavíme na 
presúvanú stanicu a potvrdíme OK
(presúvaná stanica sa mierne vyradí z 
poradia) 
7 - šípkou ▲/▼ presunieme stanicu na 
požadovanú pozíciu a potvrdíme OK
(presúvaná stanica sa zaradí do poradia)
8 - opakujeme krok 6 a 7, až dosiahneme 
požadované poradie
9 - po ukončení úpravy poradia potvrdíme 
biele tlačidlo s ? , alebo Exit, zobrazí sa 
tabuľka „Chcete uložiť?“
10 - šípkou ◄ sa posunieme na „Áno“, 
potvrdíme OK a následne Exit



MENU

FUNKCIA ČASOVAČA

ČASOVAČ

Je možné nastaviť čas pre zapnutie alebo 
vypnutie STB. 
Z tejto ponuky môžete taktiež nastaviť Sleep 
timer.

Pre výber (ÁNO / zapnuté) alebo (NIE / 
vypnuté) použite tlačidlá   ,   . Pre nastavenie 
času použite numerická tlačidlá.  

 VIDEOČASOVAČ

Môžete nastaviť „vi   deočasovač" alebo 
„upozornenie“. Funkciu „v ideočasovač" môžete 
použiť, len pokiaľ je prijí    mač pripojený SCART 
káblom k v  ideorekordéru a „upozornenie“ len 
pokiaľ je prijímač pripojený SCART káblom k 
televízoru. Videočasovač: Pomocou nastavenia 
času a kanála, na ktorom je program vysielaný si 
môžete nastaviť jeho nahrávanie na video.  
Upozornenie: Pokiaľ v položke „upozornenie“ 
nastavíte čas a kanál, prepne sa naň televízor 
automaticky. Túto funkciu môžete využiť len v 
prípade, že televízor sledujete. 
Je možné naprogramovať celkom 20 akcií.

Číslo časovača a režim vyberte pomocou tlači-
diel   ,   .

Kanál nastavte pomocou tlačidiel   ,   alebo 
rozbaľovacej ponuky.

Pomocou kalendára nastavte „dátum spuste-
nia“ a „dátum zastavenia“.

(Pre zobrazenie kalendára stlačte tlačidlo 
OK.)

„Dátum spustenia“ a „dátum zastavenia“ na-
stavte pomocou numerických tlačidiel. Kurzor 
sa presunie automaticky.
Typ vyberte pomocou tlačidiel   ,   .
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Zapnutie
Čas zapnutia
Vypnutie
Čas vypnutia
Sleep Timer (minúty)

Nie
-- : --
Nie

-- : --
Vypnuté

Časovač

-Zmeniť            -Zmeniť       EXIT-Odísť

Videočasovač

Časovač
Režim
Kanál
Dátum spustenia
Čas spustenia
Dátum zastavenia
Čas zastavenia
Typ
Uložiť

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť          OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť

1
Vypnúť

STV1
1.1.2015
11 : 53
1.1.2015
12 : 53

Raz



MENU

SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE
AKTUALIZÁCIA S/W

Prijímač môžete pomocou nového softwaru 
od svojho káblového prevádzkovateľa aktua-
lizovať.

Najskôr vyberte (alebo zadajte) správne údaje 
od svojho káblového prevádzkovateľa. Potom 
stlačte tlačidlo OK na riadku "Spustiť".

•  Továrenské nastavenie ½: Údaje multiplexu
nie je možné meniť.

•  Užívateľské nastavenie: Údaje multiplexu je
možné vybrať na základe vlastnej voľby.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

Postup na továrenské nastavenia:
1 - MENU
2 - prejdeme na ponuku „Systémové 
informácie" a potvrdíme OK
3 - v ponuke "Systémové informácie" 
prejdeme na „Továrenské nastavenia" a 
potvrdíme OK 
4 - šípkou do prava prepneme „Resetovať” na 
ANO, šípkou dole prejdeme na „Spusťiť” a 
potvrdíme OK (vypíše „Prosím čakajte”)
5 - tabuľka „Výber jazyka“, vyberieme jazyk a 
potvrdíme EXIT
6 - tabuľka „Pomer strán“, vyberieme podľa 
TV (4:3 - staršie TV, 16:9 - širokouhlé TV) a 
potvrdíme EXIT
7 - tabuľka „Miestny čas“, len potvrdíme EXIT 
8 - tabuľka „Manuálne hľadanie“, 
skontrolujeme, či je zadefinovaná: 
"Frekvencia", "Modulácia" a "Symbolrate" 
posunieme sa na „Hľadať” potvrdíme OK 
(V káblovej sieti UPC sú aktuálne parametre 
uvedené na http: //www.upc.sk v časti 
Televízia / O UPC televízii / Frekvencie TV 
staníc)
9 - počkáme, kým sa nanovo naladia všetky 
stanice
10 - po dokončení vyhľadávania najprv vypíše 
„Ukladám informácie“ a potom „Vyhľadávanie 
ukončené", stlačte OK.
Potvrdíme OK a potom EXIT.
STB nás vráti na poslednú stanicu v zozname.
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Aktualizácia SW

Nastavenie OTA 
Frekvencia
Modulácia
Symbolrate
Spustiť

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť      OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť

Továrenké nastavenie 1
402 MHz

256 QAM
6900

Továrenské nastavenie

NieReštartovať
Spustiť

-Zmeniť-Zmeniť         -Zmeniť      OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť



MENU

PODMIENENÝ PRÍSTUP

CI MODUL

Tu môžete zistiť informácie o stave CI mo-
dulu.

SMART KARTA

STAV PREDPLATNÉHO
Tu môžete zistiť informácie o stave svojho 
predplatného.

STAV AKCIE
Tu môžete zistiť informácie o možnostiach 
PPV.

26

Zmeniť PIN kód
Pre zmenu PIN kódu postupujte tak, ako je 
znázornené v ponuke.

Originálny PIN kód je nastavený na (1234)
Zadať platný PIN kód – zadať nový PIN kód 
– Potvrdiť nový PIN kód

26
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Podmienený prístup Conax

Stav predplatného

Zóna 1
01/10/2015 ~ 31/10/2015 01FFFFFF 
01/07/2015 ~ 31/07/2015 01FFFFFF 

Zóna 2

Pre zmenu zadať PIN kód

Podmienený prístup Conax

Užívateľské nastavenie
Inštalácia
Editácia
Funkcie časovača
Systémové informácie
Podmienený prístup

Conax
Žiadny CI Modul

VERZIA STB

Tu môžete nájsť podrobné informácie o ver-
ziách hardwaru (H/W) a softwaru (S/W) svojho 
prijímača., a číslo prijímača (S/N).

HW verzia
SW verzia
SW

V1.00
V1.21SK (Jul 19 2013)
Žiadny

Verzia STB 

Aktualizácia SW verzia k 1.1.2015



MENU - PODMIENENÝ PRÍSTUP – CONAX

Vekové obmedzenie
Pre zmenu vekového obmedzenia musíte za-
dať PIN kód.

Vekové obmedzenie vyberte z nižšie uvedenej 
ponuky.

•   Len voľne prístupný obsah
(táto ponuka umožní sledovanie len voľ-
ných programov)

•   Nevhodné do 12 rokov
(táto voľba umožní sledovanie všetkých 
voľných programov a programov nevhod-
ných do 12 rokov)

•   Nevhodné do 18 rokov
(táto voľba umožní sledovanie všetkých 
voľných programov a programov nevhod-
ných do 12 a 18 rokov)

•   Celý obsah vrátane erotických programov
(táto voľba umožňuje sledovanie všetkých 
programov vrátane erotických)
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Podmienený prístup Conax

Len voľne prístupný obsah
Nevhodné do 12 rokov
Nevhodné do 18 rokov

Celý obsah vrátane erotických programov



ZOZNAMY KANÁLOV

V tomto zozname kanálov je niekoľko mož-
ností, ako existujúci zoznam kanálov upraviť 
podľa vlastného uváženia.
Úprava sa uskutočňuje farebnými tlačidlami 
na diaľkovom ovládači.

1)  Prepnutie režimu (ČERVENÉ tlačidlo)
Televízia/rozhlas

2)  Obľúbená skupina (ZELENÉ tlačidlo)
Skupina FAV 1 – Skupina FAV 8

3)  Skupina (MODRÉ tlačidlo)
Sieť/Systém podmieneného prístupu (SAC)/
Zamknúť/Odomknúť/
Od A do Z

4)  Editovať (BIELE tlačidlo) 
Voľba FAV
Zamknúť/Odomknúť/
Nastavenie hlasnosti  
Presunúť program

V tejto ponuke zoznamu kanálov ich taktiež 
môžete presunúť priamo na zvolený kanál.

V prípade, že stlačíte farebné tlačidlo, ukáže 
sa Vám rozbaľovacia ponuka s príslušnými 
možnosťami. Stlačte farebné tlačidlo a potom 
zvoľte jednu z možností požadovaného for-
mátu zoznamu kanálov.

Poznámka:
Ak chcete zoznam kanálov zobraziť pri 
sledovaní akéhokoľvek kanála, stlačte na 
diaľkovom ovládači tlačidlo OK.

28 28
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Pre zobrazenie zoznamu kanálov pri sledovaní jednotlivého kanálu stlačte OK.

Editovať

Skupina: Žiadny

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2
 10 Markíza

RežimRežim
TTelevízieelevízie

Vyhradené

FAV
Všetko

Skupina
Žiadny

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť     OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť



1)  PREPNUTIE REŽIMU

Stlačte ČERVENÉ tlačidlo a z ponuky televízia 
/ rozhlas si vyberte jeden z režimov.

2)  FAVORITNÁ SKUPINA

Stlačte ZELENÉ tlačidlo a z ponuka FAV1 
– FAV 8 si vyberte jednu ponuku.

Po výbere obľúbenej skupiny sa príslušné 
kanály tejto skupiny objavia v zozname.

Pozn.:
Ak chcete vidieť svoje obľúbené kanály, 
musíte najskôr v režime editácie v ponuke 
„voľba FAV“ nastaviť obľúbené skupiny.

V režime „skupina FAV“ môžete editovať exis-
tujúcu skupinu FAV podľa vlastnej voľby.

Stlačte BIELE tlačidlo a zobrazí sa nasledujúca 
ponuka editácie FAV:
Voľba FAV/Zamknúť/Odomknúť/Nastavenie hla-
sitosti
Presunúť FAV/Premenovať zoznam

ZOZNAMY KANÁLOV
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Editovať

Skupina: Žádný

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2
 10 Markíza

Skupina
Žiadny

Televízia
Rádio

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť      OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť

Režim
Televízie

FAV
Všetko

Editovať

Skupina: Žiadny

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2
 10 Markíza

ŽádnFý
Všetko

FAV 1
FAV 2
FAV 3
FAV 4

Všetko

-Zmeniť-Zmeniť            -Zmeniť      OK  -Vybrať      EXIT  -Odísť

Režim
Televízie

FAV
Všetko



ZOZNAMY KANÁLOV

1 - na diaľkovom ovládači od STB stačíme 
OK
2 - následne stačíme biele tlačidlo s ?
3 - vyberieme „Voľba FAV" a potvrdíme OK 
(na ľavej strane obrazovky sa objaví osem 
možností, usporiadanie týchto možností 
zľava do prava označuje poradie FAV1 až 
FAV8)
4 - šípkou ▲/▼ a ◄/► sa nastavíte na 
požadovaný kanál a pozíciu, následne 
potvrdíme OK (pozícia označuje číslo FAV 
skupiny)
5 - opakujeme krok 4, až dosiahneme 
požadované zaradenie do FAV skupiny
6 - po ukončení úpravy poradia potvrdíme 
biele tlačidlo s ? , alebo Exit, zobrazí sa 
tabuľka 
„Chcete uložiť?“
7 - šípkou ◄ sa posunieme na „Áno“, 
potvrdíme OK a následne Exit
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Editačný režim: Voľba FAV FAV 1

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2
 10 Markíza

Ulož Editovať
Voľba FAV

Skupina
Žiadny

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť

FAV
Všetko 3. VOĽBA FAV (REŽIM EDITÁCIE)

Voľba FAV
Pokiaľ si vyberiete režim „voľba FAV“, na 
ľavej strane obrazovky sa objaví osem 
možností.

Usporiadanie týchto ôsmych možností 
zľava doprava označuje poradie FAV1 až 
FAV8.



ZOZNAMY KANÁLOV
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Nastavenie hlasnosti

Úroveň hlasnosti môžete regulovať podľa jed-
notlivých kanálov.

Pre výber nastavenia hlasnosti kanálov použite 
tlačidlá   ,   .

Pre odchod z režimu „nastavenie hlasnosti“ 
stlačte BIELE tlačidlo alebo tlačidlo EXIT.

Ulož Editovať
Nastavenie hlasitosti

Editačný režim: Nastavenie hlasitosti

 1 CT1 0
 2 CT2 0
 3 Nova 0
 4 Prima 0
 5 CT24 0
 6 CT4 sport 0
 7 UPC Express 0
 8 STV1 0
 9 STV2 0

Skupina
Žiadny

FAV
Všetko

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť

Zamknúť/odomknúť
Pre zamknutie / odomknutie vybraného kaná-
la:

Ak vyberiete režim „zamknúť/odomknúť“ 
zobrazí sa dialógové okno požadujúce PIN 
kód. Zadajte správny PIN kód.

Tlačidlo OK stlačte na riadku kanála, ktorá 
chcete zamknúť a pri tomto kanály sa objaví 
ikona zámku.

Pre odomknutie kanála stlačte znovu na riad-
ku zamknutého kanála tlačidlo OK.

Pre odchod z režimu „zamknúť/odomknúť“ 
stlačte BIELE tlačidlo alebo tlačidlo EXIT.

Ulož Editovať
Zamknúť/Odomknúť

Editačný režim: Zamknúť/Odomknúť

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2

Skupina
Žiadny

FAV
Všetko

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť



ZOZNAMY KANÁLOV
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4. SKUPINA

Pre reorganizáciu zoznamu kanálov 
podľa vlastného rozhodnutia:

Stlačte MODRÉ tlačidlo a vyberte jednu z 
nasledujúcich možností:
SIEŤ/ČAS/Zámok/od A do Z

Ulož Editovať
Premenovať kanál

Editačný režim: Premenov

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2
 10 Markíza

Všetko
Sieť

Podmienený 
prístup (CAS)

Zámok
A do Z

Skupina
Žiadny

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť

FAV
Všetko

Premenovanie zoznamu FAV

Umožňuje premenovať svoj existujúci 
zoznam obľúbených kanálov.

Pomocou písmenkových a farebných 
tlačidiel zadajte nový názov.

Po prevedení všetkých modifikácií 
stlačte tlačidlo OK.

Pre odchod z režimu „premenovať 
zoznam FAV“ stlačte BIELE tlačidlo alebo 
tlačidlo EXIT.

Ulož Editovať
Premenovať zoznam FAV

Edit Mode: Premenovať zoznam FAV

 5 TV channel 
 4 Sophia                         EPG
 3 

Skupina
Žádný

FAV
FAV 1

P1 remenovať zoznam FAV

 
 
 S                 ophia                          
                         EPG2   

AV 1

     Zmazať Spať
     Vložiť Uložiť

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť

Presunúť FAV
1 - na akomkoľvek programe stačí potvrdiť 
OK. (skontrolujte, či mate nastavenú FAV 
skupinu, v ktorej chcete upravovať poradie 
staníc. Ak nie, použite "zelené" tlačidlo)
2 - na diaľkovom ovládači od STB stačíme 
biele tlačidlo s ?
3 - šípkou ▼ prejdeme na „Presunúť FAV" a 
potvrdíme OK
4 - šípkou ▲/▼ sa nastavíme na presúvanú 
stanicu a potvrdíme OK (presúvaná stanica 
sa mierne vyradí z poradia) 
5 - šípkou ▲/▼ presunieme stanicu na 
požadovaná pozíciu a potvrdíme OK 
(presúvaná stanica sa zaradí do poradia)
6 - opakujeme krok 4 a 5, až dosiahneme 
požadované poradie
7 - po ukončení úpravy poradia potvrdíme 
biele tlačidlo s ? , alebo Exit, zobrazí sa 
tabuľka „Chcete uložiť?“
8 - šípkou ◄ sa posunieme na „Áno“, 
potvrdíme OK a následne Exit

Ulož Editovať
Presunúť FAV

Editačný režim: Zamknúť/Odomknúť

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Express
 8 STV1
 9 STV2

Skupina
Žiadny

FAV 
FAV 1

Vyhradené

Režim
Televízia

-Zmeniť     OK-Vybrať      EXIT-Odísť



EPG

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ
SPRIEVODCA)

EPG Vám umožní sledovať ponuku programov 
televíznych a rozhlasových staníc, pokiaľ tieto 
informácie prevádzkovateľ vysielania poskytu-
je.

Ak chcete EPG prezerať pri sledovaní televízie 
alebo počúvaní rozhlasu stlačte na diaľkovom 
ovládači tlačidlo EPG.

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí zoznam 
kanálov.
Okno EPG, ktoré zobrazuje aktívny signál 
vybratého kanála, sa zobrazí na pravej strane 
obrazovky.
V hornej časti sa ukáže dátum a časový inter-
val. Stlačte tlačidlo "i", na obrazovke sa obja-
ví čas, názov a podrobnosti vybratého 
programu.
Pre pohyb medzi kanálmi použite tlačidlá
  ,  . Ak chcete posunúť program s EPG, po-
užite tlačidlá   ,  .

Medzi sprievodcom televíznou ponukou a roz-
hlasovou ponukou môžete prepínať priamo 
pomocou tlačidla        diaľkového ovládača.

Ak stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo      , 
môžete sa dostať do ponuky 
„videočasovač“ a program si uložiť.

Dátum a časový interval zobrazenia EPG je 
možné meniť pomocou FAREBNÝCH tlačidiel 
na diaľkovom ovládači takto:

•  ŽLTÉ: mení dátum zobrazenia EPG z aktuál-
neho na nasledujúci deň

•  MODRÉ: prepína časový interval zobraze-
nia EPG z 30 na 60 minút.

• Späť:   pre návrat k platnému časovému zobra-
zeniu stlačte EXIT.
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Jun/25/2002 12:19

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Exp.
 8 STV1

Jun/25/2002 11:30 - 12:25
Matlock VIII

CT 2

     Správy Farby života
Eurone.     Česk.  GEO: 0 vel.  Návrat Daro. 
Matlock VIII   Mariana, královna no. 
Zám.    Hájovňa Falkenau        Dawso.
     Správy Farby života
Praž        Teleshoping  Sei.
         Jazda           Dance for st.

12:00  12:30 13:00

-Zmeniť            -Zmeniť       OK- Voľba     i-Podrobnosti

Jun/25/2002 12:19

 1 CT1
 2 CT2
 3 Nova
 4 Prima
 5 CT24
 6 CT4 sport
 7 UPC Exp.
 8 STV1

Jun/25/2002 12:00 - 12:30
Matlock VIII

CT 2

11:35 - 12:30 Matlock VIII
Obhajca Ben Matlock je už vo výslužbe,
ale o práci nie núdza. Jeho dcéra mu
výdatne pomáha a veľmi úspešne
dotiahnu do úspešného konca všetky
prípady. Americký seriál (1993). V titulní
roli Andy Griffith. Ďalej hrajú B.T.

12:00  12:30 13:00

-Zmeniť            -Zmeniť       OK-  Voľba        i-Podrobnosti



TELETEXT

Ak stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo    
zobrazia sa informácie teletextu (ak danú 
službu vysielateľ poskytuje).
Pre presun na teletext, ktorý chcete sledovať, 
použite tlačidlá a stlačte tlačidlo OK. Ak má 
teletext vnorené strany, použite k ich prehlia-
daniu tlačidlá       ,       .

: na predchádzajúcu stranu
: na ďalšiu stranu
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
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VLASTNOSTI

• MPEG-II video (MP@ML)
• MPEG- I audio layer 1, layer 2
• MPEG-II digital & plne DVB kompatibilné
• Zabudovaný CONAX s jednou čítačkou smart karty

Zabudovaný CI slot
• Automatické nastavenie kanálov pre sieť CATV
• Možnosť automatického skenovania frekvencie pre systém konverzie QPSK – QAM
• Demodulácia QAM
• Video LD kvality, audio CD kvality
• Grafi cké on-screen menu s plným rozlíšením 256 farieb
• Inštalácia Plug & play
• Rodičovský zámok
• Port RS232C pre doplnkové informačné služby a aktualizáciu ovládacieho softwa-
 ru IRD
• Funkcia pre obnovenie stavu po výpadku prúdu
• Ovládanie hlasnosti s 64 úrovňami
• Užívateľský príjemné OSG menu a zoznam kanálov – triedenie/skupina/FAV
• Variabilný režim editácie
• Funkcia obľúbených kanálov
• Užívateľsky príjemné plne funkčné OSG menu
• IR diaľkové ovládania
• Funkcia zapamätania posledného kanála
· Časovač zapnutia a vypnutia, sleep timer, časovač videa
• Variabilný pomer strán – 4:3 (celoplošne, na stred, Letter box), 16:9
• Elektronický programový sprievodca EPG pre on-screen zobrazenie informácií o ka-
 náloch
• Podpora DVB titulkov
• Podpora funkcie titulkovania
• Funkcia prepojenia dvoch prijímačov pre operačný program a prenos dát
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TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Tuner a kanály
Vstupná úroveň RF 64 MHz – 858 MHz
Vstupný dynamický rozsah -15 dBmV až +15 dBmV
Voľba kanálov PLL

Krok: 62,5 KHz
IF: 36,125 MHz

Podporný systém DVB-C (QAM) kompatibilný
Šírka pásma IF 8 MHz
Rozsah frekvencie spodné pásmo VHF: 64 – 149,5 MHz

horné pásmo VHF: 156,5 – 442 MHz
pásmo UHF: 450 – 858 MHz

Pomer C/N 16 QAM: 18,8 dB
64 QAM: 26,5 dB

Bežná impedancia anténneho
výstupu ANT IN: 75 Ohm, nesymetrických

TV OUT: nesymetrických

2. Dekódovanie transportného streamu MPEG
Transportný stream MPEG-2 ISO/IEC 13818

Špecifi kácia transportného streamu
Profi l a úroveň MPEG-2 MP@ML
Zadanie dát T/S Max 80 Mbit/s
Pomer strán 4:3 (celoplošne, na stred, Letter Box), 16:9
Rozlíšenie videa 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Dekódovanie audia MPEG audio layer 1 a 2, musicam
Režim audia Stereo, duplexný kanál, joint stereo, mono
Frekvencia vzorkovania 32; 44,1 a 48 kHz

3. Pamäť
Flash pamäť 2MB
Program DRAM 16MB
EEPROM 2K kb

4. A/V a data vstup/výstup
SCART TV x 1, VCR x 1
RGB video výstup TV SCART x 1
CVBS video výstup RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)
S/PDIF RCA x 1
Audio výstup analog RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)

SCART x 2 (TV, VCR)
Rozlíšenie 16 bit DAC
Úroveň výstupu max 2 Vrms
Ovládanie hlasnosti a funkcia stlmenia zvuku

Dátové rozhranie RS232C, Baud Rate 9600 – 115200, 9 Pin D-Sub
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TECHNICKÉ PARAMETRE

5. Podmienený prístup
Zabudovaný CONAX 1 čítačky smart karty

6. Napájanie
Vstupné napätie AC 230 V~, 50 Hz
Typ SMPS
Spotreba energie Max 20 W

(v pohotovostnom režime menej ako 7 W)
Ochrana Nezávislá vnútorná poistka, uzemnenie plášťa.

Na vstupe sa odporúča inštalovať ochranu proti  
 blesku alebo napäťovému rázu.

7. Vlastnosti
Rozmery 250 mm x 40 mm x 200 mm
Hmotnosť cca 1,5 kg

8. Prostredie
Prevádzková teplota +5 °C až +40 °C
Teplota pri uskladnení -40 °C až +65 °C
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