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CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Přečtěte si tyto pokyny. 
2. Uschovejte tyto pokyny. 
3. Řiďte se všemi varováními. 
4. Dodržujte všechny instrukce. 
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 
6. Čistěte přístroj pouze suchou tkaninou. 
7. Neblokujte větrací otvory a instalujte přístroj v souladu s pokyny.
8. Neinstalujte přístroj blízko tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, tepelný výměníky, kamna  

či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. 
9. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze  

do vaší zásuvky zasunout, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo a nedošlo k jeho propíchnutí, zvláště  

v blízkosti zástrčky, zásuvky a místa, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
12. Přístroj vytáhněte ze zásuvky během bouřek nebo v případě, že se delší dobu nepoužívá.
13. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj 

jakýmkoliv způsobem poškozen, například došlo k poškození síťového kabelu nebo 
zástrčky, přístroj byl polit tekutinou nebo do něj spadly cizí předměty, byl vystaven dešti 
nebo vlhkosti, nefunguje normálním způsobem nebo došlo k jeho pádu.

14. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí být volně dostupné.
15. Nesmí být bráněno větrání přístroje zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, 

závěsy, atd.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
17. Při likvidování baterií je třeba věnovat pozornost aspektům životního prostředí.
18. Používejte přístroj v mírném klimatu.
19. Přístroj se nesmí vystavovat kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty 

naplněné tekutinami, např. vázy.

UPOZORNĚNÍ:  Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte 
přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:  Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, 
ohni, apod.

 

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM  

PROUDEM!
NEOTVÍREJTE!

 
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje je přítomno nebezpečné napětí představující     
 riziko úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol znamená, že v literatuře doprovázející přístroj jsou důležité pokyny 
týkající se provozu a údržby.

Tento symbol znamená, že tento produkt má mezi nebezpečným napětím ze sítě  
a součástmi přístupnými uživateli dvojitou izolaci. V případě servisu používejte pouze 
identické náhradní díly. 
POZOR: Pokud dojde k ovlivnění přístroje statickou elektřinou, může přestat fungovat  
a může být nutné, aby jej uživatel resetoval. 
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UPOZORNĚNÍ: Paměťové zařízení USB je třeba připojit přímo do přístroje.
Nedoporučujeme používání prodlužovacího kabelu USB, aby nedošlo k selhání přenosu data  
a k rušení. 

POPIS VÝROBKU

ČELNÍ PANEL

1. Displej
2. Indikátor napájení
3. USB port
4. Senzor dálkového ovládání
5. Hlavní vypínač

ZADNÍ PANEL

 
1. Anténa vstup
2. SPDIF koaxiální digitální audio výstup
3. HDMI výstup
4. SCART
5. Anténní výstup RF Loop do externího zařízení
6. Síťový USB port
7. Vstup pro adaptér, připojení stejnosměrného napájení
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DÁLKOVÝ OVLADAČ         

1. STANDBY (pohotovostní režim) 
(přepíná mezi provozním a pohotovostním 
režimem)

2. INFO  
(Podá informaci o aktuálním kanálu)

3. PLAY (přehrát)
4. Předchozí/Další
5. PAUSE  

(Pauza/Zapnutí funkce časového posunu)
6. MENU 

(Otevírá a zavírá stránku menu)
7. Směrová tlačítka  

(Slouží k procházení položkami menu)
8. OK (Potvrzení výběru v menu)
9. RECORD (Nahraje TV pořad)
10. Numerická tlačítka  

(Umožňují přímý výběr kanálu)
11. USB (Vstup do video menu)
12. MEDIA (Vstup do menu nahrávání)
13. TTX (Zapnutí/vypnutí teletextu)
14. TIMER (Vstup do menu nastavení času)
15. MUTE (Vypne/zapne zvuk)
16. SUBTITLE (Zapnutí titulků)
17. Přetáčení zpět/vpřed
18. EXIT (Ukončení)
19. STOP  

(Zastaví přehrávání nebo nahrávání pořadu)
20. EPG  

(Otevírá menu elektronického průvodce 
programy)

21. BACK (Přepne na předchozí kanál)
22. TV/RADIO  

(Přepnutí mezi režimem TV a rádio)
23. AUDIO  

(Vybírá režim audio a zvukovou stopu)
24. RES (Přepíná HDMI rozlišení)
25. FAV (Otevře seznam oblíbených položek)
26. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko  

(tlačítka interaktivních funkcí/funkcí vedlej-
ších menu)
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ZAPOJENÍ SYSTÉMU

Existuje celá řada TV přijímačů a dalších zařízení, které můžete k rekordéru připojit. V této pří-
ručce se setkáte s několika nejběžnějšímu způsoby zapojení vašeho nového zařízení.

POZNÁMKY:
• Při zapnutém napájení rekordéru nepřipojujte/neodpojujte konektor kabelu HDMI.
• Při zapnutém napájení svítí indikátor zeleně, v pohotovostním režimu svítí červeně.
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ZAČÍNÁME

UVÍTACÍ STRÁNKA

Při prvním zapnutí rekordéru se zobrazí uvítací menu „Welcome“.
Kurzorovými tlačítky postupně vyberte a nastavte parametry „Region“, 
„Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazení), „Aspect Mode“ 
(poměr stran), „New Password“ (nové heslo). Zvýrazněním volby „OK“ a 
stisknutím tlačítka „OK“ spusťte vyhledávání kanálů.

INSTALACE

Menu Instalace slouží k nastavení způsobu vyhledávání kanálů a použití funkce LCN.

• Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ zvýrazněte možnost  

„Installation“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu instalace.
• Pomocí šipek „NAHOR U“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku  

a stisknutím „OK“ otevřete vedlejší menu.
• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).
Auto Scan
Menu „Auto Scan“ slouží pro nastavení automatického vyhledávání kanálů.

• Zvýrazněním volby „Auto Scan“ (automatické vyhledávání)  
a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu Auto Scan.

• Kurzorovými tlačítky vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2  
Signal Only“ (jen FTA/jen T2).

• Automatické vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“  
(vyhledat a stisknutím tlačítka „OK“.

Channel Scan
Menu „Channel Scan“ slouží pro nastavení manuálního vyhledávání kanálů.

• Zvýrazněním volby „Channel Scan“ (vyhledávání kanálů)  
a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu vyhledávání.

• Kurzorovými tlačítky nastavte Scan mode (režim vyhledávání), Scan 
Band (prohledávané pásmo), Channel No. (číslo kanálu), Frequency 
(frekvenci), Bandwidth (šířku pásma) a Network Search  
(vyhledávání v síti).

• Manuální vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“  
(vyhledat) a stisknutím tlačítka „OK“.

LCN
V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout funkci LCN (logické číslování kanálů).
Při zapnuté funkci LCN nelze měnit originální číslování kanálů při vyhledávání.
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OBSLUHA

SEZNAM KANÁLŮ (CHANNEL LIST)

Seznam kanálů můžete zobrazit stisknutím tlačítka „OK“. Kurzorovými tlačítky vyberte kanál, 
který chcete sledovat.

ZOBRAZENÍ ELEKTRONICKÉHO PRŮVODCE PROGRAMY (EPG)

Zobrazení EPG všech kanálů:

• Pomocí tlačítka „EPG“ vyvolejte menu průvodce EPG, jehož okno 
se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky s náhledem aktuálního 
kanálu.

• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný kanál,  
Pomocí tlačítek „DOLEVA“ a „DOPRAVA“ označte požadovanou  
událost/pořad,

• Pomocí „ZELENÉHO“ tlačítka nastavte časovač události. 
Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka vyvolejte menu „Time bar“  
(časová osa), kde můžete vybrat způsob zobrazení času a posouvat 
ho tlačítkem „OK“.

• Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte údaje o vybrané události/pořadu.
• Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) se vrátíte do předchozí nabídky.

V menu „Time bar“:
← Ukončit zobrazení časové osy.
ᴧ Zpět na aktuální čas.
	 Skočí dopředu nebo dozadu vždy o půl hodiny.

	Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 2 hodiny.
	Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 24 hodin.

EDITACE KANÁLŮ

MENU EDITACE KANÁLŮ (EDIT CHANNEL)

• Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost  

„Edit Channel“ a stisknutím „PRAVÉHO“ tlačítka vstupte do menu 
Editace kanálů.

• Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku  
a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.

• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).
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SEZNAM KANÁLŮ TV / RÁDIO (TV / RADIO CHANNEL LIST)

Pomocí tohoto menu se nastavují Oblíbené kanály a funkce uzamčení, přeskok, přesunutí,  
řazení, smazání a přejmenování vybraných TV/Rádio kanálů.

• V menu Editace kanálů zvýrazněte „TV Channel List“ nebo„Radio 
channel List“, stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte menu Seznam kanálů 
TV/Seznam kanálů Rádio.

• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovaný kanál. 
stiskněte tlačítko „OK“, v pravém horním rohu obrazovky se objeví 
náhled vybraného programu.
 - Chcete-li kanál označit jako FAV (oblíbený), stiskněte tlačítko „FAV“ 
a potvrďte tlačítkem „OK“.

 - Stisknutím „Červeného“ tlačítka se zapíná funkce „Lock“ (zámek) 
a potvrdí se tlačítkem „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla Poté 
se vybraný kanál zamkne.

 - Stisknutím „Zeleného“ tlačítka se zapne funkce „Skip“ (přeskočení) 
a po potvrzení tlačítkem „OK“ se kanál přeskočí.

 - Stisknutím „Žlutého“ tlačítka se zapne funkce „Move“ (přesunutí). 
Označte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem „OK“. Pomocí 
tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte novou pozici. Po stisknutí 
„OK“ se kanál přesune do vybrané pozice.

 - Stisknutím „Modrého“ tlačítka vyvoláte vedlejší menu Editace kanálu. 
 - Stiskněte „OK“ ještě jednou, rozhodnete-li se příslušnou funkci 
zrušit.

 - Opakovaným stisknutím „barevného“ tlačítka se odpovídající 
 funkce ukončí.

• Stisknutím tlačítka „Exit“ (ukončit) se uloží provedené změny a vrátíte se do menu „Edit Channel“.

POZNÁMKA: Práce se seznamem Rádio kanálů je prakticky stejná jako se seznamem TV  
kanálů, je zde jen jeden rozdíl: V režimu „Seznam Rádio kanálů“ chybí informace o videu,  
a proto se v okně náhledu vpravo stále zobrazuje symbol Rádia.

SMAZAT VŠE (DELETE ALL)

• V menu Editace kanálů zvýrazněte volbu „Delete All“ (smazat vše)  
a stiskněte „OK“. 

• Systém vás vyzve k zadání hesla. Výchozím heslem je „0000“ nebo 
„1234“ 

• Zobrazí se varování pro ověření, jestli opra vdu chcete vymaza t 
všechn y kanály.Vyberte „Yes“ (ano) a stiskněte tlačítko „OK“,  
chcete-li vymaza t všechn y kanály.Vyberte „No“ (ne) a stiskněte  
tlačítko „OK“, rozhodnete-li se operaci zrušit.
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NASTAVENÍ SYSTÉMU

MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU (SYSTEM SETUP MENU)

Řadu aspektů vašeho STB lze nastavit tak, aby odpovídaly vaším potřebám a preferencím.

• Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „System 

Setup“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu nastavení systému.
• Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku  

a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

JAZYK (LANGUAGE)

Tato nabídka umožňuje nastavit jazyk systému, zvuku, titulků a teletextu a nastavit funkci titulků.

• Subtitle (titulky): Vyp./Normální/Pro nedoslýchavé
• MP4 Subtitle CodePage (kódování titulků): Windows-1250/ISO8859

TV SYSTÉM (TV SYSTEM)

V tomto menu se nastavuje rozlišení videa, poměr stran obrazu, výstup videa a výstup  
digitálního zvuku.

• Video Resolution (rozlišení videa): Nastavení různých rozlišení videa.
• Aspect Mode (poměr stran obrazu):  

4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen 
• Video Out (výstup videa): CVBS/RGB
• Digital Audio Out (výstup digitálního zvuku): Výstupy BS Out/LPCM

NASTAVENÍ MÍSTNÍHO ČASU (LOCAL TIME SETTING)

V tomto menu se nastavuje region a místní čas.

• Region: Pomocí této nabídky změníte region.
• GMT Usage (použití GMT): Pomocí této nabídky otevřete použití 

GMT podle regionu / definovaného uživatelem. Také použití GMT 
ukončíte. 

• GMT Offset: (posun GMT): Rozsah posunu GMT je „-11:30 až 
+12:00“, s postupným zvyšováním o půl hodiny (funkční pouze  
v režim „Definováno uživatelem“ pro Použití GMT.)

• Summer Time (letní čas): Zap/Vyp
• Date/Time (datum a čas): Datum a čas nastavte numerickými tlačítky.  

Platí jen v režimu „Off“ (vyp.) pro využití GMT.
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NASTAVENÍ ČASOVAČE (TIMER SETTING)

Zde můžete nastavit časovač programů. Nastavit můžete až 8 časovačů.

• Timer Mode (režim časovače): Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
• Timer Service (služba časovače): Kanál/nahrávání
• Wakeup Channel (kanál buzení): Nastavte požadovaný kanál jako 

kanál při zapnutí.
• Wakeup Date (datum buzení): Numerickými tlačítky nastavte datum buzení.
• On Time (v čase): Numerickými tlačítky nastavte čas buzení.
• Duration (doba trvání): Numerickými tlačítky nastavte trvání.

RODIČOVSKÝ ZÁMEK (PARENTAL LOCK)

Menu slouží k uzamčení menu a kanálů, nastavení zámku podle hodnocení a ke změně hesla.

• V menu „System Setup“ zvýrazněte volbu „Parental Lock“  
(rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko „OK“. Systém vás vyzve  
k zadání hesla.

• Po zadání správného hesla pomocí numerických tlačítek se zobrazí 
menu rodičovského zámku.

• Menu Lock (zámek menu): Zamkne přístup k menu Editace kanálu  
a Instalace. Zámek menu nastavte na vypnuto nebo zapnuto.

• Rating Lock (zámek hodnocení): Vyp./Věk 4 ~ 18
• New Password (nové heslo): Slouží k nastavení nového hesla.
• Confirm Password (potvrzení hesla): Slouží k potvrzení nového hesla.

NASTAVENÍ OSD (OSD SETTING)

V tomto menu můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD  
a průhlednost OSD.

• OSD Timeout (Trvání OSD): 1-10
• OSD Transparency (průhlednost OSD): Vyp./10%/20%/30%/40%

OBLÍBENÉ (FAVORITE)

V tomto menu můžete přejmenovat skupinu oblíbených kanálů.

• V menu „System Setup“ zvýrazněte „Favorite“ a stisknutím tlačítka 
„OK“ vstupte do menu oblíbených pořadů.

• Vyberte oblíbenou skupinu, kterou chcete přejmenovat a stiskněte 
tlačítko „OK“, aby se zobrazila simulovaná klávesnice. Pomocí  
kurzorových tlačítek vybírejte jeden znak za druhým a výběr vždy 
potvrďte tlačítkem „OK“.Po skončení zadávání stiskněte „Modré“ 
tlačítko a ukončete operaci přejmenování.

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) zavřete menu přejmenování skupiny.

NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO POPISU (AUDIO DESCRIPTION SETTING)

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.

• AD Service (služba zvukový popis - AD): Zap./Vyp.
• Use AD as default (používat službu AD jako standard): Zap./Vyp.
• AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD): -3~3
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OSTATNÍ (OTHERS)

Tato nabídka vám umožňuje nastavit napájení antény, druh přehrávaných kanálů,  
zvukový signál, autom. poh. režim a smyčku v pohotovostní režimu.

• Antenna Power (5V napájení antény): Zap./Vyp.
• Channel Play Type (typ přehrávání kanálů): Všechny/Volné/Kódované
• Auto Standby (automatické vypnutí do pohotovostního režimu):  

30 min/1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.
• Loopthrough In Standby (průchodnost anténního signálu  

v pohotovostním režimu): Zap/Vyp

NÁSTROJE

NÁSTROJE (TOOLS)

• Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Tools“ a 

stisknutím tlačítka „DOPRAVA“ otevřete menu nástrojů.
• Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku  

a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

INFORMACE (INFORMATION)

Zde najdete důležité informace o hardwaru a použitém softwaru.

• V menu „Tools“ zvýrazněte „Information“, stiskněte tlačítko „OK“  
a zobrazí se informační okno.

• Menu „Information“ zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

NASTAVENÍ Z VÝROBY (FACTORY SETTING)

Zde můžete obnovit původní tovární konfiguraci zařízení a smazat všechny existující kanály.

• V menu „Tools“ zvýrazněte volbu „Factory Setting“ a stiskněte „OK“. 
Systém vás vyzve k zadání hesla. 

• Zobrazí se požadavek na potvrzení operace. Vyberte „Yes“ (ano), 
chcete-li obnovit tovární nastavení a smazat všechny kanály.  
Vyberte „No“ (ne), chcete-li operaci zrušit.

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ zavřete menu „Factory Setting“.

AKTUALIZACE SOFTWARU (SOFTWARE UPGRADE)

K dispozici je jeden způsob upgradování verze softwaru a to upgrade přes USB.

• V nabídce „Tools“ označte „Upgrade by USB“ a stiskněte tlačítko 
„OK“. Zobrazí se nabídka pro upgradování softwaru.

• Kurzorovými tlačítky označte požadovanou položku, poté označte 
„Start“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte upgrade.

• Stisknutím tlačítka „EXIT“ ukončíte nabídku. 
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BEZPEČNĚ ODPOJIT USB ZAŘÍZENÍ (REMOVE USB DEVICE SAFELY)

Tato nabídka umožňuje bezpečné odebrání externího zařízení USB.

• V nabídce „Tools“ označte „Remove USB device safely“.
• Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Poté se zobrazí okno s názvem 

připojeného USB zařízení. Chcete-li USB zařízení bezpečně odpojit, 
vyberte „OK“. Chcete-li operaci zrušit, vyberte „Cancel“.

SÍŤ (NETWORK)

Tato nabídka umožňuje nastavit možnosti sítě a poslouchat internetové 
rádio.

• Network Setting (nastavení sítě): Výběr a nastavení nastavení  
parametrů sítě

• Network Application (síťové aplikace): Internetová rádia

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ

HLAVNÍ MENU PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ

Externí velkokapacitní paměťové zařízení připojte do USB portu.

• Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Media  

Player“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu přehrávače.
• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku 

a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
• Pro ukončení stiskněte tlačítko „EXIT“.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ (MEDIA PLAYBACK)

Díky této funkci můžete přehrávat mediální soubory z externího USB disku.

• V menu „Media Player“ zvýrazněte „Record“ (nahrávky), „Video“, 
„Music (hudba)“, nebo „Image“ (obrázek).

• Stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu Media Playback  
(přehrávání média).

• Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný mediální 
soubor a stisknutím tlačítka „OK“ ho přehrajte. 

• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).
Hudba
ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazte Play List (seznam skladeb).
„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu skladeb a stisknutím  
 „ ZELENÉHO “ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.
„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky  
 do seznamu skladeb. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky  
 ze seznamu skladeb.
„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.
Tlačítko „1“:  Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.
Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.  
 Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo obliby.
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Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ se zapne režim opakování.  
 Možnosti jsou opakovat obsah složky, náhodná složka a opakovat jednu skladbu.
Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.
Obrázky
„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazte seznam souborů.
„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu a stisknutím  
 „ZELENÉHO“ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.
„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky  
 do seznamu. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky ze seznamu.
„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.
Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.
Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.  
 Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo obliby.
Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ otevřete nastavení obrázku. 
Tlačítko „3“: Stisknutím tlačítka „3“ vyberte režim zobrazení více obrázků.
Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.
Videa
„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím vyvoláte vedlejší menu pro editaci vybraného souboru.
Tlačítko „1“:  Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record
Tlačítko „2“:  Stisknutím se soubory v aktuální složce seřadí podle názvu/času/velikosti.
Tlačítko „INFO“: Stisknutí se zapne režim opakování (Opakovat složku/opakovat jeden soubor).
Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.
Nahrávky
„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím přejmenujete vybraný nahraný soubor.
„ZELENÉ“ tlačítko: Stisknutím zamknete vybraný nahraný soubor. (Pro tuto operaci se  
 vyžaduje heslo), Dalším stisknutím se nahraný soubor odemkne.
„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím vymažete vybraný nahraný soubor.
Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.
Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

INFORMACE O HDD (HDD INFORMATION)

V tomto okně se zobrazí některé parametry externího disku.

• V menu „Media Player“ zvýrazněte „HDD Information“, stiskněte tla-
čítko „OK“ a zobrazí se okno informací pevného disku.

• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

 - Format (formátovat):  FAT/NTFS
 Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka vyvolejte menu formátování média.
 Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ vyberte typ formátu  
 disku (souborového systému). Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte.

 - DVR Set (nastavení nahrávání DVR): REC&TMS/Record/Timeshift
 Stisknutím MODRÉHO tlačítka vyvolejte menu nastavení DVR.
 Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte typ DVR.
 Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte operaci. 
 Stisknutím tlačítka „Cancel“ zrušte operaci.
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NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ (DVR SETTING)

V tomto menu můžete provést nastavení DVR.

• V menu „Media Player“ zvýrazněte volbu „DVR Setting“ (nastavení 
nahrávání) a stisknutím „OK vyvolejte menu nastavení DVR.

• Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku  
a stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte nastavení. 

• Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).
• Timeshift (časový posun): Pauza/Vypnout/Auto
• Jump (skok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
• PS Record: (PS nahrávání): Zap./Vyp.
• After Recording (po nahrávání): Sledovat TV/Přejít do pohotovostního režimu

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT) / NAHRÁVÁNÍ
Připojení velkokapacitního paměťového zařízení do USB portu vám umožní přístup k funkcím 
Timeshift (sledování pořadu s časovým posunem) a Record (nahrávání) vysílaného pořadu.

• Pozastavíte vysílaný program a pokračujete v jeho sledování později (časový posun).
• Nahrajte si vysílaný program.
• Vyčerpá-li se kapacita paměťového zařízení, nahrávání vysílaného programu se zastaví.

POZNÁMKA: Při nahrávání nebo časovém posunu prosím použijte disk USB 2.0. Pro funkci 
nahrávání nebo časového posunu potřebujete paměť USB větší velikosti nebo HDD (> 2 GB).

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT)

Initiate (spuštění)
Funkci Timeshift (časový posun) lze spustit v režimu celé obrazovky 
stisknutím tlačítka „PAUZA“.
• Pomocí tlačítek „DOPRAVA“ nebo „DOLEVA“ vyberte čas začátku.
• Stisknutím tlačítka „OK“ spusťte přehrávání s časovým posunem.
Playback (přehrávání)
V průběhu přehrávání můžete provést následující akce:
• Stisknutím tlačítka „PAUSE“ pozastavíte přehrávání.
• Stisknutím tlačítka „FORWARD“ spusťte rychlý posun dopředu.
• Stisknutím tlačítka „BACKWARD“ spusťte rychlý posun zpět.
• Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavte přehrávání s časovým posunem a vraťte se k živému 

vysílání.

NAHRÁVÁNÍ (RECORD)

Instant record (okamžité nahrávání)
V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko „RECORD“ a okamžitě se spustí nahrávání aktuální-
ho programu.
• Stiskněte tlačítko „RECORD“ ještě jednou, abyste mohli zadat trvání záznamu.
• Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko „STOP“, poté se vám zobrazí potvrzovací okno.
• Zvolte možnost „ANO“ pro ukončení nahrávání. Zvolte možnost „NE“ a pokračujte v nahrávání.
Timer record (nahrávání s časovačem)
Po vstupu do menu časovače můžete nastavit nahrávání podle EPG nebo nastavením systémo-
vé volby.

POZNÁMKA: Tento výrobek umožňuje nahrávat dva kanály o různých frekvencích současně.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
V některých oblastech může být pozemní digitální signál slabý. V takovém případě doporučujeme 
použít anténu se zesilovačem, aby bylo možné sledovat program kanálů se slabým signálem.

Problém Možná příčina Jak postupovat
Pohotovostní kontrolka nesvítí. Napájecí kabel je odpojený. Zapojte hlavní napájecí kabel.

Žádný nebo slabý signál. Anténa není správně nasměrovaná.
Signál je příliš slabý.

Upravte nasměrování antény.
Pořiďte silnější anténu nebo anténní 
zesilovač.

Vyhledávání kanálu nefunguje.
Ujistěte se, že nastavení antényv 
hlavní nabídce přehrávače  
je správné.

Upozornění na kódovaný kanál. Kanál je kódovaný. Zvolte alternativní kanál.

Dálkové ovládání nereaguje.

Přijímač nemá nap. kabel v zásuv-
ce. Ovladač není správně nasměro-
vaný. Přední strana přehrávače je 
zastíněná. Baterie jsou vybité.

Zapojte hlavní napájecí kabel do 
zásuvky. Nasměrujte ovladač na 
přední  stranu přehrávače. Uvolněte 
prostor před přední stranou přehrá-
vače. Vyměňte baterie.

Nikde není uvedeno heslo. Výchozí heslo je vždy 0000.

Není slyšet zvuk. Zvolený kanál má signál, ale nemá 
zvuk.

Stiskněte tlačítko Audio a ujistěte 
se, že zvolený kanál má zvuk.

Po přemístění přehrávače do jiné 
místnosti jste zjistili, že už 
nepřijímáte digitální signál.

Přesunutím se mohla snížit síla 
signálu přijímaná 
přehrávačem.

Anténní kabel musí mít ideálně stej-
nou délku jako v předchozí místnos-
ti, nebo použijte zesilovac signalu-
nebo použijte zesilovac signalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIJÍMAČ A KANÁL
VSTUPNÍ KONEKTOR RF x1
VÝSTUPNÍ KONEKTOR RF x1
FREKVENČNÍ ROZSAH:

ÚROVEŇ SIGNÁLU

 
IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA
IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PROPOJENO)
174MHz~230MHz(VHF) 
470MHz ~862MHz (UHF)
 -15 ~ -80 dbm

DEKODÉR
VIDEO DEKODÉR 

AUDIO DEKODÉR

VSTUPNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST
FORMÁTY VIDEA
VÝSTUP VIDEA
MODULACE

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP PODPOROVÁN,HEVC/H.265 MP@L4.1 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D
MAX. 48Mbitů/s
 4:3 / 16:9 PŘEPÍNATELNÉ 
HDMI, CVBS,RGB 
QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM

ROZHRANÍ
PŘIJÍMAČ
DATOVÝ PORT
HDMI
SCART
SPDIF
LAN

ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 
Konektor USB x2
HDMI VÝSTUP x1
TV VÝSTUP x1
KOAXIÁLNÍ VÝSTUP x1
ETHERNET x1

NAPÁJENÍ
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 12V / 1A
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ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.
Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE  
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY 
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED 
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ 

SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. 
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 
SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, 
POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH. 

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení
(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem 
po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem 
z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického  
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete 
zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by 
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž  

je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku 
zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo 
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DVB2219T2DUAL je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte tieto pokyny.
3. Riaďte sa všetkými varovaniami.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
6. Čistite prístroj iba suchou tkaninou.
7. Neblokujte vetracie otvory a inštalujte prístroj v súlade s pokynmi.
8. Neinštalujte prístroj blízko tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelný výmenníky, kachle  

či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Ak zástrčku nie je možné 

do vašej zásuvky zasunúť, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo a nedošlo k jeho prepichnutiu, zvlášť  

v blízkosti zástrčky, zásuvky a miesta, kde vychádza z prístroja.
11. Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
12. Prístroj vytiahnite zo zásuvky počas búrok alebo v prípade, že sa dlhšiu dobu nepoužíva.
13. Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj 

akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad došlo k poškodeniu sieťového kábla alebo 
zástrčky, prístroj bol poliaty tekutinou alebo do neho spadli cudzie predmety, bol vystavený 
dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálnym spôsobom alebo došlo k jeho pádu.

14. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako také musí byť voľne 
dostupné.

15. Nesmie byť bránené vetranie prístroja zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, 
závesmi, atď.

16. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
17. Pri likvidovaní batérií je treba venovať pozornosť aspektom životného prostredia.
18. Používajte prístroj v miernej klíme.
19. Prístroj sa nesmie vystavovať kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať 

predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

UPOZORNENIE:  Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom 
nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE:  Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako napr. slnečné žiarenie, 
oheň, a pod.

 

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM  

PRÚDOM!
NEOTVÁRAJTE!

 
 Tento symbol znamená, že vo vnútri prístroja je prítomné nebezpečné napätie   
 predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.

 Tento symbol znamená, že v literatúre sprevádzajúcej prístroj sú dôležité pokyny   
 týkajúce sa prevádzky a údržby.

Tento symbol znamená, že tento produkt má medzi nebezpečným napätím zo siete  
a súčasťami prístupnými užívateľovi dvojitú izoláciu. V prípade servisu používajte iba 
identické náhradné diely.
POZOR: Pokiaľ dôjde k ovplyvneniu prístroja statickou elektrinou, môže prestať 
fungovať a môže byť potrebné, aby ho užívateľ resetoval.
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UPOZORNENIE: Pamäťové zariadenie USB je potrebné pripojiť priamo do prístroja. 
Neodporúčame používanie predlžovacieho kábla USB, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát 
a k rušeniu.

POPIS VÝROBKU

ČELNÝ PANEL

1. Displej
2. Indikátor napájania
3. USB port
4. Senzor diaľkového ovládania
5. Hlavný vypínač

ZADNÝ PANEL

 
1. Anténa vstup
2. SPDIF koaxiálny digitálny audio výstup
3. HDMI výstup
4. SCART
5. Anténny výstup RF Loop do externého zariadenia
6. Sieťový USB port
7. Vstup pre adaptér, pripojenie jednosmerného napájania
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ         

1. STANDBY (pohotovostný režim) 
(prepína medzi prevádzkovým  
a pohotovostným režimom)

2. INFO  
(Podá informácie o aktuálnom kanáli)

3. PLAY (prehrať)
4. Predchádzajúci/Ďalší
5. PAUSE  

(Pauza/Zapnutie funkcie časového posunu)
6. MENU 

(Otevírá a zavírá stránku menu)
7. Kurzorové tlačidlá   

(Slúžia na prechádzanie položkami v menu)
8. OK (Potvrdenie výberu v menu)
9. RECORD (Nahraje TV pořad)
10. Numerické tlačidlá   

(Umožňujú priamy výber kanálu)
11. USB (Vstup do ponuky videa)
12. MEDIA (Vstup do menu nahrávanie)
13. TTX (Zapnutie/vypnutie teletextu)
14. TIMER (Vstup do menu nastavenia času)
15. MUTE (Vypne/zapne zvuk)
16. SUBTITLE (Zapnutie titulkov)
17. Pretáčanie späť/vpred
18. EXIT (Ukončenie)
19. STOP (Zastaví prehrávanie  

alebo nahrávanie programu)
20. EPG (Otvára menu elektronického  

sprievodcu programam)
21. BACK (Prepne na predošlý kanál)
22. TV/RADIO  

(Prepnutie medzi režimom TV a rádio)
23. AUDIO  

(Vyberá režim audio a zvukovú stopu)
24. RES (Prepína HDMI rozlíšenie)
25. FAV (Otvorí zoznam obľúbených položiek)
26. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo 

(tlačidlá interaktívnych funkcií/funkcií  
vedľajších menu)
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ZAPOJENIE SYSTÉMU

Existuje celý rad TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré možno k rekordéru pripojiť. V tejto 
príručke sa stretnete s niekoľkými najbežnejšími spôsobmi zapojenia vášho nového zariadenia.

POZNÁMKY:
• Pri zapnutom napájaní rekordéra nepripájajte/neodpájajte konektor kábla HDMI.
• Pri zapnutom napájaní svieti indikátor zeleno, v pohotovostnom režime svieti červeno.
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UVÍTACIA STRÁNKA

Pri prvom zapnutí rekordéra sa zobrazí uvítacie menu „Welcome“.
Kurzorovými tlačidlami postupne vyberte a nastavte parametre „Región“, 
„Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazenia), „Aspect Mode“ 
(pomer strán), „New Password“ (nové heslo). Zvýraznením voľby „OK“  
a stlačením tlačidla „OK“ spusťte vyhľadávanie kanálov.

INŠTALÁCIA

Menu Inštalácia slúži na nastavenie spôsobu vyhľadávania kanálov a použitie funkcie LCN. 

• Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ zvýraznite možnosť „Installation“  

a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu inštalácie.
• Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením 

„OK“ otvorte vedľajšie menu.
• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).
Auto Scan
Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie automatického vyhľadávania kanálov.

• Zvýraznením voľby „Auto Scan“ (automatické vyhľadávanie)  
a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Auto Scan.

• Kurzorovými tlačidlami vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 
Signal Only“ (iba FTA/iba T2).

• Automatické vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“  
(vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“.

Channel Scan
Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie manuálneho vyhľadávania kanálov.

• Zvýraznením voľby „Channel Scan“ (vyhľadávanie kanálov)  
a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu vyhľadávanie. 

• Kurzorovými tlačidlami nastavte Scan mode (režim vyhľadávania), 
Scan Band (prehľadávané pásmo), Channel No. (číslo kanála), 
Frequency (frekvenciu), Bandwidth (šírku pásma) a Network Search 
(vyhľadávanie v sieti).

• Manuálne vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“  
(vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“. 

LCN
V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu LCN (logické číslovanie kanálov).
Pri zapnutej funkcii LCN nemožno meniť originálne číslovanie kanálov pri vyhľadávaní.



SK - 21

SK

OBSLUHA

ZOZNAM KANÁLOV (CHANNEL LIST)

Zoznam kanálov môžete zobraziť stlačením tlačidla „OK“. Kurzorovými tlačidlami vyberte kanál, 
ktor ý chcete sledovať.

ZOBRAZENIE ELEKTRONICKÉHO SPRIEVODCU PROGRAMAMI (EPG)

Zobrazenie EPG všetkých kanálov:

• Pomocou tlačidla „EPG“ vyvolajte menu sprievodcu EPG, ktorého 
oknosa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky s náhľadom  
aktuálneho kanála.

• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný kanál. 
Tlačidlami „VĽAVO“ a „VPRAVO“ označte požadovanú  
udalosť/ program.

• Pomocou „ZELENÉHO“ tlačidla nastavte časovač udalosti.
• Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla vyvolajte menu „Time bar“  

(časová os), kde môžete vybrať spôsob zobrazenia času a posúvať 
ho tlačidlom „OK“. 

• Stlačením tlačidla „OK“ zobrazte údaje o vybranej udalosti/programe.
• Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) sa vrátite k predošlej ponuke.

V menu „Time bar“:
← Ukončiť zobrazenie časovej osi.
ᴧ Späť na aktuálny čas.
	 Skočí dopredu alebo dozadu vždy o pol hodiny.

	Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 2 hodiny.
	Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 24 hodin.

EDITÁCIA KANÁLOV

MENU EDITÁCIA KANÁLOV (EDIT CHANNEL)

• Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Edit Channel“ a stla-

čením „PRAVÉHO“ tlačidla vstúpte do menu Editácia kanálov.
• Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom 

„OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).
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ZOZNAM KANÁLOV TV / RÁDIO (TV / RADIO CHANNEL LIST)

Pomocou tohto menu sa nastavujú Obľúbené kanály a funkcia uzamknutia, preskočenie, 
presunutie, radenie, vymazanie a premenovanie vybraných TV/Rádio kanálov.

• V menu Editácia kanálov zvýraznite „TV Channel List“ alebo„Radio 
channel List“, stlačením tlačidla „OK“ zobrazte menu Zoznam  
kanálov TV/Zoznam kanálov Rádio.

• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovaný kanál. Stlačte 
tlačidlo „OK“, v pravom hornom rohu obrazovky sa objaví náhľad 
vybraného programu.
 - Ak chcete kanál označiť ako FAV (obľúbený), stlačte tlačidlo „FAV“ 
a potvrďte tlačidlom „OK“.

 - Stlačením „Červeného“ tlačidla sa zapína funkcia „Lock“ (zámok) 
a potvrdí sa tlačidlom „OK“. Systém vás vyzve k zadaniu hesla, 
potom sa vybraný kanál zamkne.

 - Stlačením „Zeleného“ tlačidla sa zapne funkcia „Skip“  
(preskočenie) a po potvrdení tlačidlom „OK“ sa kanál preskočí.

 - Stlačením „Žltého“ tlačidla sa zapne funkcia „Move“ (presunutie). 
Označte požadovaný kanál a potvrďte tlačidlom „OK“. Tlačidlami 
„HORE“ a „DOLU“ vyberte novú pozíciu. Po stlačení „OK“ sa kanál 
presunie do vybranej pozície.

 - Stlačením „Modrého“ tlačidla vyvoláte vedľajšie menu Editácia 
kanálov. 

 - Ak sa rozhodnete príslušnú funkciu zrušiť, stlačte „OK“ ešte raz.
 - Opakovaným stlačením „farebného“ tlačidla sa ukončí príslušná 
funkcia.

• Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) sa uložia vykonané zmeny a vrátite sa do menu „Edit Channel“.

POZNÁMKA: Práca so zoznamom Rádio kanálov je prakticky rovnaká ako so zoznamom TV 
kanálov, je tu iba jeden rozdiel: V režime „Zoznam Rádio kanálov“ chýbajú informácie o videu, 
preto sa v okne náhľadu vpravo stále zobrazuje symbol Rádia.

VYMAZAŤ VŠETKO (DELETE ALL)

• V menu Editácia kanálov zvýraznite voľbu „Delete All“  
(vymazať všetko) a stlačte „OK“. 

• Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.  
Predvoleným heslom je „0000“ alebo „1234“ 

• Zobrazí sa varovanie pre overenie, či naozaj chcete vymazať všetky 
kanály .Vyberte „Yes“ (áno) a stlačte tlačidlo „OK“, ak chcete  
vymazať všetky kanály .Vyberte „No“ (nie) a stlačte tlačidlo „OK“,  
ak chcete operáciu zrušiť.
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NASTAVENIE SYSTÉMU

MENU NASTAVENIE SYSTÉMU (SYSTEM SETUP MENU)

Pre prispôsobenie okolnostiam a preferenciám užívateľa možno nastaviť celý rad vlastností 
rekordéra.

• Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „System Setup“ a 

tlačidlom „DOPRAVA“ otvorte menu nastavenia systému.
• Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom 

„OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

JAZYK (LANGUAGE)

V tomto menu sa nastavuje jazyk systému, zvuku, titulkov a teletextu a funkcie titulkov.

• Subtitle (titulky): Vyp./Normálne/Pre nepočujúcich
• MP4 Subtitle CodePage (kódovanie titulkov): Windows-1250/ISO8859

TV SYSTÉM (TV SYSTEM)

V tomto menu sa nastavuje rozlíšenie videa, pomer strán obrazu, výstup videa a výstup  
digitálneho zvuku.

• Video Resolution (rozlíšenia videa): Nastavenie rôznych rozlíšení videa.
• Aspect Mode (pomer strán obrazu):  

4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen 
• Video Out (výstup videa): CVBS/RGB
• Digital Audio Out (výstup digitálneho zvuku): Výstupy BS Out/LPCM

NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU (LOCAL TIME SETTING)

V tomto menu sa nastavuje región a miestny čas.

• Region: V prípade zmeny regiónu použite toto menu.
• GMT Usage (použitie GMT): PToto menu použite, keď budete  

potrebovať nastaviť GMT podľa Regiónu alebo vlastnej definície.  
A tiež na ukončenie využitia GMT. 

• GMT Offset: (posun GMT): Rozsah časového posunu od GMT je 
„-11:30 až +12:00“, vzrastá progresívne vždy po pol hodine. Platí  
iba v režime „User Define“ (vlastná definícia) pre využitie GMT.

• Summer Time (letný čas): Zap/Vyp
• Date/Time (dátum a čas): Dátum a čas nastavte numerickými tlačidlami.  

Platí iba v režime „Off“ (vyp.) pre využitie GMT.
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NASTAVENIE ČASOVAČA (TIMER SETTING)

Tu môžete nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov.

• Timer Mode (režim časovača: Vyp./Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne
• Timer Service (služba časovača): Kanál/ nahrávanieí
• Wakeup Channel (kanál budenia): Zvoľte si požadovaný kanál ako 

kanál, ktorý vás bude budiť.
• Wakeup Date (dátum budenia): Numerickými tlačidlami nastavte dátum 

budenia.
• On Time (v čase): Numerickými tlačidlami nastavte čas budenia.
• Duration (doba trvánia): Numerickými tlačidlami nastavte trvanie.

RODIČOVSKÝ ZÁMOK (PARENTAL LOCK)

Menu slúži na uzamknutie menu a kanálov, nastavenie zámku podľa hodnotenia a na zmenu hesla.

• V menu „System Setup“ zvýraznite voľbu „Parental Lock“ (rodičovský 
zámok) a stlačte tlačidlo „OK“. Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.

• Po zadaní správneho hesla pomocou numerických tlačidiel  
sa zobrazí menu rodičovského zámku.

• Menu Lock (zámok menu): Zamkne prístup k menu Editácia kanálov 
a Inštalácia.Zámok menu nastavte na vypnuté alebo zapnuté.

• Rating Lock (zámok hodnotenia): Vyp./Vek 4 ~ 18
• New Password (nové heslo): Slúži na nastavenie nového hesla.
• Confirm Password (potvrdenie hesla): Slúži na potvrdenie nového hesla.

NASTAVENIE OSD (OSD SETTING)

V tomto menu môžete nastaviť dobu trvania zobrazenia OSD
a priehľadnosť OSD.

• OSD Timeout (doba trvania OSD): 1-10
• OSD Transparency (priehľadnosť OSD): Vyp./10%/20%/30%/40%

OBĽÚBENÉ (FAVORITE)

V tomto menu môžete premenovať obľúbenú skupinu.

• V menu „System Setup“ zvýraznite „Favorite“ a stlačením tlačidla 
„OK“ vstúpte do menu obľúbených programov.

• Vyberte obľúbenú skupinu, ktorú chcete premenovať a stlačte  
tlačidlo „OK“, aby sa zobrazila simulovaná klávesnica. Pomocou  
kurzorových tlačidiel vyberte jeden znak za druhým a výber vždy 
potvrďte tlačidlom „OK“. Po skončení zadá vania stlačte „Modré“ 
tlačidlo a ukončite operáciu premenovania.

• Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) zatvorte menu premenovania skupiny.

NASTAVENIE ZVUKOVÉHO POPISU (AUDIO DESCRIPTION SETTING)

V tomto menu sa nastavuje zvukový popis.

• AD Service (služba zvukový popis - AD): Zap./Vyp.
• Use AD as default (používať službu AD ako štandard): Zap./Vyp.
• AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD): -3~3
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OSTATNÉ (OTHERS)

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť napájanie antény, typ prehrávaných kanálov, zvukový sig-
nál, autom. poh. režim a slučku v pohotovostnom režim.

• Antenna Power (5V napájanie antény): Zap./Vyp.
• Channel Play Type (typ prehrávani kanálov): Všetky/Voľné/Kódované
• Auto Standby (automatické vypnutie do pohotovostného režimu):  

30 min/1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.
• Loopthrough In Standby (priechodnosť anténneho signálu 

v pohotovostnom režime): Zap/Vyp

NÁSTROJE

NÁSTROJE (TOOLS)

• Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Tools“ a stlačením 

tlačidla „VPRAVO“ otvorte menu nástrojov.
• Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom 

„OK“  vstúpte do vedľajšieho menu.
• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

INFORMÁCIE (INFORMATION)

Tu nájdete dôležité informácie o hardware a použitom softvéri.

• V menu „Tools“ zvýraznite „Information“, stlačte tlačidlo „OK“  
a zobrazí sa informačné okno.

• Menu „Information“ zatvorte pomocou tlačidla „EXIT“ (ukončiť).

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE (FACTORY SETTING)

Tu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie zariadenia a vymazať všetky existujúce kanály.

• V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Factory Setting“ a stlačte „OK“. 
Systém vás vyzve na zadanie hesla. 

• Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie operácie. Vyberte „Yes“ (áno), 
ak chcete obnoviť továrenské nastavenie a vymazať všetky kanály. 
Vyberte „No“ (nie), ak chcete operáciu zrušiť.

• Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu “Factory Setting”.

AKTUALIZÁCIA SOFTÉRU (SOFTWARE UPGRADE)

K dispozícii je jeden spôsob upgradovania verzie softvéru a to upgrade cez USB.

• V ponuke „Tools“ označte „Upgrade by USB“ a stlačte tlačidlo „OK“. 
Zobrazí sa ponuka pre upgradovanie softvéru.

• Kurzorovými tlačidlami označte požadovanú položku, potom označte 
„Start“ a stlačením tlačidla „OK“ spustíte upgrade.

• Stlačením tlačidla „EXIT“ ukončíte ponuku.
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BEZPEČNE ODPOJIŤ USB ZARIADENIE (REMOVE USB DEVICE SAFELY)

Toto menu umožňuje bezpečne odpojiť externé USB zariadenie.

• V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Remove USB device safely“.
• Stlačením tlačidla „OK“ potvrďte. Zobrazí sa okno s názvom pripoje-

ného USB zariadenia. Ak chcete USB zariadenie bezpečne odpojiť, 
vyberte „OK“. Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte „Cancel“.

SIEŤ (NETWORK)

Táto ponuka umožňuje nastaviť možnosti siete a počúvať internetové 
rádio.

• Network Setting (nastavenie siete): Výber a nastavenie nastavenie 
parametrov siete

• Network Application (sieťové aplikácie): Internetové rádiá

PREHRÁVAČ MÉDIÍ

HLAVNÉ MENU PREHRÁVAČA MÉDIÍ

Externé veľkokapacitné pamäťové zariadenie pripojte do USB portu.

• Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Media Player“  

a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu prehrávača.
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku  

a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
• Pre ukončenie stlačte tlačidlo „EXIT“.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ (MEDIA PLAYBACK)

Pomocou tejto funkcie môžete prehrávať mediálne súbory z externého USB disku. 

• V menu „Media Player“ zvýraznite „Record“ (nahrávky),  „Video“, 
„Music (hudba)“ alebo „Image“ (obrázok).

• Stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Media Playback (prehrávanie média).
• Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný mediálny súbor  

a stlačením tlačidla „OK“ ho prehrajte. 
• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).
Hudba
ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazte Play List (zoznam skladieb). 
„ZELENÉ“ tlačidlo: ZZvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením  
 „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.
„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky  
 do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením odoberiete všetky súbory z aktuálnej zložky  
 do zoznamu skladieb.
„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie.
Tlačidlo „1“:  Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.   
 Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.
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Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ sa zapne režim opakovanie.  
 Možnosti sú opakovať obsah zložky, náhodná zložka a opakovať jednu skladbu.
Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.
Obrázky
„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte zoznam súborov.
„ZELENÉ“ tlačidlo: Zvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu  
 a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.
„ŽLUTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky  
 do zoznamu. Ďalším stlačením odoberiete všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu.
„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie. 
Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.   
 Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.
Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ otvoríte nastavenie obrázka. 
Tlačidlo „3“: Stlačením tlačidla „3“ vyberiete režim zobrazenia viacerých obrázkov.
Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.
Videá
„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením vyvoláte vedľajšie menu pre editáciu vybraného súboru.
Tlačidlo „1“:  Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record
Tlačidlo „2“:  Stlačením sa súbory v aktuálnej zložke zoradia podľa názvu/času/veľkosti.
Tlačidlo „INFO“: Stlačením sa zapne režim opakovania (Opakovať zložku/opakovať jeden súbor).
Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.
Nahrávky
„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením premenujete vybraný nahraný súbor.
„ZELENÉ“ tlačidlo: Stlačením zamknete vybraný nahraný súbor. (Pre túto operáciu  
 sa vyžaduje heslo), Ďalším stlačením sa nahraný súbor odomkne.
„ŽLUTÉ“ tlačidlo: Stlačením vymažete vybraný nahraný súbor.
Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record
Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.

INFORMÁCIE O HDD (HDD INFORMATION)

V tomto okne sa zobrazia niektoré parametre externého disku.

• V menu „Media Player“ zvýraznite „HDD Information“, stlačte tlačidlo 
„OK“ a zobrazí sa okno informácií pevného disku.

• Menu zatvoríte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

 - Format (formátovať):  FAT/NTFS
 Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvoláte menu formátovania média.
 Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ vyberiete typ formátu  
 disku (súborového systému).
 Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla  
 „Cancel“ zrušíte operáciu.

 - DVR Set (nastavenie nahrávania DVR): REC&TMS/Record/Timeshift
 Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvolajte menu nastavenie DVR. 
 Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte typ DVR.
 Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie.  
 Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte operáciu.
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NASTAVENIE NAHRÁVANIA (DVR SETTING)

V tomto menu môžete nastaviť DVR.

• V menu „Media Player“ zvýraznite voľbu „DVR Setting“ (nastavenie 
nahrávania) a stlačením „OK vyvolajte menu nastavenie DVR.

• Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením 
tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte nastavenie. 

• Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).
• Timeshift (časový posun): Pauza/Vypnúť/Auto 
• Jump (skok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
• PS Record: (PS nahrávaní): Zap./Vyp.
• After Recording (po nahrávaní): Sledovať TV/Prejsť do pohotovostného režimu

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT) / NAHRÁVANIE
Po pripojení veľkokapacitného pamäťového zariadenia do USB portu vám umožní prístup k funkciám 
Timeshift (sledovanie programu s časovým posunom) a Record (nahrávanie) vysielaného programu.

• Prerušte vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun).
• Nahrajte si vysielaný program.
• Ak sa vyčerpá úložný priestor pamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví.

POZNÁMKA: Pre nahrávanie s časovým posunom použite disk, ktorý vyhovuje USB 2.0.  
Pri funkcii nahrávania a časového posunu treba použiť USB flash disk alebo externý disk  
s dostatočnou kapacitou (>2 GB).

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT)

Initiate (spustenie)
Funkciu Timeshift (časový posun) možno spustiť v režime celej  
obrazovky stlačením tlačidla „PAUZA“.
• Tlačidlami „VPRAVO“ a „VĽAVO“ vyberte čas začiatku.
• Stlačením tlačidla „OK“ spustíte prehrávanie s časovým posunom.
Playback (prehrávanie)
Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:
• Stlačením tlačidla „PAUSE“ pozastavíte prehrávanie.
• Stlačením tlačidla „FORWARD“ spustíte rýchly posun dopredu.
• Stlačením tlačidla „BACKWARD“ spustíte rýchly posun dozadu.
• Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie s časovým posunom a vrátite sa k živému vysielaniu.

NAHRÁVANIE (RECORD)

Instant record (okamžité nahrávanie)
V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo „RECORD“ a okamžite sa spustí nahrávanie  
aktuálneho programu.
• Stlačte tlačidlo „RECORD“ ešte raz, aby ste mohli zadať trvanie záznamu.
• Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „STOP“, zobrazí sa potvrdzovacie okno.
• Zvoľte možnosť „ÁNO“ pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť „NIE“ a pokračujte v nahrávaní.
Timer record (nahrávanie s časovačom)
Po vstupe do menu časovača môžete nastaviť nahrávanie podľa EPG alebo nastavením systé-
movej voľby. 

POZNÁMKA: Tento výrobok umožňuje nahrávať dva kanály s rôznymi frekvenciami súčasne.
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SK

RIEŠENIE PROBLÉMOV
V niektorých oblastiach môže byť pozemný digitálny signál slabý. V takom prípade odporúčame 
použiť anténu so zosilňovačom, aby bolo možné sledovať program kanálov so slabým signálom.

Problém  Možná príčina Ako postupovať
Indikátor pohotovostného režimu 
nesvieti.

Napájací kábel nie je pripojený do 
zásuvky. Skontrolujte hlavný napájací kábel.

Nenašiel sa žiadny signál. Anténa nie je správne nasmerovaná.
Signál je príliš slabý.

Upravte nasmerovanie antény.
Kúpte silnejší anténu alebo anténny 
zosilňovač.

Vyhľadávanie kanála nefunguje.
Uistite sa, že nastavenie antény
v hlavnej ponuke prehrávača je 
správne.

Upozornenie na kódovaný kanál. Kanál je kódovaný Zvoľte alternatívny kanál.

Zariadenie nereaguje na diaľkový 
ovládač.

Přijímač nemá nap. kabel v zásuv-
ce. Ovladač není správně nasměro-
vaný. Přední strana přehrávače je 
zastíněná. Baterie jsou vybité.

Zapojte hlavný napájací kábel do 
zásuvky. Nasmerujte ovládač na 
prednú stranu prehrávača. Uvoľnite 
priestor pred prednou stranou pre-
hrávača. Vymeňte batérie.

Nikde nie je uvedené heslo. Predvolené heslo je vždy 0000.

Nie je počuť zvuk. Zvolený kanál má signál, ale nemá 
zvuk.

Stlačte tlačidlo Audio a uistite sa, že 
zvolený kanál má zvuk.

Po premiestnení prehrávača do inej
miestnosti ste zistili, že už 
neprijímate digitálny signál.

Přesunutím se mohla snížit síla 
signálu přijímaná 
přehrávačem.

Anténny kábel musí mať ideálne 
rovnakú dĺžku ako v predchádzajú-
cej miestnosti, alebo použite zosilo-
vac signalunebo použite zosilovac 
signalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIJÍMAČ A KANÁL
VSTUPNÝ KONEKTOR RF x1
VÝSTUPNÝ KONEKTOR RF x1
FREKVENČNÝ ROZSAH

ÚROVEŇ SIGNÁLU

 
IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA
IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PREPOJENÉ)
174MHz~230MHz(VHF) 
470MHz ~862MHz (UHF)
 -15 ~ -80 dbm

DEKODÉR
VIDEO DEKODÉR 

AUDIO DEKODÉR

VSTUPNÁ PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ 
FORMÁTY VIDEA
VÝSTUP VIDEA
MODULÁCIA

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP PODPOROVÁN,HEVC/H.265 MP@L4.1 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D
MAX. 48Mbitů/s
 4:3 / 16:9 PREPÍNATEĽNÉ 
HDMI, CVBS,RGB 
QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM

ROZHRANIE
PRIJÍMAČ
DÁTOVÝPORT
HDMI
SCART
SPDIF
LAN

ANTÉNNY  VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 
Konektor USB x2
HDMI VÝSTUP x1
TV VÝSTUP x1
KOAXIÁLNY VÝSTUP x1
ETHERNET x1

NAPÁJANIE
NAPÁJACIE NAPÄTIE 12V / 1A
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VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE 
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED 
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO 
ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. 

VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD 
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU 
DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO  
V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH 
OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho  
životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí  
sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt 
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním 

materiálov pomôžete zachovať‘ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku 
vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,  
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia DVB219T2DUAL je v súlade  
so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity










