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Krátký popis 

1.1 Základní vlastnosti 

1. Čtečka karty 
2. Podpora SD/HD (MPEG2 / H.264) DVB-C 
3. HDMI video výstup 
4. SCART video výstup (volitelné) 
5. USB 2.0 konektor 
6. PVR Ready (volitelné) 
7. Časový posun (volitelné) 
8. Automatické vypnutí do Stand-by 
9. Nízká spotřeba energie v Stand-by modu, méně než 1W 
10. Multi jazykové menu 
11. EPG – Elektronický Programový Průvodce 
12. 4 znakový LED displej na čelním panelu (volitelné) 
13. Multimediální přehrávač Full HD 1080p 

1 

1.2 Obsah balení 

1. 
2. 
3. 
4. 

Přijímač 
Dálkový ovladač 
Baterie – 2 x AAA (volitelné) 
Příručka pro rychlou instalaci 

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH 

Quick Start 

Digital Terrestial Receiver 
• Slot for Smart Card 
• Support of SD/HD (MPEG2 / MPEG4)  
DVB-C systems 
• High definition video output - HDMI 
• Standard resolution video output - SCART 
• High speed USB 2.0 port 
• PVR Ready 
• Time Shift (pause, rewind) 
• Automatic Stand-by 
• Low power consumption in Stand-by mode, 
  below 1W 
• Multilingual menu, including English 
• Electronic Program Guide - EPG 
• 4 digit LED  
 
 on front panel 
• Multimedia Player Full HD 1080p 

ModelID: X2 KP 07/2012 
ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH 
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1.3 Čelní panel 

XC1 LED svití zeleně 
   zapnuto 

XC2 Změna stanice/ 
  Pohyb kurzoru 

LED svití červeně 
 vypnuto / USB 

napájení displej 

1.4 Zadní panel 

XC1 vstup 
signálu 

 USB 
vstup CINCH 

čtečka 
karty 

výstup 
signálu 

vstup 
signálu 

HDMI 
výstup 

digital 
S/PDIF 

digital 
S/PDIF 

 USB 
konektor 

napájecí kabel 

XC2 

čtečka 
karty 

výstup 
signálu 

HDMI 
výstup 

SCART 
konektor 

napájecí kabel 
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1.5 Dálkové ovládání 
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Tlačítko 

POWER - 

HDMI 

MUTE - 

0–9 

FAV 

Funkce 

Zapíná/vypíná přijímač z/do stand-by módu. 

Přepíná rozlišení videa. 

Zapíná nebo vypíná zvuk. 

Přímá volba stanice pomocí číselné klávesnice. 

Zobrazí seznam oblíbených stanic. 

Nastaví interval pro automatické vypnutí Off/10/30/60/90/120 minut. 

LAST - 

MENU 

INFO 

EPG 

EXIT 

Přepne na předchozí stanici. 

Zobrazí hlavní menu na obrazovce nebo se vrátí do předchozí nabídky 
nebo zobrazí status. 

Zobrazí na obrazovce informace o aktuální stanici. 

Zobrazí EPG na obrazovce. 

Zruší výběr a vrátí se z menu do režimu sledování vysílání. 

Nastavení hlasitosti, kurzorová tlačítka doleva nebo doprava. 

 Změna stanice nebo kurzorová tlačítka nahoru nebo dolů. 

OK 

TV/ 

FIND 

P-/P+ 

HOME 

MAILBOX 

PVR 

STATUS 

AUDIO 

TEXT 

SUB-T 

SLOW, SKIP-, SKIP+, 
REW,FF, PLAY, 
PAUSE, STOP, REC 

Barevná tlačítka 

Zobrazí seznam stanic. Potvrzuje  

Přepíná přijímač mezi Televizními a Rádiovými stanicemi. 

Vyhledá stanice dle jejich názvu. 

Přesune kurzor na další nebo předchozí stránku. 

Tato funkce je volitelná. 

Zprávy od vašeho poskytovatele. Tato funkce je volitelná. 

Otevře okno pro nahrávky. Je zapotřebí, aby byl připojený USB disk. 
 Tato funkce je volitelná. 

Zobrazí informace o stavu přijímače. 

Nastavení zvuku / výběr zvukové stopy. 

Zobrazí teletext. 

Nastavení Titulku 

Video funkce (časový posun, přehrávání, záznam). 
 Tyto funkce jsou volitelné. 

Různé funkce v závislosti na Menu 

Krátký popis 7 



Instalace 2 

V této kapitole se dozvíte jak připojit přijímač k televizoru, jak 
nakonfigurovat přijímač a jak používat USB disky a kartu podmíněného přístupu. 

2.1 Zapojení 

11 22 33 44 

8 

1. Zapojte koaxiální kabel do vstupu přijímače 
2. Připojte plochou TV s HDMI kabelem nebo 
3. Připojte CRT TV s SCART kabelem (XC2) nebo CINCH konektory (XC1). 
4. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. 

11 



2.2 První zapnutí přijímače 

Umístěte kartu podmíněného přístupu do čtečky na zadním panelu a zapněte 
TV. Po chvíli, byste měli vidět OSD (Displej na Obrazovce), obrázek níže. 
Pomocí tlačítka OK vyberte "Ano", pokud chcete provést výchozí ladění nebo 
"Ne", pokud chcete tento krok přeskočit a vyhledat stanice později. Toto je 
popsáno v kapitole 4.3 Ladění stanic. 

 

Pokud jste vybrali možnost výchozího ladění po vyhledání stanic, 
začne přijímač zobrazovat stanici, která byla naladěna jako první. 
Tlačítkem OK zobrazíte seznam stanic. Pomocí tlačítek / můžete vybrat jinou 
stanici a volbu potvrďte tlačítkem OK. 
 
. 

Instalace 9 



2.3 Automatické vypnutí 

V souladu s požadavky EU, je přijímač vybaven funkci "automatického vypnutí". Po 
stanoveném čase, se přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu. To 
znamená, že pokud přijímač nepřijímá žádný signál z dálkového ovladače nebo z tlačítek 
na předním panelu, tak se sám vypne. Vypnutí předchází zpráva na displeji (2 minuty před 
vypnutím). V závislosti na modelu, je tato funkce zapnutá nebo vypnutá. Můžete ji vypnout 
nebo zapnout pomocí nastavení v menu přijímače. 

 

Slot pro kartu podmíněného 
přístupu 

 USB vstup 

2.4 Zacházení s Externím diskem 

Při práci s externím USB diskem dodržujte následující pravidla: 
1. Disk musí být kompatibilní se standardem USB 2.0 a má vhodnou rychlost čtení a 
zápisu, 
2. Je-li to nutné, je třeba USB disk napájet z externího zdroje  
    (je doporučeno pro USB disky), 
3. Nikdy během zápisu dat / čtení dat neodpojujte USB disk, 
4. Nepoužívejte zaplněný nebo fragmentovaný USB disk. 

 

Výrobce není odpovědný za jakékoli škody přímo či nepřímo způsobené ztrátou 
zaznamenaných nebo editovaných dat uložených na externím USB disku, připojeném k 
přijímači. V případě poruchy přijímače není poskytována záruka na data uložená na USB 
disku. 

2.5 Karta podmíněného přístupu 

Bez karty podmíněného přístupu, přijímač zobrazí pouze nekódované stanice. Vložte 
kartu, abyste mohli sledovat kódované stanice. 
Kartu vám dodá váš poskytovatel kabelových služeb. 
Vložte kartu do čtečky tak, aby byl čip umístěn na horní straně karty. 

10 



Obsluha 3 

Po přečtení této kapitoly se dozvíte, jak používat přijímač, informace o funkcích přijímače, 
nastavení menu a další. 

 

3.1 Základní funkce 

Pro zapnutí nebo vypnutí přijímače použijte kurzorová tlačítka na dálkovém ovladači. 
Vyberte požadovanou stanici s kurzorovými tlačítky. Alternativně můžete zadat číslo 
stanice pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. 
Stisknutím tlačítka OK v režimu prohlížení se zobrazí seznam TV stanic. Hlasitost je 
možné upravit pomocí kurzorových tlačítek. 

 

3.2 Přepínání stanic 

Váš nový přijímač je vybaven několika způsoby, jak přepnout stanici. 
1. Prostřednictvím přímého přístupu pomocí tlačítek 0-9. 
2. Prostřednictvím seznamu stanic pomocí tlačítka OK. 
3. Prostřednictvím P +, P- nebo kurzorových tlačítek nahoru/dolů. 
4. Přes EPG. 
5. Přes oblíbené stanice pomocí tlačítka FAV. 
6. Přes - tlačítko poslední. 
 

Přímý přístup pomocí číselných tlačítek 0–9 

Chcete-li získat přímý přístup k určité stanici, zadejte její číslo pomocí 0-9 tlačítek na 
dálkovém ovladači. Číslo stanice může být až čtyři znaky dlouhé. Zadání čísla s méně než 
čtyřmi číslicemi je možné. Počkejte pár sekund a váš přijímač se přepne na vybranou 
stanici nebo stiskněte tlačítko OK bezprostředně po výběru čísla stanice. 

V režimu sledování TV stanic pro zobrazení seznamu stanic stiskněte tlačítko OK.  
Použijte kurzorová tlačítka a v seznamu stanic zvýrazněte zvolenou stanici. Stiskem 
tlačítka OK, vyberte zvýrazněnou stanici. Stiskněte tlačítko OK pro opuštění seznamu 
stanic. 

P+  nebo kurzorové tlačítko nahoru přepne na další stanici. 
P-   nebo kurzorové tlačítko dolů přepne na předchozí stanici. 

Seznam stanic 

P+, P-   nebo  kurzorová tlačítka nahoru/dolů. 
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Stiskem tlačítko EPG v režimu prohlížení se zobrazí na obrazovce Elektronický 
Programový Průvodce. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte stanici a stiskněte OK pro 
přepnutí na vybranou stanici. Stisknutím tlačítka EPG nebo EXIT se dostanete zpět do 
režimu prohlížení 

Pomocí tlačítka FAV zobrazíte seznam oblíbených stanic. Pomocí / vyberte kategorii a pak 
stanici a stiskem OK se přepnete na vybranou stanici. 

EPG 

Oblíbené stanice 

Poslední 
Pomocí Tlačítka                     - LAST přepnete na předchozí sledovanou stanici. 

3.3 Uspávač 

Stisknutím tlačítka nastavíte čas, po kterém se přijímač automaticky vypne.  
Můžete nastavit čas na 10, 30, 60, 90 nebo 120 minut. 

Stiskem tlačítka INFO získáte informace o aktuální stanici. Pokud jej stisknete dvakrát, 
zobrazí se rozšířené EPG informace o aktuální stanici. Použijte kurzorová tlačítka pro 
rolování informacemi. 

3.4 Informační pruh 

3.5 EPG (Elektronický Programový Průvodce) 

Elektronický programový průvodce je funkce, která umožňuje zobrazení 
událostí, informací a použití funkce časovače. V EPG je seznam stanic na levé straně a 
seznam plánovaných pořadů. Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte stanici. Stiskem 
tlačítka OK přepněte přijímač na vybranou stanici. Pomocí kurzorových tlačítek můžete 
zobrazit další EPG. Můžete změnit den, pro který jsou zobrazeny informace.  
Můžete změnit hodinu, pro kterou jsou zobrazeny informace (2 hodiny vpřed nebo vzad). 
Použijte tlačítko INFO pro zobrazení podrobných informací o programu. 
Volitelné funkce:  
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro sběr EPG. Tato funkce slouží k doplnění 
informace o EPG na všech stanicích. Proces shromažďování EPG může trvat několik 
minut. 
Stiskněte zelené tlačítko pro vyhledání stanic s podobnými názvy jako je název 
zvýrazněné stanic. 



Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro přidání nebo vymazání plánované nahrávky viz 
zvýrazněná položka v EPG. 
 

 

3.6 Časovač 

Získejte přístup k funkci časovače přes EPG menu. Stiskněte červené tlačítko. Procházejte 
funkcemi časovače Pomocí kurzorových tlačítek. 

Stanice 

Datum 

Hodina 

Čas 

Opakovat 

Použijte kurzorová tlačítka pro výběr stanice a programu, 
který chcete zaznamenat. 

Pomocí tlačítek 0-9 nastavte datum pro zahájení  
záznamu. 

Pomocí tlačítek 0-9 nastavte čas pro zahájení  
záznamu. 

Pomocí tlačítek 0-9 nastavte délku záznamu. 
. 
Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek nastavte 
počet dnů, po které se bude záznam opakovat. 

Obsluha 13 



3.7 Rádiové stanice 

Přijímač je upraven pro příjem a přehrávání rádiových stanic, které jsou k dispozici 
v digitálním kabelovém signálu. Stiskem tlačítka TV / ♫ na dálkovém ovladači, můžete 
přepínat mezi televizním a radiovým režimem. Rádiové stanice mají svůj vlastní seznam 
stanic a EPG, pro rádiové stanice můžete používat většinu funkcí, které jsou k dispozici 
pro televizní stanice. 

3.8 Hledat/Find 

FIND je funkce, která vám umožní najít stanici podle jejího názvu. Stiskněte 
tlačítko pro zobrazení okna „Najít“ na obrazovce. Pomocí kurzorových tlačítek 
zvýrazněte písmeno a stiskněte tlačítko OK pro vložení písmena do textového pole. 
Stiskněte FIND znova a změňte režim vyhledávaní (volitelné funkce). 
V rozšířeném režimu hledání, existuje možnost provést vyhledávání na základě kategorie, 
podle kterých je EPG  seřazena (např. sportu, filmu, hudby, kultury), nebo na základě 
jména pořadu a jiné fráze (např. jméno herce). Fráze musí být zadány přesně stejným 
způsobem, stejně jako v základní funkci FIND. 
Funkce "sběr EPG" je zde také k dispozici. 

14 



3.9 Mailbox 

Poskytovatel kabelových služeb vám může posílat zprávy s informacemi o 
službách nebo platbách. Chcete-li zobrazit seznam e-mailů, stiskněte tlačítko MAILBOX 
(zelené tlačítko). 

Dostanete-li novou zprávu, tento znak se zobrazí na obrazovce. 

3.10 PVR 

PVR je volitelná funkce. 

Stiskem tlačítka (REC), zahájíte okamžité nahrávání aktuálního pořadu, 
nebo můžete použít funkci časovače pro naplánování nahrávání (více o Časovači 
Na str. 13). Pro nahrávání je potřeba, aby k přijímači byl připojený USB disk.  
Délka záznamu, závisí na množství volného prostoru na USB disku. 
 Během nahrávání můžete provádět následující akce: 
• Stiskem tlačítka (PAUSE) zastavíte zobrazení aktuálního pořadu. Aktuální pořad 
    je během pauzy stále nahráván. 
• Stiskněte tlačítko (PLAY) pro přehrávání pořadu po pauze. 
• Stiskněte tlačítko (STOP) pro zastavení nahrávání 
. 

Nahrávání 
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3.11 Časový posun 

Časový posun je volitelná funkce. 
Časový posun, umožňuje pozastavit živé vysílání a pokračovat v přehrávání později. 
Nejprve se ujistěte, že je tato funkce aktivní. Toto si ověříte v menu (časový posun/Time 
shift) a připojte rychlý USB disk. Během použití této funkce nelze změnit stanici. Chcete-li 
změnit stanici, je třeba zastavit nahrávání stiskem tlačítka (STOP). 
• Pro zapnutí funkce „Časový posun“ stiskněte v režimu sledování TV tlačítko (PAUSE)  
• Stiskem tlačítka (PLAY) obnovíte přehrávání s časovým posunem. Stiskem tlačítka 
(REW) / (FF) můžete rychle převíjet vzad / vpřed. 
• Stiskem tlačítka (STOP) se vrátíte na živé televizní vysílání. 

 

3.12 Status 

Chcete-li zobrazit informace o přijímači, jeho software, poskytovateli služeb a informace o 
servisu, stiskněte tlačítko STATUS (modré tlačítko). 

3.13 AUDIO 

Některé stanice podporují volbu audio formátů nebo jazyků. Chcete-li vybrat jinou 
zvukovou stopu, stisknutím tlačítka AUDIO v režimu prohlížení TV se zobrazí dostupné 
zvukové stopy. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte požadovanou audio stopu a potvrďte 
tlačítkem OK. Další nastavení zvuku (stereo, mono, levý a pravý), lze zvolit pomocí 
kurzorových tlačítek (volitelně funkce). 

 

3.14 Teletext 

Pro přístup k teletextu, stiskněte tlačítko TXT pomocí tlačítek 0-9 zadejte číslo stránky, 
kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači umožňují přejít na vybrané 
stránek přímo, toto je zobrazeno na spodní části obrazovky teletextu. Pomocí kurzorových 
tlačítek se můžete posouvat o jednu stránku nahoru nebo dolů. Stiskem tlačítka EXIT nebo 
TXT se dostanete zpět do režimu prohlížení. 

3.15 Titulky 

Některé stanice podporují volbu jazyků titulků. Stiskem tlačítka SUBT se zobrazí seznam 
dostupných titulků. Vyberte si své titulky s pomocí 
kurzorových tlačítek a potvrďte tlačítkem OK. 
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Menu 4 

V této kapitole se dozvíte, jak používat menu přijímače, a jak přizpůsobit přijímač, aby 
vyhovovala vašim potřebám. 

4.1 Hlavní menu 

Pro přístup do hlavního menu, stiskněte tlačítko MENU. Pro navigaci v menu použijte 
kurzorová tlačítka. Pomocí tlačítka OK vyberte dílčí menu. Stiskem tlačítka EXIT nebo 
MENU se vrátíte na předchozí obrazovku. 

4.2 Editor stanic 

Vyberte si editor stanic pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. Pro 
zvýraznění vybraného podmenu, použijte kurzorová tlačítka, a stisknutím tlačítka OK do 
něj vstupte. Stiskněte tlačítko EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky. 

Seznam TV stanic 

Vyberte menu seznam TV stanic, stiskem tlačítka OK do tohoto menu vstoupíte. 
V tomto menu můžete spravovat TV stanice. Kurzorovými tlačítky vyberte stanici, kterou 
chcete zvýraznit a stiskněte tlačítko OK. Můžete také stisknout tlačítko „vyberte všechny 
stanice“. 
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Oblíbené Zvýrazněné stanice lze přidat do oblíbených - použijte 
BÍLÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Dále s kurzorovými  
tlačítky vyberte kategorii, ke které chcete přiřadit stanici a  
stiskněte tlačítko OK. 

 

Můžete také zablokovat vybranou stanici. Zablokovaná stanice může 
být zobrazena pouze po zadání hesla – pro nastavení blokace použijte 
ČERVENÉ tlačítko. (výchozí heslo je: 0000) 

 

Blokované 

U některých modelů přijímačů, jsou k dispozici tyto funkce: (zvýrazněte 
alespoň jednu stanici jinak tyto funkce nebudou k dispozici). 

Změna názvu 

Skok 

Stiskněte tlačítko pro přechod do režimu změny názvu. Po zadání 
nového názvu, uložte změny MODRÝM tlačítkem. 

Stanice, které jste se rozhodli přeskočit, budou během přepínání 
stanic pomocí kurzorových šipek vynechány. Vynechané stanice,  
budou i nadále k dispozici prostřednictvím seznamu TV stanic.  
Vyberte stanice, které chcete vynechat pomocí ZELENÉHO tlačítka. 

Chcete-li aktivovat funkci Přesun, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. 
Dále můžete pohybovat vybranými stanice pomocí kurzorových 
tlačítek. 

Přesun 
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Smazat Stiskněte MODRÉ tlačítko pro aktivaci tlačítka Smazat. 
Vybrané stanice budou odstraněný ze seznamu. Vybráním 
Ano, uložíte změny, pokud vyberete Ne, změny nebudou provedeny. 

Seznam radiových stanic 

Správa rozhlasových stanic je stejná jako u TV stanic (výše popsáno). 

Vyberte „Oblíbené stanice“ s pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. 
V této nabídce můžete spravovat skupiny oblíbených kanálů. 
Výchozí oblíbené skupiny jsou: filmy, hudba, zprávy atd.  
Můžete změnit názvy skupin. Zvýrazněte vybranou skupinu a stiskněte tlačítko pro vstup 
do režimu změny jména skupiny oblíbených kanálů. Poté, co nastavíte nový název, 
stiskněte MODRÉ tlačítko pro uložení změn. Chcete-li upravit skupinu kanálů, nejprve ji 
označte kurzorovými tlačítky a stiskněte tlačítko OK. 
Skupina může být změněna pouze v případě, že již obsahuje kanály. 
Zvolte kanál, který chcete upravit a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li změnit pozici kanálu ve 
skupině stlačte ŽLUTÉ tlačítko a přesuňte jej na zvolenou pozici pomocí kurzorových 
tlačítek. 
Pro odstranění kanálu z oblíbené skupiny, stiskněte MODRÉ tlačítko a potvrďte 
volbu ANO stisknutím tlačítka OK. 
Při opuštění menu potvrdíte změny výběrem ANO nebo je zrušíte, potvrdíte-li NE.  
Zvolíte-li „Storno“ zůstanete dále v této nabídce. 

 

Oblíbené stanice 

Smazat vše 

Tato funkce slouží k vymazání všech stanic. Zvolte odstranit vše a stiskněte 
OK. Vyberte volbu Ano, pro potvrzení nebo Ne pro odmítnutí. 
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4.3 Ladění stanic 

Vyberte Ladění stanic stiskem kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup. Pomocí 
kurzorových tlačítek zvýrazněte vybrané podmenu a stisknutím tlačítka OK do něj vstupte. 
Stiskněte tlačítko EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky. 

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Rychlé hledání“ a stiskněte OK pro vstup. 
V tomto menu můžete nastavit parametry kanálů, které chcete ladit. 
Pomocí kurzorových tlačítek vyberte parametr, který chcete nastavit, zadejte číselné 
hodnoty pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nebo kurzorovými tlačítky 
změňte atributy parametrů. Při výběru „Hledání sítě“ přijímač vyhledá všechny dostupné 
kanály. Pokud nevíte jaké parametry nastavit, kontaktujte poskytovatele služeb. V praxi 
jsou tyto údaje k dispozici na webových stránkách poskytovatele služeb. Zvolte Hledat a 
stiskněte tlačítko OK pro spuštění skenování. 

 

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte menu „Blindscan“ a stiskněte tlačítko OK. 
V Režimu  Blindscan přijímač ladí kanály podle nejčastěji používaných parametrů QAM a 
symbolové rychlostí. Celé pásmo mezi počáteční a koncovou frekvencí je prohledáno. 
Blindscan může trvat dlouho - dokonce až 1,5 hodiny, a proto je zde možnost 
nastavit automatické vypnutí po ukončení ladění. 
Toto nastavení je k dispozici pod červeným tlačítkem „Pokročilé volby“. V tomto okně 
lze upravit nastavení „Blindscanu“ pomocí výběru správných symbolových 
rychlostí a modulace. Čím více možností je vybráno, tím déle bude Blindscan trvat. 
Zvolte Hledat a stiskněte tlačítko OK pro spuštění ladění. 

 

Rychlé ladění 

Blindscan 
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Nastavení ladění 

Vyberte pomocí kurzorových tlačítek položku v nastavení a stiskněte tlačítko OK. 

Zobrazení LCN 

Automatické řazení 

Nastavte ANO, pokud chcete přiřadit LCN číslování, 
stanovené poskytovatelem u naladěných stanic. 
 
. pomocí kurzorových tlačítek můžete přepínat mezi 
LCN, SDT, LCN a SDT jsou 
různé způsoby automatického třídění stanic. 

Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete 
přepínat mezi vypnuto, informace nebo aktualizace. 
Když je funkce nastavena na „Informace" zobrazí se 
zpráva o nových stanicích. V případě, že je funkce 
nastavena na „Aktualizace" proběhne aktualizace 
stanic. 
 
. 
Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek 
můžete přepínat mezi „Ano“ nebo „Ne“. Jestliže je tato 
funkce zapnutá, přijímač se zapne mezi 02:00 a 04:00 a 
aktualizuje software, pokud je nový software k dispozici. 
 
. Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek 
můžete přepínat mezi „Ano“ nebo „Ne“. Skenovaní stanic 
během noci zajistí, aby byl seznam stanic vždy aktuální. 
Přijímač se zapne mezi 02:00 a 04:00 a aktualizuje  
seznam stanic. 

Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek 
můžete přepínat mezi aktualizacemi jen pro 
OTA, nebo pro stanice, nebo tuto funkci můžete 
úplně vypnout. 

Aktualizace seznamu stanic 

Aktualizace OTA během noci 

Skenování stanic během noci 

Noční aktualizace stanic/OTA  
Během režimu prohlížení 
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Opakované stanice  Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete 
přepínat mezi HD nebo SD prioritou. 

Volitelná funkce. Pomocí kurzorových tlačítek můžete 
přepínat mezi ANO nebo NE. Pokud je tato funkce 
zapnutá, kódované stanice nebudou naladěny. 

Pouze FTA 

4.4 Nastavení systému 

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte „Nastavení systému“ a stiskněte OK pro vstup.  
Označte zvolené podmenu a stiskem tlačítka OK jej otevřete. 
Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU se vrátíte do předchozí nabídky. 

Informace 

V tomto okně můžete najít informace o modelu přijímače, jeho software a aktuálním 
poskytovateli kabelových služeb. 

Aktualizace software OTA 

Přijímač je vybaven funkcí aktualizace softwaru OTA. 
Tato funkce je k dispozici v závislosti na poskytovateli kabelových služeb. 
Výchozí hodnoty parametrů jsou správné a není potřeba je měnit mimo speciální případy. 
Chcete-li spustit aktualizaci softwaru pomocí kurzorových tlačítek, vyberte „Start“ a 
stiskněte tlačítko OK. 
Přijímač začne shromaždovat informace. Tento proces v žádném případě nepřerušujte a 
postupujte podle pokynů na obrazovce. Po přijetí změn stiskněte tlačítko EXIT 
k opuštění menu. 
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Typ obrazovky 

Nastavení A/V 

V tomto menu můžete přizpůsobit nastavení přijímače k nastavení vašeho televizoru. K 
dispozici jsou následující funkce: 

Rozlišení  
Obrazovky 
 

Digitální zvukový 
výstup 

S / tlačítka můžete přepínat mezi hodnotami od 480i do 
1080p. Nastavte rozlišení, které vyhovuje vašemu televizoru. 
 
. Tuto funkci použijte k výběru poměru stran televizoru a vhodného 
způsobu konverze obrazu. Možnosti jsou: auto (automatická detekce 
poměru stran), 4:3PS (panscan – zobrazí 16:9 širokoúhlý obraz na 
celé obrazovce 4:3 TV),  4:3 LB (letterbox - černé pruhy nahoře a pod 
obrazem na obrazovce 4:3 TV) a 16:9 (toto nastavení použijte pro TV 
s obrazovkou 16:9). 

Tuto funkci použijte k výběru způsobu připojení přijímače 
k televizoru. Zvolte CVBS nebo RGB. /SCART,CINCH/  

Video výstup 

Vyberte si mezi PCM nebo PCM + Dolby. Když je zvoleno  
PCM  je na výstupu každý zvuk jako stereo. PCM + Dolby 
umožňují vícekanálový zvuk používaný u 
domácích kin, i když toto může způsobit problémy u 
staršího typu televizorů. 

 

Po nastavení změn budete vyzváni k potvrzení. Zvolte „Ano“, pokud je chcete potvrdit, 
nebo „Ne“, pokud je chcete odmítnout. Po potvrzení změn, budete znovu požádáni, abyste 
je znovu potvrdili stisknutím indikovaného tlačítka na dálkovém ovladači. 

 

Nastavení obrazu 

V tomto menu můžete upravit nastavení parametrů zobrazení například jasu, kontrastu, 
sytosti, barvy a ostrosti.  

 

 

Nastavení času 

V tomto menu si můžete nastavit region a časové pásmo. Pomocí kurzorových tlačítek 
zvolte nastavení času a stiskněte tlačítko OK. 
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Region 

GMT  

GMT offset 

Vyberte váš region. 

V tomto menu můžete, nastavte čas do automatického 
režimu nebo ručně. 

Tato funkce umožňuje zvolit časové pásmo, ale jen v případě 
,že je zapnutá funkce GMT. Rozsah GMT Zóny 
je 11:30-12:00 a je zvýšený o 30 minut. 

Vyberte zapnuto pro přidání hodiny v letním období 

Nastavení data a času jsou k dispozici, pokud je funkce 
GMT vypnutá. Zadejte datum s 0-9 tlačítky. 

Nastavení data a času jsou k dispozici, pokud je funkce 
GMT vypnutá. Zadejte čas s 0-9 tlačítky. 

Letní čas 

Datum 

Čas 

Rodičovský zámek 

Tato nabídka umožňuje chránit heslem vstup do menu a ladění stanic. 
Zde můžete také zadat nové heslo rodičovského zámku menu. 
Pomocí vyberte Rodičovský zámek a stiskněte OK pro pokračování. Budete vyzváni 
k zadání hesla. (Výchozí heslo je: 0000). 

Zámek menu 

Zámek stanice 

Zámek menu nastavte zapnuto nebo vypnuto 

Vyberte si mezi: zapnuto nebo vypnuto. Je-li tato funkce  
zapnutá blokované stanice budou k dispozici po zadání 
hesla. 

Volitelná funkce. Vyberte si mezi: Vypnuto, od 4 od 5 let, 
až do 18 let. Stanice s omezením věku jsou k dispozici  
pouze po zadání hesla. (Funkce závisí na provozovateli 
vysílání) 

Zadejte nové heslo s tlačítky 0–9 (4znaky). 

Vložte znova vaše nové heslo 

Dětský zámek 

Nové heslo 

Potvrď heslo 
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Nastavení jazyka 

V tomto menu můžete nastavit předvolby jazyků. Vyberte jazyk pomocí 
kurzorových tlačítek a stiskněte tlačítko OK. 

Nastavení 
jazyka 

První zvuková  
stopa 

Druhá zvuková 
stopa 

Jazyk titulků 

Teletext 

Pomocí kurzorových tlačítek vyberte jazyk pro menu, 
titulky, funkce a popisy 

S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk první zvukové 
stopy 

S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk druhé 
zvukové stopy 

S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk titulků 

S kurzorovými tlačítky vyberte jazyk teletextu 
(pokud je k dispozici)  

Nastavení OSD 

Zpoždění OSD 

Tato nabídka umožňuje měnit nastavení a vzhled OSD. Vyberte položku Nastavení OSD a 
stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu. 

S pomocí kurzorových tlačítek nastavíte čas, po který budou 
zobrazeny informace na obrazovce. Rozsah tohoto 
nastavení je 1 až 10 sekund. 

S pomocí kurzorových tlačítek nastavte průhlednost 
menu (vypnuto-40%). 

Průhlednost OSD 

Šetřič obrazovky 

Indikátor průběhu 
přehrávání 

S pomocí kurzorových tlačítek nastavte spořič obrazovky,  
který se objeví po dlouhé době nečinnosti v menu. 
. 
S pomocí kurzorových tlačítek nastavte umístění indikátoru 
v horní nebo na dolní časti obrazovky   

Další 

Automatické vypnutí S pomocí kurzorových tlačítek lze přepínat mezi různými časy a 
vypnuto. Je-li tato funkce aktivována, přijímač se vypne po 3 
hodinách od posledního použití tlačítek na dálkovém ovladači 
nebo na předním panelu přijímače. Vypněte funkci, pokud chcete  
zabránit automatickému vypnutí. 
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Hodiny na LED Pomocí této funkce zapnete/vypnete zobrazování času na čelním 
panelu přijímače. Pokud nastavíte zobrazení hodin na zapnuto, 
přijímač se nepřepne do pohotovostního režimu, ve kterém šetří 
elektrickou energii. Navzdory vypnutému televizoru, přijímač bude 
spotřebovávat více elektrické energie. 

S kurzorovými tlačítky nastavte způsob chování zobrazení, 
během přepnutí mezi stanicemi bude zobrazena „černá 
obrazovka nebo zmražený obraz“. 

S kurzorovými tlačítky můžete nastavit režim časové linie, nebo 
klasicky. Jedná se o způsob zobrazení seznamu TV stanic. 
. 
Pokud je tato funkce zapnutá, přijímač se nevypne 
do modu stand-by a i při vypnuté TV bude spotřebovávat  
více elektrické energie. Funkce zajišťuje, aby signál procházel 
do výstupního IEC konektoru. 

Změna stanice 

Styl seznamu 
stanic 

Zisk smyčky 

Tovární nastavení 

Tato funkce umožňuje návrat do továrního nastavení, vymaže všechna nastavení 
provedené uživatelem i naladěné stanice. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte  
„Tovární nastavení“ a stiskněte tlačítko OK. Dále výběr potvrďte volbou ANO. 

4.5 Multimediální přehrávač 

Vyberte si menu Multimediální přehrávač, stiskněte OK pro vstup. 
Stiskněte tlačítko „EXIT“ nebo „MENU“ pro návrat do předchozí nabídky. 
Tato funkce vám umožňuje přehrávat různé soubory z připojeného USB disku.  

Vaše nahrávky 

Tato funkce je dostupná v modelech přijímače, které obsahují funkci PVR. 
V nabídce „Vaše záznamy“, jsou zaznamenané pořady označené bílou barvou. 
Plánované záznamy jsou vyznačeny červeně (časovač). 
Pomocí kurzorových tlačítek označte vybranou nahrávku a stisknutím tlačítka OK spusťte 
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Při přehrávání můžete provádět následující akce: 
• Použijte tlačítko (PAUZA) pro přestávku v přehrávání. 
• Použijte tlačítko (PLAY) pro obnovení přehrávání normální rychlostí. 
• Použijte tlačítko (FF) pro přehrávání rychleji dopředu nebo (REW) vzad.  
  Vícenásobným stiskem tlačítka nastavíte požadovanou rychlost (x2, x4, x8, x16, x24). 
• Použijte tlačítko (STOP) k zastavení přehrávání a návrat na začátek záznamu. 
• Použijte tlačítko (SLOW) pro zpomalení přehrávání. Vícenásobným stiskem 
    nastavíte požadovanou rychlost (x1 / 2, x1 / 4, x1 / 8). 
• Použijte tlačítko (SKIP-), nebo (SKIP +) pro přechod na následující nebo předchozí 
    záznam. 
 
 
Pomocí barevných tlačítek můžete spravovat váš seznam nahrávek: 
 

přejmenovat 

zamknout 

ČERVENÝM tlačítkem otevřete okno, kde můžete 
změnit název zvýrazněného záznamu. 

Pomocí ZELENÉHO tlačítka lze zamknout záznam. Záznam bude 
k dispozici pouze po zadání hesla. (Výchozí heslo: 0000) 

ŽLUTÝM tlačítkem můžete smazat nepotřebné záznamy. smazat 

Vaše filmy 

V tomto menu můžete přehrávat filmy, které jsou již uloženy na USB disku. 
Pomocí kurzorových tlačítek označte vybraný film a stiskem OK spusťte přehrávaní. 
Při přehrávání můžete provádět stejné akce, které jsou již popsány v 
předchozí části „Vaše nahrávky“. 

V tomto menu si můžete zobrazit obrázky, které jsou již uloženy na USB disku. 
Pomocí kurzorových tlačítek označte vybraný snímek a stiskněte OK pro jeho zobrazení. 
Pomocí kurzorových tlačítek znovu přejdete na další nebo předchozí obrázek. 
Pomocí kurzorových tlačítek můžete otáčet obrázky. 

Vaše obrázky 
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Vaše hudba 

V tomto menu můžete přehrávat hudbu, která je již uložena na USB disku. 
Pomocí kurzorových tlačítek zvýrazněte zvolenou stopu a stiskněte OK pro spuštění 
přehrávánÍ. 
Během přehrávání můžete provádět stejné akce, které jsou popsané v  
předchozí sekci „Vaše záznamy“. 
Pomocí ŽLUTÉHO tlačítka lze nastavit jeden ze tří způsobů opakování skladeb: 
opakování, náhodný, pořadí. 

4.6 Přístupová karta 

Vyberte si přístupovou kartu s pomocí kurzorových tlačítek a stiskněte OK pro vstup.  
Použijte kurzorová tlačítka pro zvýraznění dílčího menu a stisknutím tlačítka OK do něj 
vstupte. 
Tato nabídka obsahuje mnoho volitelných funkcí, jejich dostupnost je závislá na systému 
podmíněného přístupu. Některé z možných funkcí jsou popsány níže. 

Předplatné 

V tomto menu můžete zkontrolovat stav předplatného pro vaše stanice. 

Změna CA PINU 

V tomto menu můžete změnit PIN CA. 

Dětský zámek 

V tomto menu můžete nastavit druh omezení v přístupu k stanicím, 
v závislosti na kategorii, věku nebo obsahu. 

O Conaxu 

Zde najdete informace o kartě a verzi software. 

Mailbox 

V tomto menu si můžete zobrazit zprávy a informace o nových službách a platbách, které 
vám zasílá váš poskytovatel služeb. 
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4.7 Externí disk 

Vyberte kurzorovými tlačítky položku USB disk a stiskněte tlačítko OK pro vstup.  
Použijte  kurzorová tlačítka pro zvýraznění zvoleného menu a stisknutím tlačítka OK do něj 
vstupte. Stiskněte EXIT nebo MENU pro návrat do předchozí nabídky. 
Některé z funkcí v tomto menu jsou volitelné v závislosti na modelu. 

PVR informace o úložišti 
V tomto menu jsou důležité informace o USB disku. Vyberte Informace o USB a stiskněte 
tlačítko OK. Pomocí MODRÉHO tlačítka můžete i formátovat disk. Volbu potvrďte 
vybráním ANO. 

 

Nastavení PVR 

Tyto funkce jsou volitelné. 

Časový posun/ 
Timeshift 

Převíjení 

S kurzorovými tlačítky můžete přepínat mezi Ano a Ne 
Zvolením volby ANO/NE zapnete nebo vypnete funkci Timeshift. 

S kurzorovými tlačítky nastavte rychlost převíjení. 

Aktualizace software přes USB 

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software přijímače přes USB disk. 
Umístěte rozbalený soubor nového softwaru v hlavní složce USB disku 
a vložte disk do USB portu přijímače. Vyberte položku „Aktualizace software přes USB“ a 
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka aktualizace. Pomocí kurzorových tlačítek vyberte 
„Aktualizovat soubor“ a vyberte správný soubor z nabídky. Ujistěte se, že soubor pochází z 
důvěryhodného zdroje a je vhodný pro váš přijímač. Pomocí kurzorových tlačítek označte 
Start a stiskněte OK pro spuštění aktualizace. Po aktualizaci se přijímač automaticky 
restartuje.  
Po aktualizaci budou všechny nastavení a stanice vymazány! 
 
Během aktualizace nikdy neodpojujte USB disk z přijímače, toto odpojení může zničit 
přijímač a dojde ke ztrátě záruky! 

Bezpečné odebrání USB zařízení 

Tato funkce slouží k bezpečnému odebrání USB disku z přijímače před 
tím, než jej ručně odpojte. Tímto zabráníte ztrátě dat. Pomocí kurzorových tlačítek 
vyberte volbu „Bezpečně odebrat“ USB disk a stiskněte tlačítko OK. 
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Řešení problémů 5 

Zkontrolujte přijímač podle postupů uvedených níže. V případě, že přijímač nefunguje 
správně ani po kontrole, obraťte se prosím na vašeho prodejce nebo poskytovatele. 
Nepokoušejte se otevřít nebo rozebírat přijímač. Toto jednání může způsobit nebezpečné 
situace a dojde ke ztrátě záruky. 

Problém 

Bez napájení 
LED dioda nesvítí 
 

Možná příčina 

Napájecí kabel není 
správně zapojený 

Možné řešení 

Zapojte napájecí kabel do 
zásuvky a zapněte napájeni. 

 

Zapojte kabel dle manuálu 

Vyměňte kabel 

Nastavte správný formát obrazu 
16:9, 4:3, atd. 

Přepněte HDMI rozlišení 

Vyberte jinou stanici 

Zasuňte kartu podmíněného 
přístupu do přijímače 

Kontaktujte vašeho poskytovatele 
a objednejte si požadované stanice 

Bez signálu Koaxiální tv kabel není  
správně zapojený 

Kabel je poškozený 

Formát obrazu není 
správný 

HDMI je nastaveno na 
vyšší rozlišení než je  
dostupné na TV 

Bez obrazu 

Zakódovaná stanice Stanice je nedostupná 
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Problém 

Nereaguje na 
dálkové ovládání 

Možná příčina 

Přijímač je vypnutý 

Dálkový ovladač  
není správně namířený 

Čelní panel je zakrytý 

Baterie jsou vybité 

Baterie nejsou správně 
vloženy 

Příliš velká vzdálenost 

Možné řešení 

Zapojte přijímač do zásuvky a  
zapněte jej 

Namiřte dálkový ovladač na 
čelní panel přijímače 

Odstraňte překážku 

Vyměňte baterie 

Zkontrolujte polaritu baterií +- 

Zkraťte vzdálenost k přijímači 

změňte nastavení v příslušném 
menu 

Zrušte režim mute tlačítkem 
na dálkovém ovladači 

 

Nastavte hlasitost 

Zkontrolujte scart/hdmi kabel 

Zkontrolujte koaxiální kabel 
Je-li správně zapojený 

Chybná zvuková 
stopa/titulky 

Bez zvuku 

V menu není nastavený 
jako výchozí český jazyk 

Přijímač je v 
režimu mute 

Hlasitost je příliš nízká 

Propojovací kabel není 
zapojen správně 

Artefakty v 
obraze 

Přijímač se vypíná 
automaticky 

Signál je poškozený 

Funkce automatického  
vypnutí je zapnuta 

Vypněte tuto funkci v menu  
přijímače 
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Bezpečnostní instrukce 

POZOR: 

6 

Upozornění: Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku upozorňuje 
uživatele "na nebezpečné napětí" a má zabránit riziku 
úrazu elektrickým proudem. 

 

Upozornění: Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, 
neotvírejte skříň. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému personálu. 
. 
Upozornění: Vykřičník uvnitř rovnostranného 
trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité informace o provozu 
a údržbě. 

Varování: Nepoužívejte tento přijímač v případech kdy, je možný kontakt nebo  
ponoření do vody. Nepoužívejte přijímač v blízkosti váz s květinami, kuchyňských 
dřezů, nádob s vodou, bazénů, atd. 

Varování: Nepokládejte svíčky nebo lampy na skříň přijímače; jinak, 
může hrozit nebezpečí požáru. 

Upozornění: Přístroj by měl být připojen pouze k typu napájení, které je popsáno v 
návodu k obsluze, nebo je vyznačeno na přístroji. Nejste si li jisti, jaký typ napájení 
(například 120 nebo 230 V) je zaveden do vašeho domu, obraťte se na místního 
prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie. 

Upozornění: Tento produkt obsahuje elektroniku. Neotvírejte skříň a nedotýkejte 
se dílů uvnitř přijímače.  Poraďte se s prodejcem, pokud je požadován zásah 
do vnitřní části přijímače. 

Poznámka: Chcete-li zajistit správné používání tohoto výrobku, přečtěte si tento  
návod a uschovejte jej pro další použití. 

Poznámka: Tento výrobek obsahuje elektronické díly. Neotvírejte skříň, aby nebyl 
přijímač vystaven přímému ozáření. 

Čištění přístroje: Pokud je přijímač vypnutý z napájení, můžete vyčistit skříň, 
panel a dálkové ovládání měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém 
roztoku saponátu. 



Přídavná zařízení: Nikdy nepřidávejte libovolné přídavné zařízení bez 
souhlasu výrobce; toto jednání může vést k požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo jiným zraněním. 

Umístění: Sloty a otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci. Neblokujte tyto otvory!  
Neumisťujte přijímač na postel, pohovku, nebo jiný podobný povrch. 
Přijímač by neměl být umístěn nad radiátorem nebo článkem topení.. 

Ochrana síťového kabelu: Neumísťujte napájecí šňůru do míst, kde 
se chodí. Věnujte zvláštní pozornost kabelům u zástrček, zásuvek a  
místům, kde ústí z přístroje. 

Předměty a tekutiny: Nikdy nestrkejte předměty jakéhokoliv druhu skrze ventilační 
otvory do přijímače, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo 
způsobit zkrat. Výsledek tohoto jednání může být požár nebo úraz elektrickým proudem. 
Zabraňte potřísnění přijímače tekutinami. 

Poznámka: Když přístroj přenesete z chladného prostředí nebo klimatizované místnosti 
do teplého prostředí nebo ihned poté, co topení bylo zapnuto v zapařené nebo velmi 
vlhké místností, může se na povrchu přístroje vytvořit vlhkost. Pokud se vlhkost vytvoří 
uvnitř přijímače, nemusí fungovat správně. Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte 
přijímač a počkejte asi dvě hodiny na odpaření vlhkosti. 

Výměna dílu: Pokud potřebujete vyměnit některé díly, měli byste se 
ujistit, že servisní technik použil náhradní díly specifikované 
výrobcem nebo má náhradní díl stejné vlastnosti jako originální díl. 
Neoprávněna výměna může způsobit požár, úraz elektrickým proudem. 

Bezpečnostní kontrola: Po provedení údržby nebo opravy, je uživatel 
povinen požádat servisního technika, aby provedl celkovou kontrolu, zda  
je zařízení v dobrém stavu. 
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Ochrana životního prostředí 7 

                 Pozor! 
                 Váš výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že použité 
                 elektrické a elektronické výrobky nesmí být smíchány s 
                 běžným komunálním odpadem. K dispozici je oddělený sběr. 
                 Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) v Evropské unii. 
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a 
v souladu s legislativou, která vyžaduje důkladné zpracování, využití a 
recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Na základě dohody členských 
států domácností v rámci EU mohou vrátit použité elektrické a elektronické vybavení na 
určených sběrných místech zdarma *. V některých zemích * od vás místní 
maloobchodník může vzít zpět váš starý výrobek zdarma, pokud si koupíte 
podobný nový. *) Prosím, obraťte se na místní úřad pro další podrobnosti. Pokud použité 
elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je 
předem samostatně v souladu s místními požadavky. Správnou likvidací tohoto výrobku, 
pomůžete zajistit, že odpad bude zpracován, využit a recyklován, a zabráníte tak 
možným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které 
by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady. 
Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty V Evropské unii. Pokud je produkt 
používán pro podnikatelské účely a vy jej chcete vyhodit, prosím, kontaktujte svého 
prodejce, který vás bude informovat o zpětném odběru výrobku. Můžou vám být účtovány 
poplatky za náklady, vyplývající ze zpětného odběru a recyklace. Malé výrobky (a malá 
množství) mohou odebrat zpět místní sběrny odpadu. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat v 
zemích mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a informujte se o správném 
způsobu likvidace. 

34 



 

Technické specifikace 

XC1 

8 

Vstupní konektor: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 
Vstupní impedance: 75 Ω 
Výstupní konektor: RF IEC 169-2, MALE (F-TYPE) 
Demodulace: QAM 
Podporované video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1 
Rozlišení videa: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p 
Podporované audio: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix 
Zásuvky: A/V CVBS, CINCH L/R Audio, S/PDIF, HDMI, USB 
Nominální napětí: 100 ~ 230V, 50/60Hz 
Spotřeba: 5W 
Spotřeba ve stand-by : 0,5 W 
Provozní teplota: 5 - 40˚C 
Relativní vlhkost: <95% 
Váha: <0,5 kg 
Rozměry 180 mm x 100 mm x 35 mm 

XC2 

Vstupní konektor: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 
Vstupní impedance: 75 Ω 
Výstupní konektor: RF IEC 169-2, MALE (F-TYPE) 
Demodulace: QAM 
Podporované video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1 
Rozlišení videa: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p 
Podporované audio: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix 
Zásuvky: A/V TV SCART,  S/PDIF, HDMI, USB 
Nominální napětí: 100 ~ 230V, 50/60Hz 
Spotřeba: 7W 
Spotřeba ve stand-by : 0,7 W 
Provozní teplota: 5 - 40˚C 
Relativní vlhkost: <95% 
Váha: <1 kg 
Rozměry 200 mm x 145 mm x 35 mm 
Hmotnost a rozměry nejsou zcela přesné hodnoty. Technické údaje se mohou měnit bez 
předchozího upozornění. 
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