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Digitálny satelitn! prijíma" Opensat 4000HDPVR Vám umo#ní sledova$  a nahráva$ programy 
vysielané cez satelit.
Tento u#ívate%sk! manuál obsahuje návod na in&taláciu prijíma"a a ovládanie jeho
funkcií.

Informácie uvedené v tomto návode sa mô#u zmeni$. Vyhradzujeme si právo zmeni$
dizajn alebo funkcie v!robku bez upozornenia.
engineering or technology .

Hlavné funkcie

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/A VC SD, H.264/A VC HD
originál "íta"ka CONAX
príjem SCPC a MCPC zo satelitného pásma C/Ku 
automatick! prechod  PAL/NTSC 
5000 TV a rádio kanálov
32 ob%úben!ch skupín
viacjazy"né OSD menu (anglicky, nemecky, slovensky, &panielsky, portugalsky, arabsky,
rusky, turecky, po%sky at')
7-d(ové EPG (elektronick! programov! sprievodca)
podpora PIG
256 farebné OSD
automatické sie$ové vyh%adávanie nov!ch transpondérov
podpora DiSEqC 1.2 13/18V , 0/22K, 0/12V 
rôzne funkcie na úpravu kanálov (ob%úbené, presunú$, zamknú$, premenova$, triedi$, 
a vymaza$)
rodi"ovsk! zámok kanálov
jednoducho ovládate%né menu
aktualizácia softvéru cez  RS232 port,  z prijíma"a do prijíma"a alebo 
cez USB

8 rezervácií cez "asova", automatické prepnutie na po#adovan! kanál
podpora tituliek DVB EN300743 a EBU
podpora teletextu DVB ETS300472 cez VBI a OSD 
automatické ukladanie posledného sledovaného kanálu
triedenie zoznamu kanálov:  abecedne, kódované, ob%úbené, zamknuté, sat
duálne zobrazenie -   sú"asne HD a SD 
podpora FAT16/FA T32/FA T12
zoznam JPEG/BMP súborov
480i/p, 576i/p, 720p, 1080i s  HDCP copy protection
Hry
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Bezpe!nostné pokyny

Pred  !istením povrchu prijíma!a, prijíma!
vypnite  a odpojte zo siete.
Na !istenie pou"ite vlhkú utierku a následne
utrite suchou utierkou.

 Ak prijíma! dlh#iu dobu nepou"ívate, odpojte
ho zo siete.

Nedot$kajte sa prijíma!a po!as búrky, 
mô"ete si spôsobi% úraz.

Nezakr$vajte ventila!né otvory na prijíma!i, 
aby sa nenaru#ila ventilácia vzduchu

Nevystavujte prijíma! priamemu slne!nému
"iareniu a umiestnite ho v bezpe!nej vzdia-
lenosti od zdrojov tepla.

Nekla&te na prijíma! predmety naplnené 
tekutinou, mohlo by dôjs% k po#kodeniu
zariadenia.

 Neotvárajte kryt prijíma!a, hrozí riziko 
elektrického #oku. Opravu prijíma!a
prenechajte odborníkovi

V prípade, "e spozorujete  na prijíma!i pri
jeho prevázdke nie!o nezvy!ajné  okam"ite
ho odpojte zo siete.

Licencia  Dolby Laboratories.
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TV /RA DIO
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Základná obsluha

 V tomto manuáli nájdete v!etky potrebné informácie o obsluhe prijíma"a. 
Menu je jednoduché a #ahko ovládate#né.

V!etky funkcie mô$u by% ovládané prostredníctvom dia#kového ovládania a 
niektoré aj cez predn& panel.

Upozornenie: nov& softvér mô$e zmeni% niektoré funkcie prijíma"a.

Pri ak&chko#vek ta$kostiach s ovvládaním alebo prevádzkou prijíma"a si pozrite návod
na rie!enie problémov v zadnej "asti tohto manuálu alebo kontaktujte svojho predajcu
alebo odborného technika.

dia#kové ovládanie batérie U$ívate#sk& manuál

Audio/Video kábel

0bsah balenia

V!eobecné informácie



Dia!kové ovládanie

Tla"idlo Funkcia

zapnutie/vypnutie prijíma!a

vypnutie zvuku 

prepínanie medzi re"imom TV a rádio

0~9

MENU

EXIT

OK, LIST

PR+, PR-

priamy v#ber kanála alebo polo"ky v menu pod$a
!ísla

zobrazenie menu

návrat do predchádzajúceho menu alebo odchod
z menu

zastavenie obrazu, opakovan#m stla!ením 
zastavenie zru%íte

T V /R A D IO

P R návrat na predchádzajúci kanál

zobrazenie zoznamu ob$úben#ch skupín

zobrazenie informácii o sledovanom kanáli

zobrazenie teletextu alebo tituliek

posun hore/dolu po stránkach v zozname

F AV

IN F O

potvrdenie v#beru v menu, vlo"enie po"adovanej
hodnoty  
prepínanie kanálov, posun v polo"kách menu
smerom hore/dolu
ovládanie hlasitosti, posun v polo"kách menu
v$avo/vpravo

zobrazenie EPG (elektronick# programov# sprievodca)

zobrazenie mo"ností zvuku

prepínanie re"imov TV a AV

E P G

L 
R

T V /AV

P A U S E

F IN D zobrazenie okna vyh$adávania

Z O O M funkcia zoom (pribli"ovanie)

S L E E P automatické vypnutie prijíma!a

funkcia obraz v obraze (PIP)

T X T

SHIFT

RECORD

prehrávanie a zastavenie  prehrávania

r#chly posun v zázname dozadu/dopredu

nahrávanie programu

funkcia TIMESHIFT

,

pomal# posun v zázname dozadu/dopredu

PAG E+ ,P AG E-

V-MODE

V-FORMAT zmena HD-formátu

prepínanie aktuálneho video re"imu a YUV 576i

PR

MENU

INFO

FAV

EPG

OK
LIST

EXIT

FIND

TV /RA DIO

PAGE+

PAGE-

ALI-

SAT zobrazenie zoznamu satelitov 
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Rear PanelZadn! panel

Rear PanelPredn! panel

LNB IN: pripojenie satelitnej antény
LNB OUT :pripojenie iného prijíma!a

         AUDIO v"stup      
  RS232: pripojenie       k pc na aktualizáciu sw

zapnutie/vypnutie prijima!a

pripojenie k digitálnemu  
zosilova!u

 pripojenie k TV alebo video projektoru cez         YPbPr 
 alebo komponentn" vstup 

pripojenie k internetu

digitálny v"stup pre pripojenie prijíma!aL           
k digitálnemu zosilova!u  

DV-OUT vstup      

pripojenie k TV alebo VCR     
 cez SCART  
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Pripojenie digitálneho zosilova!a

Digitálny audio
konvertor alebo

zosilova!

reproduktor

Pripojenie k TV cez SCART

DSR

Parabola

TV
SCART

IN

Parabola

DIGITAL AUDIO

RL

IN
TV

In!talácia



Hlavné menu

Hlavné menu tvorí 6 hlavn!ch polo"iek:

 - Úprava kanálov

 - In!talácia

 - Nastavenie systému

 - Nástroje

 - Hry

 - Nahrávanie

Po#as in$talácie svoj v!ber v menu potvr%te tla#idlom OK a tla#idlom LIST sa zobrazí  

zoznam, v ktorom sa pohybujte naviga#n!mi tla#idlami.  &íslo kanála mô"ete vlo"i' aj priamo   

#ísel!mi tla#idlami na dia(kovom ovládaní.

Tla#idlá PR+ ,  PR-  slú"ia na pohyb hore a dolu po jednotliv!ch riadkoch menu a tla#idlá 

             slú"ia na pohyb medzi jednotliv!mi mo"nos'ami v polo"kách menu a na pohyb 
vpravo a v(avo.

Tla#idlami MENU alebo EXIT na dia(kovom ovládaní ukon#íte pou"ívanie menu.

Presved#te sa, "e prijíma# je správne nain$talovan! a pripojen! k in!m zariadeniam.  

Ak je prijíma# pou"ívan! prv!krát,  alebo v )om nie je zoznam kanálov, pri zapnutí sa

zobrazí na obrazovke Hlavné menu.

Po#as be"ného sledovania TV alebo po#úvania rádia do menu vstúpite stla#ením 

tla"idla MENU na dia#kovom ovládaní (DO).

MENU



Ak nie je naladen! "iadny kanál, nemô"ete odís# z hlavného menu tla$idlami MENU alebo  

EXIT. Zobrazí sa odkaz “!iadny kanál” a v"etky polo#ky v menu zostanú neaktívne ("edé)..

1. Stla$te tla$idlo OK alebo 

“Vlo"te heslo”. Do menu nie je mo"né vstúpi# pokia%

 a  z o b r a z í  s a  o k n o

nevlo"íte platné heslo.

Prednastavené heslo je “0000”.

2. Tla$idlami PR+, PR- premiest&ujete kurzor smerom

hore a dolu.

3. Tla$idlom EXIT alebo tla$idlom sa presuniete

do %avého menu.

Sub-menu Ak nie je naladen! program, zostane neaktívne

ÚPRAVA    K ANÁLOV

IN"TALÁCIA

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

NÁSTROJE

Zoznam TV kanálov
Zoznam rádio kanálov
Vymaza# v$etky
Pripojenie antény            Zoznam satelitov
Nastavenie antény     Vyh%adanie jedného satelitu
Vyh%adávanie viac.satelitov Zoznam TP

Jazyk                                                TV Systém
Nastavenie miestneho &asu Nastavenie &asova&a
Rodi&ovsk! zámok          Nastavenie OSD
Ob%úbené                                     Iné

Informácie                               V!robné nastavenia

1.Úprava  kanálov

1. Tla$idlami                  vyberte satelit.

2. Tla$idlami PR+, PR- vyberte kanál, ktor! chcete 

s l e d o v a #  a  s t l a $ t e  O K .  K a n á l  s a  z o b r a z í  v  m a l o m

okne. V okne sa v"dy zobrazí kanál, ktor! je v zozname

ozna$en! farebnou li'tou.

1.1 Zoznam TV kanálov

HRY Tetris              Othello             Sudoku

NAHRÁVANIE      
Pamä#  

 Bezpe$né odobratie USB 
CAS
Aktualizácia cez RS232        Aktualizácia cez USB

   CI Slot

Nastavenie zobrazenia

Aktualizácia cez sie#
Media Player

 Aktualiz. miestnej siete

MENU



3. Ak chcete prida! kanál do ob"úbenej skupiny,  
stla#te tla#idlo FAV. Polo$ka FAV sa zv%razní.
Potom vyberte kanál a stla#te tla#idlo OK. Zobrazí sa
zoznam ob"úben%ch skupín. V zozname vyberte 
skupinu, do ktorej chcete kanál prida! a stla#te  tla#idlo
OK a EXIT. V pravej #asti ved"a názvu kanála sa  
zobrazí príslu&ná ikona.  
Pre odchod z re$imu ob"úben%ch kanálov stla#te znovu  
tla#idlo FAV.

4. Ak chcete zamknú! kanál, stla#te #ervené  
tla#idlo. Vyberte po$adovan% kanál a stla#te tla#idlo 
OK, kanál sa ozna#í ako zamknut%.
Opakovan%m stla#ením tla#idla OK na názve
kanála zámok zru&íte.
Tento re$im opustíte stla#ením #erveného tla#idla.

5. Zelen%m tla#idlom prejdete do re$imu Presko#i!. 
Vyberte kanál a stla#ením tla#idla OK sa kanál ozna#í  
ikonou Presko#i!. Toto ozna#enie znamená, $e
pri prepínaní kanálov bude tento kanál vynechan%.
Ozna#enie zru&íte opakovan%m stla#ením tla#idla 
OK na názve daného kanála.
Tento re$im opustíte stla#ením zeleného tla#idla.

6. Ak chcete presunú! kanál na inú pozíciu,  
stla#te $lté tla#idlo. Vyberte kanál a stla#ením  
tla#idla OK ho ozna#te. Tla#idlami PR+, PR- presu'te  
kurzor na po$adovanú pozíciu, stla#te $lté tla#idlo 
a dvakrát tla#idlo OK.
Následne sa kanál presunie na novú pozíciu.
Teto re$im opustíte stla#ením $ltého tla#idla. 

 

7. Ak chcete upravova! kanály, stla#te modré   

tla!idlo.  Zobrazí sa okno editácie kanálov.

MENU



Stla!ením !erveného tla!idla v tomto menu sa zobrazí 
okno s mo"nos#ami usporiadania kanálov.
Názov (A-Z): vzostupné poradie  -  znak $ 
poradie neovplyv$uje), !ísla, ve%ké písmená, malé

 ( k ó d o v a n i e
 

písmená.
Názov (Z-A): opa!né poradie ako v predchádzajúcej
polo"ke (A-Z).
Vo!né/Kódované: na za"iatku zoznamu sú v#etky vo!ne 
vysielané kanály (FTA), potom nasledujú kódované.
Zanknuté: v#etky zamknuté sú na konci zoznamu.

i . Triedi$  ("ervené tla"idlo)

Stla!ením zeleného tla!idla vstúpite do re"imu úprav. 
Vyberte program a stla!te OK, zobrazí sa okno s 
mo"nos#ou premenovania kanála. 
V tomto okne pou"ívajte nasledovné tla!idlá:  
- !ervené tla!idlo na prepínanie medzi ve%k&mi a mal&mi 
   písmenami  
- tla!idlá             n a  p r e s u n  k u r z o r a  v % a v o  a  v p r a v o 
- zelené tla!idlo na vymazanie znaku, na ktorom je kurzor 
- !íselné tla!idlá (0-9) na vkladanie znakov pod%a tabu%ky zobrazenej ni"'ie
- "lté tla!idlo na ulo"enie zmeny a odchod z menu  
- modré tla!idlo na zru'enie zmeny a odchod z menu

ii. Upravi$  (zelené tla"idlo)

(íselné tla!idlá Stlá!ajte tla!idlo opakovane pod%a po"adovaného znaku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.,*?!@1

ABC2

DEF3

GHI4
JKL5

MNO6

PQRS7

TUV8

WXYZ9

[medzera]_-0

Ak nie je vlo"en& názov, po stla!ení "ltého tla!idla sa zobrazí okno “Názov”. Tla!idlom OK toto  

okno zavriete.

    MENU



Ak chcete vymaza! kanál, stla"te modré tla"idlo. 
Vyberte po!adovan" kanál a tla#idlom OK tento
kanál ozna#íte. Toto ozna#enie mô!ete zru$i% 
opakovan"m stla#ením tla#idla OK.
Stla#te tla#idlo EXIT, zobrazí sa okno s otázkou: “Chcete
ulo!i% zmenu?”. Vyberte mo!nos% “Áno” a stla#te OK,  
zmena sa ulo!í. Ak vyberiete mo!nos% “Nie”,  
opustíte menu bez ulo!enia zmien.  

1.2  Zoznam rádio kanálov

Postupujte ako v #asti 1.1 Zoznam TV kanálov.

iii. Vymaza! (modré tla"idlo) 

1.3 Vymaza! v#etky 

Kurzorom prejdite na polo!ku “Vymaza% v$etky”  a   
stla#te OK, zobrazí sa upozornenie: “Chcete vymaza%
v$etky kanály?”.
Potvr&te svoju vo'bu. Stla#te tla#idlo EXIT, zobrazí sa okno  
s otázkou: Chcete ulo!i% zmenu?". Vyberte mo!nos%  
“Áno” a stla#te OK, zmena sa ulo!í. Vyberte “Nie” a 
stla#te OK, opustíte menu bez ulo!enia zmien.

2. In#talácia

1. Stla#te OK alebo tla"idlo  a do zobrazeného 

okna vlo!te heslo.  Bez vlo!enia správneho hesla

nie je mo!né vstúpi% do menu.

Prednastavené heslo je “0000”.

2. Tla#idlami PR+, PR-  posúvajte kurzor hore/dolu.

3. Tla#idlom EXIT alebo  presuniete kurzor do 

'avého menu.

2.1 Pripojenie antény

Tla#idlami              v y b e r t e  m e d z i  m o ! n o s % a m i  

typ antény:  pevná alebo motorizovaná. 

MENU



2.2 Zoznam satelitov

1. Tla!idlá PR+, PR-  slú"ia na pohyb v zozname

smerom hore a dolu. Tla!idlom OK vyberte a ozna!te 

po"adovan# satelit. V#ber zru$íte opakovan#m 

stla!ením tla!idla OK.

2. Ak nie je zvolen# "iadny satelit, modré a !ervené

tla!idlá budú nefunk!né.

3. %erven#m tla!idlom zobrazíte okno “Upravi& satelit”.   

Tla!idlom  PR+, PR-  premiest'ujte kurzor smerom  

hore a dolu.

Názov: na zmenu názvu pou"ite !íselné tla!idlá.

Podrobnosti v !asti: Upravi& kanál.   

Zemepisná d!"ka: tla#idlami   zvo(te v#chodnú alebo západnú zemepisnú d)"ku.

Po st la!ení t la! idla OK vlo"te hodnotu ! íseln#mi tla! idlami,  následe t la! idlami  

EXIT alebo PR+, PR- odídete z editovacieho re"imu. Hodnota zemepisnej d)"ky je  

od 1 do 180 stup'ov. Ak ste vlo"ili hodnotu, ktorá je mimo tohto rozsahu, po stla!ení

"lté tla!idlo, hodnotu ulo"íte a opustíte toto menu. 

Modr#m tla!idlom opustíte menu bez ulo"enia nastavenia.

 "ltého tla!idla na dia(kovom ovládaní Vás na to systému upozorní. Po nastavení stla!te

4.  Ak chcete prida& satelit, stla!te zelené tla!idlo. 

Postup je rovnak$ ako pri úprave satelitov.

 

5. Ak chcete vymaza& satelit, stla!te modré tla!idlo. 

V zobrazenom okne svoju vo(bu potvr*te v#berom

mo"nosti “Áno” a následne stla!te OK.  

Ozna!en# satelit sa vyma"e.   

V opa!nom prípade vyberte mo"nos& “Nie” a stla!te OK.

MENU



V polo!ke “Pripojenie antény” vyberte mo!nos"  

“Pevná anténa”.

1. Satelit:  v tejto polo!ke sa zobrazia v"etky satelity

vybraté v zozname satelitov.

Tla#idlami                     vyberte satelit, alebo stla#te  

OK a v zobrazenom zozname vyberte po!adovan$  

satelit a vo%bu potvr&te tla#idlom OK.  

2 .  F r e k v e n c i a  L N B , T r a n s p o n d é r , D i S E q C 1 . 0 ,  

DiSEqC1.1:  postupujte ako v predchádzajúcej polo!ke.

2.3 Nastavenie antény

!as"  A:  Pevná anténa

3. 22K, 0/12V , Polarizácia: tla#idlami                 vyberte hodnotu.

!as"  B : Motorizovaná anténa

V polo!ke “Pripojenie antény” zvo%te mo!nos"   “Motorizovaná 

anténa”.

1.Typ LNB:  vyberte po!adovan$ typ LNB.

2. Typ motora: zvo%te medzi DiSEqC 1.2 a USALS.

Ak ste vybrali mo!nos" DiSEqC 1.2, polo!ky  “Miestna 

zemepisná d'!ka” a “Miestna zemepisná (írka” 

zostanú neaktívne ((edé).

3. Vymaza& v"etko: stla#te tla#idlo OK a zobrazí sa otázka  

"Vymaza" nastavenú satelitnú pozíciu tohto tunera?”

Svoju vo%bu potvr&te stla#ením tla#idla OK na mo!nosti 

“Áno” a vyma!ú sa v(etky údaje ulo!ené o danej

pozícii satelitu aktuálneho tunera.

4. Nastavenie motora:  stla#te OK a v zobrazenom  

submenu nastavte motor.

Satelit: tla#idlami                  vyberte po!adovan$ satelit, alebo 

stla#te OK a zobrazí sa zoznam, z ktorého následne  

vyberte satelit a stla#te OK.

Transpondér:  postupujte ako v predchádzajúcej 
polo!ke. 
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!íslo pozície 8 Ulo"i#: mo"n$ rozsah pozícií je od 0 do 63. “0” ozna%uje pôvodnú pozíciu.

Cho& na X: tla%idlom OK zobrazíte zoznam, vyberte po"adovanú pozíciu (odporú%anú

alebo od 1 do 63).

Západ <Ulo"i# > V$chod:  tla!idlom  otá!ajte anténu na západ, tla!idlom  na 

v"chod. Stla!ením OK sa zobrazí okno s otázkou: “Ulo#i$ túto pozíciu satelitu?”.

Pre ulo#enie vyberte tla!idlom OK mo#nos$  “Áno” . Pre zru%enie vyberte mo#nos$ “Nie”.

Prepo%et: stla%te OK, zobrazí sa okno: Zmeni# túto pozíciu satelitu?.  Pre prepo%ítan ie

vyberte tla!idlom OK mo#nos$ “Áno”. 

5. Nastavenie limitu: tla%idlom OK zobrazíte okno 

nastavenia limitov.

Nastavenie limitu: tla%idlami              zvo'te mo"nos#

“Neaktivova$ limit”, “ V"chodn" limit”,  “Západn" limit”

Nastavenie limitu:  tla%idlom  

na západ, tla!idlom        nastavte otá!anie na v"chod.

         nastavte otá!anie

     

Cho& na referenciu: stla%te OK. Ak je v nastaveniach
nastavená mo#nos$ “Neaktivova$ limit”, táto polo#ka
nebude aktívna (zostane %edá).

.

6.  Ak ste zvolili USALS, polo#ka “Vymaza$ v%etky”     

nebude aktívna.            

Miestna zemepisná d&#ka a %írka:  naviga!n"mi tla!idlami  

        v'avo / vpravo vyberte Západ a V"chod alebo vyberte 

Sever a Juh. Tla!idlom OK prejdete do re#imu úprav.   

!íseln$mi tla%idlami vlo"te zemepisnú d("ku a )írku,   

tla!idlom MENU alebo EXIT opustíte toto menu.  

Rozsah zemepisnej d&#ky je 0-180 stup(ov a rozsah zemepisnej %írky je od 0-90stup(ov.  

Ak je vlo#ená hodnota mimo tohoto rozsahu, systém Vás na to upozorní. 

Tla!idlom OK okno zavriete.    
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7. Nastavenie motora: tla!idlom OK vstúpite do

menu nastavenia motora. 

Satelit, Transpondér:  tla!idlami     

vyberte satelit a transpondér, alebo tla!idlom 

OK zobrazte zoznam a vyberte z neho. 

2.4 Vyh"adávanie jedného satelitu

1. Satelit: tla!idlami                vyberte satelit, alebo 

2. Iba FTA: tla!idlami                   vyberte mo#nos$  “Áno”

alebo “NIe”..

3. Vyh"ada$ kanály: tla!idlami              vyberte typ 

kanálov: TV+Rádio, TV alebo Rádio.

stla!te OK a vyberte satelit so zobrazeného  

zoznamu, potom stla!te tla!idlo OK.

4. Sie$ové vyh"adávanie:  vyberte “Áno” alebo “Nie” 

 Ak je nastavené automatické vyh"adávanie, tak

 polo#ka nebude aktívna (zostane $edá).

5. Re#im vyh"adávania: tla!idlami

vyberte z dostupn%ch re#imov vyh"adávania.  

6. H"ada$: tla!idlom OK spustite vyh"adávanie.

2.5 Multivyh"adávanie

V tejto polo#ke mô#ete nastavi& preh"adávanie 

viacer%ch satelitov naraz.

1. Satelit: zoznam vybran%ch satelitov je zobrazen% 

v dolnej !asti obrazovky, vyberte po#adované  

satelity tla!idlami             .

2. Iba FTA: tla!idlami             vyberte mo#nos$ “Áno”  

alebo “Nie”.

3. Vyh"ada$ kanály:   tla!idlami                   vyberte typ kanálov: 

TV+Rádio, TV  alebo Rádio.
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4. Sie!ové vyh"adávanie:  vyberte “Áno” alebo Nie”. Ak je nastavené automatické  

vyh!adávanie, táto polo"ka nebude aktívna (zostane #edá).

5. Re#im vyh"adávania:  tla$idlami                      vyberte re#im vyh"adávania. 

6. H"ada!: tla$idlom OK spustite vyh"adávanie.

2.6  Zoznam TP

1. Tla$idlami PR+ a PR- vyberte po"adovan% satelit. 

2.  &erven%m tla$idlom zobrazíte okno úprav   

transpondérov.

Frekvencia, Symbolová r%chlos!: tla$idlami   

mô"ete zvy#ova' alebo zni"ova' hodnoty pod!a Va#ich

po#iadaviek.  Hodnotu mô#ete vlo#i! aj priamo

Rozsah frekvencie je 3000 - 13450, rozsah symbolovej  

r%chlosti je 1000 - 45000. Ak vlo"íte hodnotu mimo tohoto 

$íseln%mi tla$idlami (0-9).

Polarizácia:  tla$idlami                       vyberte horizontálnu alebo vertikálnu polarizáciu.

rozsahu, zostane platná pôvodná hodnota.

3. Ak chcete prida' transpondér, stla$te zelené     

tla$idlo. Postupujte pod!a vy##ie uvedeného návodu. 
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4.  Ak chcete vymaza! transpondér, stla"te #lté  

tla"idlo a v zobrazenom okne svoju vo$bu potvr%te.  

Stla"te OK na mo#nosti “Áno” alebo tla"idlom EXIT  

operáciu zru!te. 

5.  Ak chcete vyh$ada! transpondér, stla"te modré 

tla"idlo. V zobrazenom okne sú polo#ky:

Iba FTA (vo$né), Vyh$ada% kanál, Sie%ové vyh$adávanie. 

                         Tla"idlami                 nastavte po#adované hodnoty.

Tla"idlom OK spustite vyh$adávanie.

1. Tla"idlom OK prejdite do polo#ky Jazyk.

Tla"idlami                vyberte po#adovan& jazyk zo 

zoznamu, tla"idlá PR+ a PR- slú#ia na presun 

kurzora smerom hore a dolu.

2. Tla"idlom  MENU alebo EXIT nastavenie ulo#íte
a opustíte polo#ku. 

3. Nastavenie systému
1. Tla"idlom OK  alebo         prejdite kurzorom do 

pravého menu.

2. Tla"idlá  PR+ a PR-   slú#ia na presun kurzora smerom

hore a dolu.

3.Tla"idlami EXIT  alebo              prejdite kurzorom do $avého

menu.

3.1 Nastavenie jazyka
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Tla!idlá PR+ a PR- slú"ia na presun kurzora smerom

hore a dolu,  tla!idlami               je mo"né zmeni# 

n a s t a v e n i a  s  o k a m " i t o u  p l a t n o s # o u .

1.  Rozlí!enie obrazu:  vyberte z mo"ností: 480i, 576i, 

480p,576p, 720p  a  1080i.

2. Pomer strán obrazu:  vyberte z mo"ností 4:3LetterBox, 

4:3PanScan, 16:9 a  Auto.

3.2 TV Systém

3. Video  v"stup: vyberte z mo#ností RGB a CVBS .

4.Digitálny audio  v"stup:      vyberte z mo"ností LPCM, Auto                             alebo BS.            

1. Letn" $as: zvo%te “Zapnú&” alebo “Vypnú&”.    

"Vypnú#” ozna!uje normálny !as. Ak zvolíte “Zapnú#”

pripo!íta sa jedna hodina.

2. 'asov" posun:  ak vyberiete “Zapnút”,  dátum a $as sa 

n a sta v ia  au t om a t i c k y .

Polo"ky Dátum a $as zostanú neaktívne (%edé). 

V&robné nastavenie polo"ky $asov& posun je “Zapnú#”. 
 

3.4 Nastavenie miestneho $asu

3. Dátum, 'as: ak v predchádzajúcej polo#ke nastavíte “Vypnú&”, polo#ky “Dátum”  

a “$as” zostanú aktívne a polo"ka “$asov& posun” bude neaktívna.  $íseln&mi tla!idlami vlo"te  

po"adované hodnoty.  Po nastavení stla!te tla!idlo MENU alebo EXIT pre odchod z polo"ky.  

Ak hodnota nie je správna, systém Vás na to upozorní. Mô"ete pokra!ova# v editácií alebo  

odís# bez ulo"enia.  V&ber potvr'te tla!idlom OK. 

3.3 Nastavenia  obrazu

1. Jas:  tla!idlami               nastavte v&%ku jasu 0-100.            

2. Kontrast: tla!idlami             nastavte v&%ku kontrastu
od 0-100.   

          

3. Saturácia:  tla!idlami                  nastavte v&%ku od 0

do 100.
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2. Slu!ba "asova"a
V tejto polo!ke nastavete mo!nos" “Kanál” alebo “Nahrávanie”.
Pri zapnutí prijíma#a sa pod$a nastavenia bu% spustí vysielanie
na nastavenom kanáli, alebo sa spustí nahrávanie
nastaveného programu.

 
3. Dátum zapnutia a vypnutia: "íseln#mi tla"idlami vlo!te 
po!adovan& dátum a #as zapnutia prijíma#a.

D$!ka: nastavte d$!ku zapnutia prijíma"a. Po uplynutí tohto "asu sa systém automaticky
vypne.

Tla#idlom MENU alebo EXIT nastavenia ulo!íte a opustíte menu. 

Pred vstupom do menu Rodi#ovsk&  zámok,  musíte
zada" PIN kód.
Prednastaven& PIN je “0000”. 
1. Zámok menu:  tla"idlami                           vyberte mo!nos%
zapnú" alebo vypnú". Ak vyberiete zapnú", pri vstupe 
do menu bude prijíma#  od Vás vy!adova"  PIN kód.

2. Zámok kanála:  tla"idlami               vyberte mo!nos% 
zapnú" alebo vypnú".  Prednastavená je mo!nos" vypnut&.

3.6  Rodi"ovsk# zámok

Ak vyberiete mo!nos"  zapnut&, v prípade, !e bude chcie" pozera" kanály, ktoré ste v zozname 
kanálov zamkli, budete musie" vlo!i" PIN kód.

3.Nov# PIN:  zadajte pomocou #íseln&ch tla#idiel 'tvormiestne heslo.
4. Potvrdi% PIN: vlo!te nov# PIN kód e&te raz pre potvrdenie.

3.5  Nastavenie "asova"a

Ak nie je naladen& !iadny kanál, táto polo!ka  nie je dostupná.

V #asova#i mô!ete nastavi" a! 8 udalostí. 

Vyberte si #asova# a stla#te OK.

1. Re!im "asova"a:   v#robné nastavenie tejto polo!ky

je “vypnut&”.  (e!im #asova#a mô!ete nastavi" nasledovne: 

Raz,  Denne, T&!denne,  Mesa#ne,  Ro#ne. 
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Prijíma! ponúka mo"nos# vytvorenia a" 32 skupín     

ob$úben%ch kanálov.        

Tla!idlami PR+ a PR- vyberte skupinu a stla!te OK pre       
premenovanie skupiny. Postup je rovnak% ako v prípade        

  pridania satelitu.

3.8 Ob!úbené (favoritné)

3.9 Iné

1. Napájanie LNB: vyberte z mo"ností: “vypnuté” / “zapnuté”       

2. Typ prehrávan#ch kanálov: vyberte z mo"ností: “vo!né”,       

“v&etky” alebo “kódované”.
3. Prepínanie kanálov: vyberte mo"nos# “!ierna obrazovka”/
”zamrznú#!.

4. Nástroje

1. Stla!te OK   alebo               pre zobrazenie menu. Pri             u    

vstupe do  menu musíte zada# pin kód.      

Prednastaven% PIN je “0000”.      
    

2. Tla!idlami PR+ a PR- presúvajte kurzor.          

3. Tla!idlom EXIT alebo    
      

 sa presuniete do $avého      

menu..  

4.1 Informácie

Stla!ením tla!idla OK na polo"ke “Informácie” sa zobrazia
informácie o systéme.

  

3.7 Nastavenie OSD
1. 'as zobrazenia info okna: naviga!n%mi tla!idlami

 
                

vyberte hodnotu od 1 do 10. Prednastaven% !as je 5s.      .     
2. Transparencia OSD: naviga!n%mi tla!idlami                 

 
vyberte hodnotu    10%,  20%,  30%,  40% alebo Vyp. 

 Prednastavená je mo"nos# “vypnutá”.
3. Zobrazenie tituliek: vyberte mo"nos# vyp./zap.

  

Tla!idlom MENU alebo EXIT opustíte túto polo"ku.
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4.2 V!robné nastavenia

Tla!idlom OK vstúpite do menu v"robn"ch nastavení. 

Ak v zobrazenom okne potvrdíte svoju vo#bu v"berom 

mo$nosti “Áno”, v%etky Va%e nastavenia a vyh#adané kanály

sa vyma$u a prijíma! sa vráti na pôvodné nastavenia  

z v"roby.

Ak vyberiete mo$nos& “Nie”, nastavenia budú zachované a

tla!idlom EXIT alebo MENU opustíte túto polo$ku.  

4.4 CI slot

V tejto polo$ke mô$ete upravi& obmedzenie prístupu pod#a veku, zmeni& alebo deakti-
vova& PIN karty.

 V tejto polo$ke sa zobrazía informácie o module vlo$enom v CI slote prijíma!a a karte, 
ktorá sa v module nachádza.

1. Tla!idlami              vyberte jednu z mo$ností 

a k t u a l i z á c i e :  m a i n c o d e , c a r d , R a d i o b a c k ,

keydate, defaultdb, userdb, allcode. 

Prednastavená mo$nos& je AllCode.

2. Tla!idlom OK spustíte aktualizáciu.  

4.3 Aktualizácia cez  RS232
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 V polo!ke “Zmeni" CA PIN” mô!ete zmeni" PIN kód smartkarty, ktor# je nevyhnutn#, ak
ak chcete zmeni! vekové obmedzenie pre prístup ku karte.  
Pri zmene musíte vlo"i! aktuálny (star#) PIN kód. Prejdite na polo"ku “PIN kód”, nov# PIN zadajte
dvakrát. Kurzorom sa presu$te na tla%idlo OK a potvr&te zmenu. Zobrazí sa okno, ktoré Vás bude
informova! o v#sledku zmeny.  

Zmeni" CA PIN

Postupujte rovnako ako v predchádzajúcej polo!ke.

Poznámka: Ak vlo!íte 3x nesprávny PIN, signature PIN sa zablokuje. V tomto prípade kontaktujte 
predajcu.

Zmeni" Signature PIN

 

Nastavenie obmedzenia prístupu pod'a veku je mo"né vykona! iba po vlo"ení 
platného PIN kódu.  
V tomto submenu mô"ete vybra! vhodné nastavenie z nieko'k#ch mo"ností: pod'a konkrétneho 
veku alebo nastavi" mo!nos" PG (sledovanie pod doh$adom rodi%a).

 

Obmedzenie prístupu pod$a veku
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Jazyk

V!ber jazyka

Stav loadera  

V tejto polo"ke je mo"né povoli# alebo zakáza# s#ahovanie       .

4.5 CAS  

4.5.1 Informácie o karte  

Stla$te tla$idlo OK na tejto polo"ke a zobrazia sa informácie o karte vlo"enej v $íta$ke.           
V tejto polo"ke mô"ete upravi# obmedzenie prístupu pod%a veku, zmeni# alebo deaktivova#            
PIN .  

Táto polo"ka obsahuje v&ekty dostupné informácie        
o karte.      

         

4.5.2 Zmeni!  PIN

Ak chcete zmeni! nastavenie vekovej hranice, musíte      
vlo"i# PIN kód.        
Pri zmene PIN kódu musíte vedie# aktuálny PIN (star!) a     
2x vlo"i# nov! PIN. Zmenu potvr'te tla$idlom OK.         
PIN kód obsahuje iba $ísla.     

              
  

.

4.5.3   Zmeni! Signature PIN 

      

Postupujte rovnako ako pri zmene PIN smart karty.       
Poznámka: Ak 3x vlo!íte nesprávny PIN, signature  
PIN sa zablokuje. V tomto prípade kontaktujte  
predajcu.
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4.5.4  Obmedzenie pod!a veku (Maturity level)

Obmedzenie prístupu sledovania kanálov je mo!né nastavi" pod#a veku alebo nastavi" 
 

   
mo!nos" PG - sledovanie      pod doh#adom rodi$a .
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1.Zoznam súborov: zobrazí sa zoznam súborov  ulo!en%ch na USB. 
2.Re!im aktualizácie:  vyberte z mo!ností, ktoré sa zobrazia v tejto polo!ke. Pri prepínaní   
jednotliv%ch re!imov aktualizácie sa bude meni" aj polo!ka “Zoznam aktualizácií” 
nasledovne:

4.6  Aktualizácia cez USB 

3. Tla$idlom OK na polo!ke “&tart” spustite aktualizáciu. Ak nie je USB pripojené, táto
nie je aktívna (zostane 'edá).

Poznámka: Re!im aktualizácie ALLCODE aktualizuje sw prijíma$a a vyma!e setting. Mo!nos" 
MAINCODE aktualizuje iba sw, setting zostáva Vá'.  Mo!nos" DUMP slú!i na aktualizáciu
settingu.

   Re!im aktual.              Súbor

All code :                       súbor  "*.abs" 

Main Code:                   súbor *.bin  

Radio back:          súbor  *.m2v",  

Default db:           súbor "*.bin"  

Po nastavení obidvoch polo!iek mô!e prebehnú" aktualizácia.

4.7 Media Player

Toto menu sa zobrazí, iba ak je v prijíma$i        
vlo!ené USB. Media Playlist sa neulo!í pokia#      
nie je vlo!ené USB alebo je prijíma$ v STANDBY alebo        

vypnut%. V zozname sa pohybujte naviga$n%mi         
tla$idlami. Vyberte tla$idlom OK po!adovan%      
súbor, po prehratí sa systém vráti do zoznamu.       
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Funkcie farebn!ch tla"idiel: 
1.Zelené tla"idlo: ozna"enie vybran!ch súborov symbolom “ob#úbené” a pridanie do playlistu.    
2. $lté tla"idlo: pridanie v%etk!ch obrázkov a hudobn!ch súborov do playlistu.
3. &ervené tla"idlo:  zobrazenie playlistu.
4. Modré tla"idlo: zobrazenie mo'ností úprav.

&ervené tla"idlo: slú'i na premenovanie súboru. Názov
vlo'te pomocou "íseln!ch tla"idiel (0-9).

 
Zelené tla"idlo: menu kopírovania, tla"idlami  
vyberte miesto kam chcete kopírova(, následne stla"te
zelené tla"idlo pre spustenie kopírovania.

$lté  tla"idlo: menu vymazania. $lt!m tla"idlom 
ozna"íte súbor, ktor! chcete vymaza(. Opakovan!m stla"ením  
'ltého tla"idla sa symbol zru%í. Po stla"ení tla"idla OK v zobrazenom 
okne potv)te svoju vo#bu  alebo ju zru%te a stla"te EXIT.

 

Modré tla"idlo: vytvorenie novej zlo'ky, pre editáciu pou'ite "íselné tla"idlá.

4.8  Bezpe!né odobratie USB

Ak stla"íte tla"idlo OK na tejto polo'ke, zobrazí sa správa:
“Mô'ete bezpe"ne odobra( USB zariadenie!”. Následne 
odoberte USB. .

4.9  Nastavenie miestnej siete

DHCP:  vyberte mo'nos( zapnú( alebo vypnú(. Ak 
je nastavená mo'nos( zapnú(, polo'ky “IP Adresa”,
“Subnet Mast” a “Gateway” zostanú neaktívne.

Tla"idlami 0-9 vlo'te adresu.
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"peciálne funkcie tla!idiel: 
1.Tla"idom 1 sa zobrazí okno s informáciami o názve, ve#kosti súboru, "ase a zaradení
medzi ob#úbené.
2.Tla"idlom 2 zvolíte re'im opakovania.
3. Tla"idlo 0 slú'i na v!ber editácie videa, obrázkov, hudby alebo nahrávky.
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5. Hry

1. Tla!idlom OK alebo  vstúpte do polo"ky.

2. Tla!idlami  PR+ a PR-  sa pohybujete  hore/dolu.

3. Tla!idlom EXIT alebo        sa presuniete do #avého 
menu.
4. Vyberte  hru, ktorú chcete hra$ a stla!te OK.

.

6. Nahrávanie

4.10 Aktualizácia cez sie!

1. Protokol:  zvo#te HTTP alebo FTP. .
2. URL  Typ:  zvo#te !íslo alebo string.
3. URL:  vlo"te  !íseln%mi tla!idlami
4.U"ívate#:  názov u"ívate#a vlo"te !íseln%mi   
   tla!idlami.
5. &íseln%mi tla!idlami vlo"te heslo.
6.  Stla!te tla!idlo OK na mo"nosti “'tart”.

6.1 Pamä$ 

Zobrazia sa informácie o pamäti prijíma!a. V tejto polo"ke 

 mô"ete aj formátova$ USB zariadenie alebo nastavi$ DVR.r  
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Zelené tla!idlo slú"i na vymazanie !ísla alebo písmena, !ervené tla!idlo slú"i na 
prepnutie re"imu.

6.2 DVR 

1.Time shift:  vyberte zapnú$/vypnú$

2. Nahrávanie s Timeshift: vyberte zapnú!/vypnú!

 
3. Typ záznamu: vyberte TS/PS

4.  Skok : v zázname sa mô"ete presúva! v #asov$ch intervaloch
30sekúnd, 1min, 5min, 10min a 10minút.

. 
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Tla!idlom INFO sa zobrazí informa!né okno. 

Opakovan"m stla!ením tal!idla info sa zobrazia informácie
o kanáli (kanál, satelit, transpondér, PID, kvalita a sila signálu).          

  

  Tla!idlami                   mô#ete zobrazi$ sprievodcu a# na 16dní.

7. R!chle tla"idlo

7.1 Info

Tla!idlom  EPG sa zobrazí elektronick" programov" sprievodca.

1. V EPG sa pohybujte tla!idlami                        a   PR+, PR- 

smerom hore/dolu/v%avo/vpravo. 

2. Stla!te !ervené tla!idlo pre zobrazenie !asu.  

Tla!idlami PR+, PR- a               sa presúvajte medzi  

jednotliv"mi polo#kami.

       :  stla!te  tla"idlo OK na tejto mo#nosti pre návrat 

do EPG.

7.2 EPG

       : stla!te tla!idlo OK na tejto mo#nosti a kurzor 

s

a presunie na aktuálny !as.

        : stla!te OK na tejto mo#nosti pre posun vpred/ 

vzad o polhodinu.

         :    stla!te OK na tejto mo#nosti pre posun vpred/vzad

o dve hodiny.  

          :   stla!te OK  na tejto mo#nosti pre posun vpred/vzad

o jeden de&.  

4. Zelen"m tla!idlom v EPG zobrazíte menu “'asova!”. V tomto menu mô#ete prida$  

rezerváciu nahrávania alebo sledovania po#adovaného programu. Maximálny po!et rezervácií je 8.

3. Podrobné informácie: podrobné informácie v EPG menu sa zobrazia, ak tla"idlami 

PR+, PR- a                vyberiete po#adovan" kanál a program a stla!íte OK.
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!íseln"mi tla#idlami (0-9) vyberte po$adovan" kanál.  

Ak zadáte #íslo kanála, ktor" neexistuje, zobrazí sa informa#né okno “Kanál neexistuje”, stla#te 

7.4 !íslo

tla#idlo OK pre vypnutie info okna.  

Po#as sledovania stla#te tla#idlo TV/RADIO na dia%kovom ovládaní pre v"ber medzi
re$imom TV a rádio.

7.5 TV/RADIO

Tla#idlá PR+ a PR- slú$ia na prepínanie kanálov. 

Ak sa nachádzate v zozname ob%úben"ch kanálov, budete prepína& iba kanály, ktoré sú v zozname 

ulo$ené.

7.6 Hore/dolu  (prepínanie kanálov)

Tla#idlami                sa upravuje v"'ka hlasitosti.                
 7.7 V"avo / vpravo (ovládanie hlasitosti)

Stla#te tla#idlo FIND pre zobrazenie okna vyh%adávania.

!íseln"mi tla#idlami zadajte písmená a stla#te farebné tla#idlo 

pre zrealizovanie kroku, ktor" chcete vykona&.

7.3 H"ada#

Tla#idlo        slú$i na úplné vypnutie zvuku.  Opakovan"m stla#ením tohto tla#idla sa 

zvuk obnoví.

7.8 Vypnutie zvuku

Po#as sledovania TV mô$ete obraz zastavi& stla#ením tla#idla PAUSE na dia%kovom  

ovládaní. Opakovan"m stla#ením tohto tla#idla sa obraz obnoví. 

7.9 Pauza

1. Po#as sledovania TV alebo po#úvania rádia  stla#te  tla#idlo

OK a zobrazí sa zoznam TV/rádio kanálov.

2. Tla#idlami PR+, PR- vyberte kanál a stla#te tla#idlo 
OK pre potvrdenie. 

3. Naviga#n"mi tla#idlami v%avo/vpravo vyberte
po$adovan" satelit.

4. Tla#idlom MENU alebo EXIT okno zavriete.

7.10 OK
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1. Tla!idlom         sa zobrazí okno audio.

2. Naviga!n"mi tla!idlami v#avo/vpravo  vyberte 

po$adovan" re$im audio.

3. Vybran" audio re$im bude funk!n" na vybranom 

kanáli, nie na v%etk"ch kanáloch.

4. Tla!idlom MENU alebo EXIT opustíte menu audio.

7.11 Audio

Tla!idlom            prepnete na predchádzajúci kanál.

7.12 Recall

1. Stla!te tla!idlo FAV pre zobrazenie zoznamu  
ob#úben"ch skupín. 

2. Naviga!n"mi tla!idlami vyberte po$adovanú
ob#úbenú skupinu a kanál. Stla!te OK.   
Pre v"stup z menu stla!te tla!idlo MENU alebo EXIT.

 

3. Ak nie je zadaná ob#úbená skupina a stla!íte tla!idlo  
FAV, systém vypí%e správu “&iadny ob#úben" kanál”.

7.13  FA V

1. Tla!idlo ZOOM slú$i na vyu$ívanie funkcie pribli$ovania obrazu.   

2. V re$ime ZOOM naviga!n"mi tla!idlami presúvajte obraz do#ava/doprava/hore/dolu.

3. Tla!idlom EXIT alebo MENU opustíte túto polo$ku. 

 

7.15 Zoom

Tla!idlo TXT sa zobrazí teletext. Ak program teletext nepodporuje, systém Vás  

na to upozorní. Tla!idlom EXIT opustíte polo$ku.

7.14 T eletext
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Problém Mo!né prí"iny Rie#enie

Displej na prednom paneli
nesvieti.

Nie je obraz ani zvuk, ale 
svieti displej 

Hlavn! kábel nie je zapojen!

Prijíma" je v re#ime standby 

Skontrolujte "i je pripojen! sie$ov!
kábel.

Stla"te tla"idlo standby

Nie je obraz ani zvuk

Parabola nie je nastavená na správny 
satelit.

Nastavte parabolu. Skontrolujte  
úrove%  signálu v menu Nastavenie antény.

Nie je signál alebo je slab!
Skontrolujte pripojenie kábla, pripojenie LNB a      
in!ch zariadení medzi LNB a prijíma"om.      
Nastavte správne parabolu.      

Zl! obraz / blokovanie   
.

Parabola nie je nastavená na správny     
satelit.  Nastavte správne parabolu 

Signál je príli& siln!  
Pripojte zoslabova" signálu na LNB.      

Parabola je príli& malá.    Pou#ite vä"&iu parabolu   

'umové "íslo LNB je vysoké.    Vyme%te LNB za iné s nízkym &umov!m       
"íslom.

Chybné LNB  Vyme%te LNB  .

Pri zapnutí prijíma"a nie je    
obraz     

  

Systém je pripojen! RF konektorom.      
Skontrolujte nastavenie UHF kanálu v systéme    
a nala(te ho správne.    

Systém je pripojen! RF konetorom a     
v!stupn! kanál prijíma"a sa ru&í s      
existujúcim terestriálnym kanálom     
alebo video signálom.  

Zme%te v!stupn! kanál prijíma"a alebo    
pou#ite pripojenie cez scart.      

  

Dia)kové ovládanie nefunguje     

Batérie sú vybité. Vyme%te batérie.  

Dia)kové ovládanie nedr#íte správnym 
smerom.

  Dia)kové ovládanie nasmerujte na prijíma" a     
presved"te sa, #e nie je blokovan! signál.   

Vznikla interferencia    
 (ru&enie) medzi satelitn!m   
 kanálom, existujúcim   
 terestriálnym kanálom alebo   
 video signálom..

MO!NÉ PROBLÉMY A ICH RIE"ENIA
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