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• Před připojením zařízení k zásuvce napájení, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v 

elektrické zásuvky.

• Ujistěte se, že umístění tohoto zařízení na rovný, suchý a pevný povrch.

• Chránit toto zařízení před vlhkostí, vlhkosti, vody a jiné tekutiny. Vyhnout se používání / ukládání v extrémních 

teplotách. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření a zdrojů tepla.

• Výrobek vhodný pouze pro vnitřní použití.

• Odpojit zařízení od napájení, pokud je nebudete používat delší dobu.

• Protect napájecí kabel od harfy hran a dalších faktorů, které by mohly vést k jeho poškození.

• Při odpojování napájecího kabelu ze zařízení, uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel / kabel.

• Umístěte přístroj na dobře větraném místě.

• Neblokují nebo kryt slotů díry nebo otvory na výrobku umístěním na bytový textil, jako jsou koberce, koberce nebo 

postele, protože jsou poskytovány na funkčnost a / nebo větrání, aby byl zajištěn bezpečný provoz výrobku. 

• Nepokládejte těžké předměty na zařízení.

• Nepoužívejte toto zařízení, pokud došlo k jejímu poškození nebo jeho provoz je abnormální.

• Nepokoušejte se opravit tento přístroj sami. V případě poškození, kontaktu s autorizovaným servisním bod pro 

check-up / opravu.

• Tento přístroj může být použit u dětí, které jsou nad 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Blesku se symbolem šipky, whithin rovnostranný trojúhelník je určen k upozornění uživatele 

na přítomnost neizolovaného,   nebezpečného napětí, uvnitř zařízení, které může mít 

dostatečnou velikost k vytvoření nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých 

provozu a údržby (servisní) pokyny v literatuře doprovázející přístroj.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze před prvním použitím a uschovejte ji jako referenci budoucnosti. Výrobce není 

zodpovědný za škody způsobené nesprávné manipulace a použití zařízení.
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v případě, že jsou pod dohledem a veden osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost v obezřetně, a 

všechna bezpečnostní opatření jsou chápány a dodržovány. Děti by neměly hrát s tímto přístrojem. Děti by 

neměly provádět čištění a údržbě zařízení bez dozoru.

• Pevnou napájecí kabel může být vyměněn pouze v autorizovaném servisu.

• Vždy zařízení odpojit od přívodu elektrického proudu před čištěním.

• Čištění tohoto zařízení s měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. K čištění tohoto výrobku nepoužívejte žádná abraziva ani 

chemické látky.
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1. Anténní vstup

2. výstup Loop

3. koaxiální výstup

1. Tlačítko Power

2. Tlačítko Menu

3. Objem +

4. Objem -

5. Tlačítko OK

POPIS PRODUKTU

Přední panel

Zadní panel

6. Předchozí / levý

7. Následující / vpravo

8. USB port

9. Pohybová čidla

10. Displej

4. Výstup HDMI

5. LAN port

6. výstup SCART

7. Napájecí kabel
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Dálkový ovladač

    1. STANDBY: Zapnutí/vypnutí
    2. SUB-T: Titulky
    3. LANG: Výběr jazyka nebo zvukového módu
    4. MUTE: Ztlumení hlasitosti
    5. EPG:  Elektronická programová příručka
    6. GOTO: Jít na specifický čas ve filmu
    7. PAGE+: Přepínání v menu dopředu
    8. TTX: Teletext
    9. REPEAT:  Vypnutí a zapnutí funkce opakování
    10. PAGE-: Přepínání v menu dozadu
    11. MENU: Zobrazení menu
    12. EXIT: Zpět v menu nebo ukončit menu
    13. OK: Potvrzení
    14. VOL- a VOL+ : Ovládání hlasitosti
    15. CH- a CH+ : Předchozí a další kanál
    16. FAV: Seznam oblíbených
    17. TV / RADIO: Výběr televizního / rádiového módu
    18. Čísla kanálů
    19. RECALL: Návrat na poslední vybraný kanál
    20. INFO: Zobrazí informace o aktuálním kanálu
    21.  Rychle zpátky
    22.  Rychle dopředu
    23.  Předchozí
    24.  Další
    25. Spustit
    26. Pauza
    27. Zastavit
    28. Nahrávat
    29. PVR tlačítko – vstup do menu PVR
    30. V-FORMAT tlačítko: Vybere rozlišení obrazovky
    31. ASPECT tlačítko – Vybere poměr stran
    32. TIMER - Časovač
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Instalace baterie

1. Otevřete prostor pro baterie.

2. Vložte 2x AAA baterie se správnou polarizaci (+/-).

3. Zavřete prostor pro baterie. Poznámky:

• Nemíchejte baterie.

• Vyjměte baterie v případě, že dálkový ovladač nebudete používat 

po delší dobu.

• Nepokládejte dálkové ovládání na přímém slunci nebo v blízkosti 

zdrojů vysokých teplot.

• Dálkový ovladač k jednotce ne více než 8 metrů od senzoru 

dálkového ovládání a do 30 ° horizontálně a 30 ° vertikálně v 

přední části přístroje.

ÚKON

1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Pomocí navigačních tlačítek procházet nabídku a upravit nastavení.

3. Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do předchozí nabídky nebo stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky menu.

HLAVNÍ MENU

PROGRAM

Program Edit: Vstupní heslo (000000 nebo 888888), pro vstup do menu editace. Toto menu umožňuje upravovat seznamy Program Edit: Vstupní heslo (000000 nebo 888888), pro vstup do menu editace. Toto menu umožňuje upravovat seznamy 

kanálů uzamčením, vymazáním, skákání, pohybující kanály a vytvářet seznam oblíbených kanálů.

» Přesunout: Vyberte kanál a stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači, bude kanál » Přesunout: Vyberte kanál a stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači, bude kanál 

bude označen ikonou. Použijte nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte novou pozici pro tento kanál a 

stiskněte tlačítko OK; kanál bude přesunut do zvolené polohy.

Poznámka! Když LCN zapnutá, bude kanál pohybovat spolu s logickým číslem.

» Přeskočit: Vyberte kanál a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači; Kanál se» Přeskočit: Vyberte kanál a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači; Kanál se

bude označen ikonou. Vybraný program bude přeskakovat při přepínání kanálů. Chcete-li zrušit, stiskněte 

zelené tlačítko znovu.

» Lock: Vyberte kanál a stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači; zadání hesla» Lock: Vyberte kanál a stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači; zadání hesla

a potvrďte tlačítkem OK. Kanál bude označen ikonou. Vybraný kanál bude uzamčen pro výběr. Přístup k 

zamčené kanál je k dispozici po zadání hesla (000000 nebo 888888). Pro zrušení stiskněte tlačítko žluté 

znovu.



Spuštění a automatické nalazení

Po spuštění se na obrazovce vybere následující obrazovka. Vyberte vámi 
požadovaný jazyk menu a zemi a následně vyberte a stiskněte „channel 
tuning“. Po stisknutí proběhne automatické naladění kanálů.
Ovládání, přepínání kanálů a navigace v menu poté funguje standardně 
pomocí tlačítek na dálkovém ovladači s postupy popsanými na druhé 
straně.



Obnovení do továrního nastavení

V menu vyberte ikonku s ozubeným kolečkem „system“ a vyberte položku 
„Obnov vých. Nast. Výr.“ - proběhne obnovení do továrního nastavení.
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» Smazat: Vyberte kanál a stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači; varování» Smazat: Vyberte kanál a stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači; varování

Objeví se zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro vymazání kanálu.

» Favorit: Vyberte kanál a stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Vybrat» Favorit: Vyberte kanál a stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Vybrat

kategorie pro kanál (Film, Zprávy, Sport a Hudba) a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Stiskněte tlačítko EXIT pro 

návrat do seznamu kanálů. Hvězda se objevil vedle zvoleného kanálu a to je nyní označen jako oblíbený kanál a 

automaticky přidá do seznamu oblíbených programů (seznam je k dispozici po stisknutí tlačítka FAV na dálkovém 

ovladači v normálním režimu zobrazení). Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených, vyberte ji stisknutím 

tlačítka OK, pak vyberte [Zakázat].

EPG: Stisknutím tlačítka EPG se zobrazí menu elektronického televizního vedení (Electronic Program Guide), která EPG: Stisknutím tlačítka EPG se zobrazí menu elektronického televizního vedení (Electronic Program Guide), která 

zobrazuje plán programů po určitou dobu pro každý dostupný kanál. použijte

Tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný kanál. Pomocí tlačítek

vyberte požadovaný program. Stiskněte tlačítko OK a přidejte ji do seznamu plánů a nastavenou časovačem.

řadit:

» Podle LCN: Třídění kanály podle jejich logického čísla kanálu» Podle LCN: Třídění kanály podle jejich logického čísla kanálu

» By Service Name: Třídění kanálů podle jejich názvu» By Service Name: Třídění kanálů podle jejich názvu

» By Service ID: Třídí kanály podle ID» By Service ID: Třídí kanály podle ID

» By onid: Řazení kanálů podle onid» By onid: Řazení kanálů podle onid

LCN: Zapnutí / vypnutí funkce.LCN: Zapnutí / vypnutí funkce.

OBRÁZEK

Poměr stran: Vyberte požadovaný poměr stran (4: 3 LB / 4: 3 PS / 4: 3 Full / 16: 9 Širokoúhlý / Auto / 16: 9 Pillar Box / 16: 9 Pan Poměr stran: Vyberte požadovaný poměr stran (4: 3 LB / 4: 3 PS / 4: 3 Full / 16: 9 Širokoúhlý / Auto / 16: 9 Pillar Box / 16: 9 Pan 

& Scan).

Řešení: Vyberte požadované rozlišení (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).Řešení: Vyberte požadované rozlišení (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

TV Format: Select barevný systém (PAL / NTSC).TV Format: Select barevný systém (PAL / NTSC).

Video výstup: Vyberte složku (RGB) nebo kompozitní režim výstupu (CVBS) videa.Video výstup: Vyberte složku (RGB) nebo kompozitní režim výstupu (CVBS) videa.

Vyhledávání kanálů

Auto Search: Tato funkce slouží k zahájení automatického vyhledávání a ukládání dostupné televizní kanály. Poznámka: Všechny dříve Auto Search: Tato funkce slouží k zahájení automatického vyhledávání a ukládání dostupné televizní kanály. Poznámka: Všechny dříve 

uložené kanály a nastavení budou vymazány.

Manuální vyhledávání: Tato funkce umožňuje ruční vyhledáním televizních kanálů bez vymazání dříve uložené Manuální vyhledávání: Tato funkce umožňuje ruční vyhledáním televizních kanálů bez vymazání dříve uložené 

kanály a nastavení. Stisknutím navigačních tlačítek vyberte požadovanou frekvenci kanálu. Stiskněte tlačítko OK, 

čímž spustíte vyhledávání kanálu. Je-li zjištěno, že kanál bude přidán do seznamu kanálů. Pokud kanály nelze nalézt 

při vyhledávání, přístroj automaticky ukončí.
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ČAS

Časový posun: automaticky nebo ručně nastavit časové pásmo GMT.Časový posun: automaticky nebo ručně nastavit časové pásmo GMT.

Stát Region: Vyberte svou zemi, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Auto].Stát Region: Vyberte svou zemi, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Auto].

Časové pásmo: Vyberte si region časové pásmo, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Ruční].Časové pásmo: Vyberte si region časové pásmo, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Ruční].

Spát: Vyberte časové období, po které se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.Spát: Vyberte časové období, po které se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Power On / Off:

» Power On: zapnutí / vypnutí automatického zapnutí v nastaveném čase» Power On: zapnutí / vypnutí automatického zapnutí v nastaveném čase

» Power On Time: Nastavení času automatické zapnutí» Power On Time: Nastavení času automatické zapnutí

» Power Off: zapnutí / vypnutí Automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby» Power Off: zapnutí / vypnutí Automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby

» Power Off Time: Nastavení doby automatického vypnutí,» Power Off Time: Nastavení doby automatického vypnutí,

VOLBA

OSD Language: Vyberte jazyk nabídky na obrazovce.OSD Language: Vyberte jazyk nabídky na obrazovce.

Jazyk titulků: Vybrat jazyk titulků.Jazyk titulků: Vybrat jazyk titulků.

Jazyk zvuku: Vyberte jazyk zvuku.Jazyk zvuku: Vyberte jazyk zvuku.

Digital Audio: Zvolit digitální typ výstupu (vypnuto / PCM / RAW HDMI On / RAW HDMI OFF).Digital Audio: Zvolit digitální typ výstupu (vypnuto / PCM / RAW HDMI On / RAW HDMI OFF).

Systém

Rodičovský dozor: Zamknout sledování vybraného kanálu. Pro vstup do této funkce zadání heslaRodičovský dozor: Zamknout sledování vybraného kanálu. Pro vstup do této funkce zadání hesla

000000, 888888 nebo vlastní. Poté nastavit věkovou skupinu a potvrďte tlačítkem OK. Když věk hodnocení programu 

je rovna nebo vyšší než věk předvolby, bude program uzamčen. To by bylo nutné zadat heslo k odemknutí programu 

a sledovat jej. Chcete-li zakázat Rodičovská kontrola funkce nastavte [ratingu Age] na [Off].

Nastavit heslo: Chcete-li nastavit nové heslo, zadejte nejdříve ten starý, pak zadejte nový dvakrát a potvrďte tlačítkem OK.Nastavit heslo: Chcete-li nastavit nové heslo, zadejte nejdříve ten starý, pak zadejte nový dvakrát a potvrďte tlačítkem OK.

Obnovení továrního nastavení: Obnovení všech nastavení na tovární nastavení. Přístup do menu je chráněn výchozí heslo, Obnovení továrního nastavení: Obnovení všech nastavení na tovární nastavení. Přístup do menu je chráněn výchozí heslo, 

které je 000000 nebo 888888.

Země: Vyberte vaší zemi.Země: Vyberte vaší zemi.

Napájení antény: Nastavte tuto funkci na On pozici v případě, že aktivní antény; nastavte tuto funkci v poloze Off v případě Napájení antény: Nastavte tuto funkci na On pozici v případě, že aktivní antény; nastavte tuto funkci v poloze Off v případě 

pasivní antény.
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USB

Multimédia: Vyberte tuto funkci, pokud je USB flash disk připojený k zařízení. Stiskem tlačítka OK se zobrazí menu, ve Multimédia: Vyberte tuto funkci, pokud je USB flash disk připojený k zařízení. Stiskem tlačítka OK se zobrazí menu, ve Multimédia: Vyberte tuto funkci, pokud je USB flash disk připojený k zařízení. Stiskem tlačítka OK se zobrazí menu, ve 

kterém může uživatel vybrat typ souboru pro přehrávání (hudební / foto / video / PVR).

Foto Konfigurace:

» Slide Čas: Úprava prezentace interval» Slide Čas: Úprava prezentace interval

» Slide Mode: Vyberte efekt prezentace» Slide Mode: Vyberte efekt prezentace

» Aspect Ratio: Volba [Keep] pro zobrazení fotografií v původním formátu nebo [Zrušit] na výstavě » Aspect Ratio: Volba [Keep] pro zobrazení fotografií v původním formátu nebo [Zrušit] na výstavě 

v plném rozsahu

Movie Configure:

» Konkrétní Subtitle: Nastavte velikost písma titulků» Konkrétní Subtitle: Nastavte velikost písma titulků

» Subtitle BG: Nastavení titulků barvu pozadí» Subtitle BG: Nastavení titulků barvu pozadí

» Subtitle Barva písma: nastavte barvu písma titulků» Subtitle Barva písma: nastavte barvu písma titulků

PVR Configure:

» Record zařízení: Informace o připojeném zařízení» Record zařízení: Informace o připojeném zařízení

» Formát: Vyberte zformátovat připojené USB zařízení» Formát: Vyberte zformátovat připojené USB zařízení

Síťové aplikace: Přístroj podporuje následující aplikace: předpověď počasí, RSS, IPTV a YouTube.Síťové aplikace: Přístroj podporuje následující aplikace: předpověď počasí, RSS, IPTV a YouTube.

Informace: Zobrazit informace o modelu a verzi softwaru.Informace: Zobrazit informace o modelu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru:

» OAD: Není navrhl aktualizovat software OAD jako software není vysílán» OAD: Není navrhl aktualizovat software OAD jako software není vysílán

přes DVB-T vysílače. Aktualizovat software pouze USB.

» Aktualizace USB: Aktualizace softwaru přes USB (pouze pokud je připojen USB disk s aktualizace souboru).» Aktualizace USB: Aktualizace softwaru přes USB (pouze pokud je připojen USB disk s aktualizace souboru).

• Nevypínejte zařízení ani neodpojujte flash disk, když je aktualizace neskončil, protože by mohlo dojít k 

poškození přístroje!

• Nepoužívat software, který byl upraven, nebo je vyhrazen pro jiné modely, protože by mohlo dojít k poškození 

zařízení.

Nastavení sítě: Nastavit typ připojení a nastavení IP.Nastavení sítě: Nastavit typ připojení a nastavení IP.

USB ZÁZNAM

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je paměťové zařízení USB připojeno k přijímači.

Nahrávání 1. Okamžitý

Chcete-li spustit nahrávání televizního programu, který je v současné době vysílání, přejděte na požadovaný kanál a 

stiskněte Tlačítko (tečka v levém horním rohu obrazovky bliká). Stiskněte tlačítko pro nahrávání se zastaví.stiskněte Tlačítko (tečka v levém horním rohu obrazovky bliká). Stiskněte tlačítko pro nahrávání se zastaví.
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ČASOVÝ POSUN

Tato funkce zajišťuje nepřetržité nahrávání na pozadí zvoleného kanálu.

Ujistěte se, že flash disk připojený k portu USB zařízení!

» Timeshift se aktivuje stisknutím tlačítka TIMEMSHIFT na dálkovém ovladači. můžete nastavit» Timeshift se aktivuje stisknutím tlačítka TIMEMSHIFT na dálkovém ovladači. můžete nastavit

Velikost časového posunu v nabídce PVR Configure. Timeshift bude aktivován (stavový pruh s pořizovacích budou zobrazeny v 

dolní části obrazovky).

» Pomocí tlačítek REV / FWD / Play / Pause na dálkovém ovladači pro ovládání přehrávání » Pomocí tlačítek REV / FWD / Play / Pause na dálkovém ovladači pro ovládání přehrávání 

nahrávaného videa.

» Chcete-li odebrat stavový řádek z obrazovky bez vypnutí Timeshift, stiskněte tlačítko EXIT » Chcete-li odebrat stavový řádek z obrazovky bez vypnutí Timeshift, stiskněte tlačítko EXIT 

Tlačítko na dálkovém ovladači. Chcete-li vypnout Timeshift, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

2. Plán nahrávání (EPG)

» Stisknutím tlačítka EPG na otevřené plné výpisy.» Stisknutím tlačítka EPG na otevřené plné výpisy.

» Vyberte televizní kanál pomocí směrových tlačítek.» Vyberte televizní kanál pomocí směrových tlačítek.

» Zvolte televizní program, který chcete nahrát.» Zvolte televizní program, který chcete nahrát.

» Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Objeví se okno. Není potřeba nastavit možnosti» Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Objeví se okno. Není potřeba nastavit možnosti

jako je kanál, začátek a konec doby, než byl nahrán z EPG. Chcete-li naplánovat nahrávání, zvolte [Record] v 

možnosti [Mode].

3. Timer

» Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači.» Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači.

» Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači pro přidání nové události.» Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači pro přidání nové události.

» Nastavit všechny možnosti a potvrďte stiskem tlačítka OK. Poznámky:» Nastavit všechny možnosti a potvrďte stiskem tlačítka OK. Poznámky:

» Kompatibilita se všemi flash disků není zaručeno.» Kompatibilita se všemi flash disků není zaručeno.

» S velkým množstvím dat, může trvat déle, než systém číst obsah bleskově» S velkým množstvím dat, může trvat déle, než systém číst obsah bleskově

řídit.

» Ujistěte se, že formáty souborů jsou podporovány zařízením.» Ujistěte se, že formáty souborů jsou podporovány zařízením.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém možný důvod Možné řešení

LED indikátor není Napájecí adaptér je 

odpojen 

Zkontrolujte připojení napájecího 

adaptéru

Bez signálu Anténa je odpojena Zkontrolujte připojení antény

Anténa je poškozená / 

nesprávně nastaven signál No je 

přenášen

Žádný obraz nebo zvuk Nesprávné režim byl zvolen na 

televizoru 

Zvolit správný režim na televizoru

Informace, že kanál je kódován / 

nedostupný 

Kódovaný / nedostupný kanál vybrat jiný kanál

Dálkové ovládání nefunguje Přístroj je vypnutý Zapněte zařízení

Dálkový ovladač není namířen 

na zařízení 

Nasměrujte dálkové ovládání na 

zařízení, ne více než 8 metrů od 

senzoru dálkového ovládání a ve 30 ° 

horizontálně a 30 ° vertikálně na 

přední straně přístroje

Existují překážky mezi dálkovým 

ovladačem a přístrojem

Ujistěte se, že neexistují žádné překážky 

mezi dálkovým ovladačem a přístrojem

Baterie jsou vybité Vyměňte baterie 

ty nové

Zapomenuté heslo kanál 
-

Vymazat uzamčený kanál a 

skenování kanálů znovu

Když je zařízení přesunut do jiné 

místnosti, není signál

Připojení antény na novém místě 

mohou být různé (nižší sílu signálu 

vedoucí k oslabení příjmu kanálu 

nebo žádný signál)

Zkontrolujte připojení antény nebo 

připojte zesilovač k anténě

OAD je on- searching for 

software 

-

Odpojit anténu, počkejte, dokud 

dokončení vyhledávání nabídku vstoupit, 

přejděte na [Systém], [Aktualizace 

software] a vypnout OAD
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SPECIFIKACE

CPU: MSD7T10

Vnitřní paměť: 32 MB RAM: 

512 Mb

Anténní konektor: Loop výstup 

IEC-Female: IEC-Male Vstupní frekvenční 

rozsah: (VHF) 170 ~ 230 MHz (UHF) 470 

~ 862 MHz

Demodulace: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Šířka pásma: 

7 MHz, 8 MHz

Dekódování: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD + I / O:

USB 2.0 

HDMI 

SCART 

COAXIAL 

RJ45

2 x IEC konektor (ANT IN a smyčky)

Poměr stran: Auto, 16: 9 WS 16: 9 PB, 16: 9 PS; 4: 3 LB 4: 3 PS, 4: 3 Full Rozlišení 

displeje: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Podporované formáty: MP3, WMA, 

BMP, JPEG, AVI Video rozlišení: 1920x1080

dekódování zvuku: MPEG-1 layerI / II, Dolby smíchat 2 kanál (licence), AAC LC, HE-AAC v1 / V2, PCM signál smíchaný, 

iec958 SPDIF Systém souborů: FAT32, NTFS

Plně kompatibilní s DVB-T2 / DVB-T automatické / 

manuální snímání

USB 2.0 port pro aktualizaci software / PVR / media přehrávání jednotlivých LED displejem

Baterie: 2x AAA baterie Spotřeba 

energie: Max. 6

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: Max. 1 W 

Napájení: 110-240 VAC; 50/60 Hz

Podporované funkce: 7 dnů EPG, TimeShift, vícejazyčný nabídky, PVR plán nahrávání, zobrazení síly signálu, LCN, 

televizní kanály náhled, rodičovská kontrola, časovač, teletext, seznam oblíbených kanálů

Podporované aplikace: Počasí, IPTV, Youtube, RSS
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Angličtina

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a 

elektronického vybavení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu) Tato značka zobrazená na 

produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého 

funkčního období. Aby se zabránilo možnému poškození lo životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným 

nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře 

opětovného využití hmotných zdrojů. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, 

nebo u příslušného městského úřadu, ohledně podrobností, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné 

ekologické recyklaci.

Vyrobeno v Číně LECHPOL ELECTRONICS Sp. z oo Sp.K., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.



Bezpečnostní pokyny

 Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně 
používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač 
poškodit!  Na zadní straně přijímače je uvedeno  napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit 
s hodnotou na adapteru!   Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte 
se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.
 
Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte 
poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem. 
Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat 
objekty naplněné vodou. 
Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun 
vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte 
přijímač přímému světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. 
Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače. 
 Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem 
nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla). 
Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. 
USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA! 
Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu 
záření. 
Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte 
kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého 
prodejce. 

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.
Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na 
přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a 
stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, 
video audio soubory za
kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost. 
Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový 
prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo 
k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž 
jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující 
minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního 
internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu 
dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel 
neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti. 
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