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                                                           ZÁRUČNÉ PODMIENKY
                                                                         
1. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu,

počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol  byť v době trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používaniu.

Záruka sa  vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu !!!

2.ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného  záručného listu

- musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy).

Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad!!

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A PO ZÁRUČNEJ  DOBE

Záručný servis je potrebné uplatňovať u organizácie,  kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá previedla inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka aje neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (vrátaneie poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním,

nepozornosťou, neodvratnou událosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v  technickej

špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv prevedených mimo servis distributora. Záruka tiež nemôže  byť uplatnená v prípade, ak  spotrebiteľ

vyžadauje  modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom

štandartnému prevedeniu.

                                                               Zápis záručných opráv
Dátum 
oznámenia

Dátum prevedenia Č.montážneho listu / komentár                 Podpis

 

AMIKO
DIGITÁLNY SATELITNÝ  PRIJÍMAČ
SSD-540,
SSD-550
SSD-560

                                                        1

Vyrobeno pod licencí Dolby Laboratories. 

„Dolby“ a znak dvojitého „D“ jsou obchodní značkou Dolby Laboratories. 

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. 

 
Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Bezpečnostné pokyny 
VAROVANIE: 
Symbol blesku vo vnútri rovnostranného trojuholníka varuje užívateľa pred "nebezpečným 
napätím" a pred rizikom zasiahnutia elektrickým prúdom. Pozor: 
Na predchádzanie úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt. Prenechajte to len na 
kvalifikovanom servisnom pracovníkovi. Výkričník vo vnútri rovnostranného trojuholníka 
upozorňuje užívateľa na dôležitú operáciu alebo údržbu (servis). 
 
POZOR: Nepoužívajte tento STB v blízkosti vody alebo ho do vody neponárajte. Neužívajte 
blízko kvetinové vázy, umývadiel, výleviek v kuchyni, práčok, plaveckých bazénov atď 
 
POZOR: Neumiestňujte sviečku alebo lampu na kryt; inak hrozí nebezpečenstvo požiaru. 
 
POZOR: Prístroj by mal byť pripojený na napájanie tých parametrov, popísaných v návodoch na 
obsluhu alebo uvedeného na jednotke. Ak si nie ste istí parametre napájanie (napríklad 120 
alebo 230 V) vo vašom dome, poraďte sa s vaším predajcom alebo dodávateľom elektrickej 
energie. 
 
POZOR: Tento výrobok obsahuje diódy. Neotvárajte kryt alebo sa dotýkajte žiadnych častí vo 
vnútornom mechanizme. Poraďte sa s vaším predajcom elektroniky, či môžete zariadenie otvoriť. 
 
Poznámka: Zaistite riadne uplatňovanie tohto produktu. Prosím pozorne prečítajte túto 
používateľskú príručku a uschovajte pre neskoršie použitie. 
 
Poznámka: Tento výrobok obsahuje diódy. Neotvárajte kryt a vyhnite sa tak priamemu vystaveniu 
žiareniu. 
 
Čistenie prístroja: Po vypnutí zariadenia môžete čistiť jeho kryt, panel a diaľkový ovládač mäkkou 
látkou ľahko navlhčenou šetrným čistiacim prostriedkom. 
 
Príslušenstvo: Nikdy nepoužívajte rozšírenie a / alebo príslušenstvo, ktoré nie je schválené 
výrobcom. Takéto príslušenstvo môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, úraz elektrickým 
prúdom alebo ďalšie poranenia osôb. 
 
Umiestnenie: Otvory v kryte sú určené pre vetranie ako ochranu pri prehrievaniu. Nezakrývajte 
tieto otvory a nedovoľte, aby boli zakryté umiestnením STB na posteli, pohovke alebo ďalším 
podobnom povrchu ani nesmie byť umiestnený pred vykurovacie teleso alebo tepelný register. 
 
Ochrana napájacieho kábla: Umiestnite napájací kábel mimo cesty, kde sa prechádza. Prosím 
venujte zvláštnu pozornosť káblom v konektoroch, napájacích zásuvkách a miestam, kde 
vystupujú zo zariadenia. 
 
Vniknutie predmetov a kvapalín: Nikdy nedávajte predmety akéhokoľvek druhu do STB cez 
otvory. Môžu sa dotýkať nebezpečných častí pod napätím alebo skratovať časti, čo by mohlo byť 

 

 

 



10 Riešenie problémov 
Ak máte podozrenie, že váš prijímač nepracuje správne, prosím prehľadajte nasledujúce 
rady pri riešení závad a až potom kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka. 
 
Pozor! Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť prijímač. Manipulácia s 
prijímačom môže mať za následok vážny úraz elektrickým prúdom a zruší platnosť vašej 
záruky. 
 
Problém Dôvod 
Vykonané nastavenia v menu nebolo 
zmenené 

Prijímač nie je napájaný, preto nie je ani v 
pohotovostnom režime 
Niektoré nastavenia užívateľom mohla byť 
čiastočne alebo úplne vymazaná 

Nie je signál Hladina signálu je slabá 
LNB je mimo prevádzky 
Kábel z LNB nie je správne zapojený 
(krátky alebo otvorený obvod) 
Poloha paraboly nie je správne nastavená 

Prijímač je zapnutý, ale nie je obraz ani 
zvuk okrem nasledujúcej správy (NO TV 
program) 

Kanál nie je dostupný 
Kanál je kódovaný 
 

Prijímač nepracuje s diaľkovým ovládačom DO batérie sú vybité alebo vložené 
nesprávne 
DO je namierený zlým smerom 

Zlá kvalita obrazu Hladina sily signálu je slabá 
Žiadny zvuk RCA kábel nie je správne zapojený 

Hlasitosť zvuku je znížená 
Je aktívna funkcia stlmenia (Mute) 

Na LED display nie je nič zobrazené Napájací kábel nie je správne zapojený 
Žiadny obraz na obrazovke Prijímač je v pohotovostnom režime 

RCA konektor nie je pevne pripojený do 
video vstupu vašej televízie 
Nesprávny kanál alebo video výstup 
vybraný na televíziu 
Hladina svetlosti na vašej TV je zle 
nastavená 

 

príčinou požiaru alebo elektrického výboja. Nikdy nerozlievajte nejakú kvapalinu na STB. 
 
Poznámka: Za nasledujúcich podmienok sa na šošovkách môže vytvoriť vlhkosť: 
¬ keď je zariadenie presunuté z chladného prostredia alebo klimatizovanej miestnosti do teplého 
miesta. 
¬ ihneď po spustení vykurovania. 
¬ v zaparené alebo veľmi vlhké miestnosti. 
Ak sa vlhkosť vytvára vo vnútri zariadenia, potom to nemusí pracovať správne. Pre nápravu tohto 
problému vypnite napájanie a čakajte asi dve hodiny, než sa vlhkosť vyparí. 
 
Výmena súčiastok: Ak musí byť vymenené niektoré časti zariadenia, užívateľ by sa mal uistiť, že 
servis používa náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti 
ako originálne časť. Neautorizované výmeny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, 
elektrického výboja alebo ďalšie riziká. 
 
Bezpečnostná kontrola: Pre všetku údržbu a opravy je používateľ vyzvaný, aby kontaktoval servis 
a ten vykonal celkovú bezpečnostnú kontrolu a zabezpečil, aby zariadenie bolo v dobrom stave. 
 

 
2 ÚVOD 
Ďakujeme za zakúpenie HD prijímača. 
Tento HD prijímač je plne kompatibilný s medzinárodnými DVB štandardmi a tak môže prenášať 
digitálny obraz, zvuk, informácie a teletext priamo do vašej TV pomocou satelitného vysielania. 
Teraz môžete pohodlne sledovať a prijímať digitálne prenášanú hudbu, správy, firmy a šport zo 
satelitného vysielania vo vašom domove alebo na pracovisku. Môžete užívať zaujímavé hry 
vášho HD prijímača. 
Stanice môžete hľadať pomocou automatického alebo ručného hľadanie. Podporuje DiSEqC 1.0, 
1.2 a USALS, umožňujúce polohovanie vašej antény na vybranú družicu. Môžete uložiť až 8000 
TV a Rádio staníc a spravovať ich ako obľúbené, zamknuté, mazať ich, presúvať a triediť. 
Menu je veľmi jednoduché a podporuje mnoho jazykov. Všetky funkcie môžu byť ovládané 
pomocou diaľkového ovládača a niektoré aj z čelného panelu prístroja. HD prijímač je 
jednoduchý na používanie a prispôsobený pre budúce použitie. Buďte si vedomí, že nový 
software môže zmeniť a doplniť funkcie HD prijímača. 
Ak máte problémy so správnou funkciou vášho HD prijímača, obráťte sa prosím na 
zodpovedajúce kapitolu v tejto užívateľskej príručke, vrátane kapitoly Riešenie problémov. Táto 
užívateľské príručka vám pomôže zistiť ako správne používať HD prijímač. 
 
 

3 VLASTNOSTI 
λ Kompatibilita s MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD 
λ Možnosť uloženia až 8000 kanálov (TV a Rádio) 
λ Podpora viacjazyčného textového menu 
λ Nastaviteľný zoznam kanálov 
λ Nastaviteľný zoznam obľúbených kanálov 
λ Farebné menu na obrazovke (OSD) 
λ Funkcia Picture In Graphic (PIG) 
λ Elektronický programový sprievodca (EPG) pre zobrazenie informácií o kanáli 
λ Podpora titulkov 



λ Podpora teletextu pomocou softvérovej emulácie 
λ Rodičovský zámok nastaviteľný pre kanály a programy 
λ Prenos programov a kanálov medzi prijímačmi 
λ S / PDIF pre digitálny zvuk alebo Dolby digital výstup 
λ DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS 
λ HDMI HD Video / Audio výstup 
λ 2x USB 2.0 port 
λ LED Display pre prevádzkové informácie 
λ RTC (Real-Time-Clock) 
λ Time Shift 
λ Nahrávanie videa 
λ Nahrávanie jedného kanála a Time Shifting iného kanálu (voliteľné) 
λ 2x Čítačka pamäťových kariet Conax 
λ FullHD 1080p výstup obrazu cez HDMI 
λ Prehrávanie AVI, MKV, MPG, TS, WMV, MOV, WAV, FLV, DAT, ASF, MP3 
λ Kompatibilný s YouTube, SHOUTcast Radio a Picasa 
λ Príjem predpovede počasia a čítačka RSS kanálov 
λ Aktualizácia software cez USB, RS232 alebo Internet 
λ Široké možnosti rozšírenia pomocou Plug-In podpory 
λ Podpora správami o novinkách, FAQ a užívateľskou príručkou 
λ Sťahovanie súborov pomocou FTP serveru 
λ Platforma LINUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Menu "Channel" 
Keď stlačíte tlačidlo [Menu], vstúpite do menu, ktoré vyzerá takto: 
 

 
 
1. Stlačte tlačidlá [↑ / ↓] a [← / →] vyberte menu medzi channel, Install, System, CA, 
Spark, file list, donwload a plug in. 
2. Stlačte [ENTER] pre vstup do vybraného menu. 
 

 
 
V "channel" menu: 
1. Stlačením tlačidiel [↑ / ↓] vyberiete položku menu medzi Organizing channel, 
Organizing Favourites a Organizing Timer. 
2. Stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do vybranej položky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Stlačením [] zobrazíte informačný panel o nahrávaní. 
3. Stlačením [] znova nastavíte dobu, po ktorú má prebiehať nahrávanie. 

 

 
 
4. Stlačením [] pozastavíte obraz. 
5. Stlačením [] alebo [] môžete nahrávku rýchlo posúvať. 
6. Stlačením [←] alebo [→] [→] môžete preskočiť na určitú pozíciu. 
7. Stlačením [] ukončíte nahrávanie. 
b) Exit 
Stlačením [EXIT] opustíte menu a vrátite sa do predchádzajúceho menu alebo zatvoríte 
okno. 
 
quickbar 
V režime sledovania stlačte [F1] na stup do "quickbar", ako je zobrazené dole: 

 

 
Zobrazíte informácie o počasí, čas a stav siete a USB. Vstupom do počasia zobrazíte 
krátku správu. 

 

4 Diaľkový ovládač 
Diaľkovým ovládačom môžete zapínať a vypínať prijímač, ovládať menu na obrazovke a použiť 
tlačidlá rýchlych funkcií. 
POWER 
Prepnutie prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu. 
TV / SAT 
Prepnutie prijímača medzi režimom TV a prijímača. 
V.FORMAT 
Prepnutie zobrazenia medzi režimami "Podľa zdroja", "Podľa TV", "480i", "480P", "576i", "576p", 
"720P" a "1080i". 
SLEEP 
Nastavenie času pre prepnutie do pohotovostného režimu. 
MUTE 
Zapnutie alebo vypnutie zvuku. 
PORTAL 
Prístup k multimediálnym aplikáciám 
NUMERIC KEYS 
Výber kanálu alebo vloženie hodnoty. 
TV / RADIO 
Prepnutie prijímača medzi režimom TV a Rádio. 
ZOOM 
Zväčšenie od 1x do 16x. 
RECALL 
Návrat do predchádzajúceho menu alebo stavu. 
SAT 
Zobrazenie zoznamu družíc. 
FAV (FAVORITE) 
Zobrazenie obľúbených kanálov, nastavenie prijímača do režimu obľúbených serverov. 
+,-VOL KEY 
Nastavenie hlasitosti alebo presun ukazovateľa v menu. 
+,-PAGE KEY 
Presunutie ukazovateľa na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku v menu alebo zoznamu kanálov. 
INFO (INFORMATION) 
Zobrazenie stavu kanálu alebo podrobností o programoch aktuálnej stanice. 
EPG (Elektronický programový sprievodca) 
Zobrazenie Sprievodca programy, ak je dostupný. 
MENU 
Zobrazenie Hlavného Menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu. 
FIND 
Zobrazenie kanálov podľa určitého poradia. 
<,> KEY 
Nastavenie hlasitosti alebo presun ukazovateľa v menu. 
^, V KEY 
Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu. 
ENTER 
Výber volieb menu alebo potvrdenie zadania. 
EXIT 
Ukončenie výberu alebo návrat do režimu sledovania z režimu menu. 
REC 



Začatie nahrávania. 
AUDIO (červené tlačidlo) 
Nastavená zvuku kanálu medzi režimami; Ľavá, Pravá, Stereo, Mono. 
OPTION (zelené tlačidlo) 
Zobrazenie NVOD informácií aktuálneho kanála. 
TXT (žlté tlačidlo) 
Zobrazenie teletextu aktuálneho kanálu. 
SUBTITLE (žlté tlačidlo) 
Zobrazenie titulkov. 
TMS (modré tlačidlo) 
Zobrazenie informácií o Time Shift. 
FR 
Pre funkciu rýchleho prehrávania späť. 
FF 
Pre funkciu rýchleho prehrávania vpred. 
Play 
Pre prehrávanie MP3, JPEG a nahraných súborov. 
PAUSE 
Použite pre výber funkcie zmrazenia obrazu. 
Stlačte znovu pre pozastavenie obrazu. 
Zoznam súborov 
Zobrazenie zoznamu súborov. 
PLAY MODE 
Voľba režimu prehrávania MP3 alebo JPEG. 
USB 
Pre odpojenie zariadenia USB. 
Stop 
Pre zastavenie nahrávania, Time Shift alebo prehrávanie MP3/JPEG. 
FI 
Zobrazenia okna rýchleho menu. 
F2 
F3 
F4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pri zväčšení "x2 ~ x16" pohybujte tlačidlami [←, →, ↑, ↓] zväčšeným obrazom. 
Orientujte sa pomocou žltého obdĺžnika. 
4. V režime zoom stlačte tlačidlo [EXIT] pre ukončenie funkcie "Zoom". 

2.  
NVOD 
Stlačte [zelené] tlačidlo pri sledovaní, zobrazí sa NVOD menu pokiaľ bude dostupné. 
Pokiaľ nebude dostupné, zobrazí sa správa "no option channal". 

3.  
TV / SAT 
Stlačením [TV / SAT] prepnete medzi režimom TV a režimom STB. 

4.  
Menu 
Stlačením [MENU] otvoríte menu, opustíte menu a vrátite sa do predchádzajúceho menu 
alebo zatvoríte okno. 

5.  
Video Format 
Stlačením [V.FORMAT] pri sledovaní môžete nastaviť výstupné rozlíšenie obrazu a to 
postupným stlačením tohto tlačidla až na požadované zobrazenie v poradí: 
"Auto N/P-> 480 -> 576 -> 720 -> 1080". 

6.  
Time Shift 
1. Ak pripojíte USB HDD a povolíte funkciu Time Shift v menu "Main Menu / USB / PVR 
Setting / Time Shift", potom môžete spustiť funkciu Time Shift počas sledovania 
vysielania tlačidlom [play] a zobrazí sa informačný panel Time Shift ako na nasledujúcom 
obrázku: 

7.  

 
 
2. Stlačením [] pozastavíte obraz. 
3. Stlačením [] alebo [] môžete nahrávku rýchlo posúvať .. 
4. Stlačením [←] alebo [→] môžete preskočiť na určitú pozíciu. 
5. Stlačením [] ukončíte prehrávanie. 
 
a) Nahrávanie 
1. Ak pripojíte USB HDD a stlačíte [] zahájite nahrávanie ako na nasledujúcom obrázku: 
 



 
2. Ak kanál neposkytuje titulky a nezobrazí sa, bude zobrazená správa "No subtitle". 
Hľadanie 

 

 

 
 

1. Stlačením [(FIND)] v režime sledovania otvoríte okno "Hľadanie". Numerickými tlačidlami 
môžete zadať číslo, tlačidlami [←, →, ↑, ↓] a [ENTER] vyberajte znaky pre zadanie hľadaného 
názvu. Stlačením tlačidla [F1] zobrazíte na klávesnici písmená alebo symboly. 
2. Po zadaní každého zadania sa upraví zoznam zobrazujúci sa na ľavej strane. 
3. Stlačte [červené] tlačidlo, presuniete výber na vybraný kanál a stlačte [ENTER] pre prepnutie 
na kanál priamo zo zoznamu kanálov. 
Zoom 

 

1. Tlačidlo [(ZOOM)] umožňuje zväčšovať označenú oblasť na obraze a aktuálne ho 
zobraziť. 
2. Stlačte znovu tlačidlo [(ZOOM)] a obraz bude postupne zväčšený na x1, x2, x4, x6, x8, 
x12, x16. 

5 Čelný panel 
POWER: Pre prepnutie vášho prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu. 
MENU: Zobrazenie menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu. 
<,>: Nastavenie hlasitosti alebo presun ukazovateľa v menu. 
^, V: Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu. 
OK: Zobrazenie zoznamu TV / Rádio kanálov alebo potvrdenie v menu. 
 
 

 
6 Zadný panel 
Nepripájajte zariadenie do napájania, kým nemáte všetky pripojenia a skontrolovaná. 
Konfigurácia vášho zariadenia je závislá na zakúpenom modelu prijímača. 
 
LOOP: Ten umožňuje pripojenie ďalšieho prijímača. 
LNB IN TUNER 1: Tento port je pre pripojenie koaxiálneho kábla z LNB vašej paraboly. 
LNB IN TUNER 2: Tento port je pre pripojenie koaxiálneho kábla z LNB vašej paraboly. 
AUDIO R / L: RCA konektory použité pre pripojenie externého zvukového zosilňovača alebo 
zostavy. 
TV: Použite pre pripojenie vašej TV pomocou SCART kábla. 
HDMI: Zvukový a obrazový výstup pre TV so vstupom HDMI. 
CVBS: Komponentný video výstup pre TV. 
S / PDIF: Digitálny Zvukový prenos, pripojenie do AV zosilňovača SPDIF na výstup. 
USB: USB 2.0 port pre pripojenie USB hard disku alebo flash disku. 
RS 232C: Použite pre pripojenie vášho prijímača k počítaču sériovým káblom. 
POWER: Vypínač hlavného napájania prijímača. 
ETHERENT: Pre pripojenie k internetu. 

 
7 Pripojenie vašich zariadení 
Sú tri možnosti ako pripojiť váš prijímač k vašim iným TV zostavám. Pre najlepší výsledok 
odporúčame použitie jedného z nasledujúcich postupov: 
1. Ak máte televíziu s vysokým rozlíšením obrazu, použite pre pripojenie HDMI kábel. Pripojte 
jeden koniec kábla do HDMI konektora prijímača a druhý koniec do vašej televízie. V tomto 
prípade nevykonávajte prepojenie zvuku, pretože HDMI konektor obsahuje aj prenos stereo 
zvuku alebo Dolby digital audio. 
2. Pripojte jeden koniec SCART kábla do TV konektoru (SCART) na zadnej strane prijímača a 
druhý koniec do SCART konektoru na vašej TV. 
3. Pripojte jeden koniec RCA káblu do RCA konektora na zadnej strane prijímača a druhý koniec 
do RCA konektora na vašej TV. 
 
Konečné pripojenie koaxiálnym káblom z LNB do LNB IN konektoru na prijímači. 
 
S externým zvukovým / Hi-Fi systém 
Pre pripojenie niektorých externých Audio Hi-Fi systémov prijímač obsahuje dva RCA konektory 
na zadnej strane, označené ako Audio L a R. 
Pripojte RCA stereo kábel z AUDIO L, R konektora na zadnej strane prijímača do LINE, AUX, 
SPARE alebo EXTRA vstupu na vašom Hi-Fi Systému. 
 
Anténny kábel zapojte do konektora LNB IN Tuner 1, druhú anténu do konektoru LNB IN 2 



 
8 Základné ovládanie 

Zapnutie STB 
Najprv stlačte [POWER] pre zapnutie zariadenia. 
Ak je STB používaný prvýkrát, spustí sa prehrávanie prvého kanálu zo základného Zoznamu 
kanálov. Inak sa spustí prehrávanie posledného sledovaného kanálu pred vypnutím. 
 
? Často kladené otázky 
D: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka nič 
neukazuje: 
O: Uistite sa, že TV je prepnutá na správny kanál video vstupu (nie na TV kanál). Napríklad, keď 
máte zariadenie pripojené k vstupu Video1 na TV, potom TV musíte prepnúť na kanál Video1. 
D: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka 
ukazuje správu "No Signal". 
O: To znamená, že vami vybraný kanál nemá signál. Skontrolujte pripojenie kábla so signálom 
alebo kontaktujte poskytovateľa. 

Napájanie 
1. Stlačením tlačidla napájania [POWER] môžete prejsť do pohotovostného režimu. 
2. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo napájania znovu, zariadenie prepne do pracovného 
režimu a začne prehrávať posledný kanál. 
3. Užívateľ môže tiež ukončiť pohotovostný režim prepnutím tlačidla hlavného napájania. 

Ďalšie / Predchádzajúci kanál 
Pri sledovaní stlačte tlačidlo [↑ / ↓] pre prepnutie kanálu. 

Hlasitosť 
Pri sledovaní stlačte tlačidlo [← / →] alebo [vol + / voľ-] pre nastavenie hlasitosti. 

Numerické tlačidlá 
Pri sledovaní stlačte numerické tlačidlá a [ENTER] na diaľkovom ovládači pre zmenu kanálu. 

Mute 
1. Stlačte tlačidlo [MUTE] pre stlmenie zvuku a na obrazovke sa objaví symbol vypnutého zvuku. 
2. Stlačte tlačidlo [MUTE] znovu pre zapnutie zvuku. 

Pause 

 

 

 

 

 

 

2. Stlačením [modrého] tlačidla otvorte okno "Sort". Tu môžete nastaviť päť variantov pre 
triedenie zoznamu. 
3. Stlačením [GREEN] tlačidla zobrazíte skrátenej EPG podrobnosti o aktuálnom programe. 
4. Stlačením [YELLOW] tlačidla zobrazíte skrátené vlastnosti kanála. 
5. Stlačením tlačidla [↑ / ↓] označte a stlačením [ENTER] vyberte označený kanál pre sledovanie. 
6. Stlačením tlačidla [Page + / Page-] listujte stránkami zoznamu. 
7. Stlačením tlačidla [EXIT] ukončite zoznam kanálov. 
Spánok 
1. Tu môžete nastaviť časovač vypnutia. Ak nastavíte čas, zariadenie sa potom automaticky 
prepne do pohotovostného režimu. 
2. Stlačením [(SLEEP)] prepnete režim spánku medzi Off / 10/30/60/90/120 minút. 
Stránkovanie 
1. V zozname kanálov stlačením [Page + / Page-] presuniete zoznam na ďalšiu alebo 
predchádzajúcu stranu. 
TELETEXT 
1. V režime sledovania stlačte [ŽLTÁ] tlačidlo pre vstup do teletextu a titulkov, zvoľte teletext a 
stlačte [ENTER], ak kanál teletext poskytuje. 

 

 

 
2. Ak kanál neposkytuje teletext a nezobrazí sa, bude zobrazená správa "No Teletext". 

 

 
Titulky 
1. V režime sledovania stlačte [ŽLTÁ] tlačidlo pre vstup do teletextu a titulkov, zvoľte titulky a 
stlačte [ENTER], ak kanál titulky poskytuje. 



 
 

 

3. Stlačením [červeného] tlačidla otvorte okno "Group". Tlačidlami [↑ / ↓] označte a tlačidlom 
[ENTER] vyberte skupinu kanálov. 
4. Stlačením [zeleného] tlačidla otvorte okno "Options". Tlačidlami [↑ / ↓] označte a tlačidlom 
[ENTER] vyberte režim zobrazenia EPG: Teraz EPG, Ďalšie EPG, Viac, Rozvrh. 

 

 
5. Stlačením [žltého] tlačidla to open otvorte okno "Timer". Tu môžete uložiť časovač. Viac o tejto 
funkcii ďalej. 
6. Stlačením tlačidla [REC] pridáte priamo timer pre nahrávanie programu. 
7. V EPG menu stlačte [EXIT] pre zatvorenie EPG obrazovky. 
TV / RADIO 
V TV režime stlačte tlačidlo [(TV / RADIO)] pre prepnutie do Rádio režimu. V režime Rádio stlačte 
tlačidlo [(TV / RADIO)] pre prepnutie do TV režimu. 
Zoznam TV 
1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do "TV List". 

 

 

 
1. Pri prehrávaní stlačte [PAUSE] a obraz sa zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovať. 
2. Stlačte tlačidlo [PLAY] a zobrazovaný snímok zmizne a bude zobrazené aktuálne vysielanie a 
zvuk bude zodpovedať sledovanému obrazu. 

Recall 
Stlačte tlačidlo [RECALL] pre prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál pred aktuálnym. 

Obľúbené 
1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [FAV (FAVORITE)] a bude zobrazené okno "Favorite Group" na 
ľavej spodnej strane obrazovky takto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
2. Tlačidlami [← / →] vyberiete rôzne obľúbené skupiny "Favorite Group". 
Tlačidlami [Page + / Page-] môžete použiť funkciu stránkovania "Page up / Page down". 
3. Stlačte tlačidlo [Exit] pre opustenie aktuálneho okna. 

SAT 
1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [SAT] a môžete otvoriť nahraný zoznam družíc a prepínať družice, 
ako je ukázané na obrázku: 
 
2. Tlačidlami [↑ / ↓] vyberiete rôzne obľúbené skupiny "Favorite Group". 
3. Stlačte tlačidlo [Exit] pre opustenie aktuálneho okna. 

 

 

 
 
? Často kladené otázky 
D: Prečo obrazovka po stlačení [FAV (FAVORITE)] zobrazuje správu "No Favorite 
Channel"? 
O: Pretože nemáte nastavený nejaký kanál ako "obľúbený kanál". Prosím pozrite odsek 
Obľúbené. 
 

Zvuk 
1. 1 Pri sledovaní stlačením tlačidla [AUDIO] môžete otvoriť okno "Audio" na obrazovke. 
 

 

 

 

2. Môžete zmeniť zvukovú stopu tlačidlami [← / →] a zmeniť režim zvuku tlačidlami [← / →]. 
3. Režim: Ľavá / Pravá / Stereo / Mono 
Informácie 

 

 
 
Pri sledovaní stlačte tlačidlo [(INFORMATION)] a otvorte okno s informáciami, stlačte znovu pre 
zobrazenie EPG informačné obrazovky, pokus stlačíte [červené] tlačidlo, zobrazíte vlastnosti 
aktuálneho kanála. 

EPG 
1. STB podporuje Elektronického Programového Sprievodca (EPG), ktorý vám pomôže vybrať 
kanály podľa rôznych volieb. EPG dodáva informácie pre zoznam kanálov a časové impulzy 
spustenie / ukončenie pre podporované kanály. 
Stlačte tlačidlo [EPG]] pre zobrazenie okna EPG. 

 

 

2. Stlačením tlačidla [ENTER] na nejakej položke zobrazíte viac podrobností. 
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