
DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ

DVB-T TWIN 750 PVR

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto 
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ 
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI 
VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: 
Abyste předešli riziku 
vzniku ohně nebo 

úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt 
přístroje (nebo zadní panel). Veškerý servis 
svěřte pouze kvalifi kovanému servisnímu 
technikovi.

Symbol blesku umístěný v rámečku 
tvořeném rovnostranným trojúhel-
níkem upozorňuje uživatele na pří-
tomnost neodizolovaného „nebez-
pečného napětí“ uvnitř přístroje, 
které může mít takovou intenzitu, 
že hrozí riziko úrazu osob elektric-
kým proudem.

Symbol vykřičníku umístěný v rá-
mečku tvořeném rovnostranným 
trojúhelníkem upozorňuje uživatele 
na existenci důležité dokumentace 
pro obsluhu a údržbu (servis), která 
patří k příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ 
VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED 
DEŠTĚM A VLHKOSTÍ.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRA-
ZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIRO-
KOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU 
AŽ NA DORAZ.

Chraňte přístroj před postříkáním nebo po-
litím jakoukoli tekutinou a rovněž zabraňte 
pokládání nádob s tekutinami, jako jsou na-
příklad vázy a podobně, na přístroj.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kromě pečlivého dodržování norem kvality při 
výrobě tohoto videozařízení je hlavním fakto-
rem při konstrukci každého přístroje otázka 
bezpečnosti. Bezpečnost je však otázkou vaší 
zodpovědnostii. Tento návod k obsluze obsa-
huje důležité informace, které vám pomohou 
při zajištění vašeho požitku při správném pou-
žívání tohoto videozařízení a doplňkového pří-

slušenství. Tyto bezpečnostní pokyny si prosím 
přečtěte před používáním tohoto videozaříze-
ní a při jeho provozu je pečlivě dodržujte.

Instalace

1. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto pokyny
 Před zahájením provozu tohoto videozaříze-

ní je třeba, abyste si přečetli veškeré bezpeč-
nostní pokyny a pokyny pro obsluhu. Dodr-
žujte veškeré uvedené pokyny pro provoz 
přístroje.

2. Ponechejte si tyto pokyny
 Tyto bezpečnostní pokyny a pokyny pro 

obsluhu byste si měli ponechat pro použití 
v budoucnu.

3. Dodržujte všechna varování
 Je třeba vzít v úvahu veškerá varování uve-

dená na tomto výrobku a v tomto návodu 
k obsluze. 

4. Polarizace
 Tento přístroj může být vybaven polari-

zovanou zásuvkou na napájení střídavým 
proudem. Tuto vidlici je možno zasunout 
do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. 
Pokud vidlici není možno zasunout do síťové 
zásuvky, obraťte se na opraváře elektrických 
zařízení s žádostí o výměnu vidlice. Abyste 
předešli riziku úrazu elektrickým proudem, 
nepoužívejte tuto polarizovanou síťovou 
zástrčku s prodlužovacím síťovým kabelem, 
zásuvkou nebo jiným typem zástrčky, pokud 
vidlici není možno správně zasunout. Pokud 
budete potřebovat prodlužovací síťový ka-
bel, použijte polarizovaný typ kabelu.

5. Zdroje napájení
 Tento výrobek může být napájen pouze na-

pájecím zdrojem, který je uveden na výrob-
ním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké 
napájecí napětí máte ve své domácnosti, ob-
raťte se na svého prodejce nebo místní elek-
trorozvodné závody. U výrobků, které jsou 
určeny pro napájení z baterií nebo jiných 
zdrojů napětí, se řiďte pokyny uvedenými 
v návodu k obsluze.

6. Přetěžování
 Nepřetěžujte zásuvky nebo prodlužovací 

kabely, protože by to mohlo vyústit v nebez-
pečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem. Přetížené síťové zásuvky, prodlu-
žovací kabely, roztřepený síťový napájecí 

                              UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM 
- NEROZEBÍREJTE



2

CZCZ
kabel, poškozená nebo prasklá izolace a zá-
strčky jsou nebezpečné. Může dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. 

 Kabel pravidelně kontrolujte, a pokud obje-
víte známky poškození nebo stárnutí izola-
ce, nechejte si jej vyměnit u svého servisního 
technika.

7. Ochrana síťového napájecího kabelu
 Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, 

aby po nich nemohl nikdo přecházet a šlapat 
na ně, aby nedošlo k jejich poškození o ost-
ré předměty, na kterých spočívají, přičemž je 
třeba dbát zejména na možnost pohodlného 
přístupu k zásuvce ve zdi, a k místu, kde síťo-
vý kabel vystupuje z přístroje.

8. Odvětrávání - Výřezy a otvory na skříňce 
přístroje slouží k odvětrávání a pro zajiště-
ní správného provozu přístroje, a pro jeho 
ochranu před přehřátím. Tyto výřezy a otvo-
ry nesmí být ničím zablokovány. Tyto otvory 
nesmí být nikdy zablokovány umístěním pří-
stroje na postel, sofa, pléd a podobný po-
vrch. Tento přístroj nesmí být nainstalován 
jako zabudovaný (například do knihovničky 
nebo racku), pokud by nebylo zajištěno jeho 
dostatečné odvětrávání, nebo pokud by ne-
bylo přihlédnuto k pokynům výrobce.

9. Doplňkové příslušenství
 Nepoužívejte jiné příslušenství nežli to, kte-

ré je doporučeno výrobcem videopřístroje, 
protože by to mohlo mít za následek vznik 
různých nebezpečí.

10. Voda a vlhkost
 Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti 

vody – například poblíž vany, výlevky, nebo 
podobně a rovněž ve vlhkých prostorách 
(sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkos-
ti bazénu. Upozornění: Dodržujte elektrické 
bezpečnostní předpisy. Jiná provozovaná za-
řízení nebo příslušenství, napájená elektric-
kým napětím, připojená k tomuto přístroji, 
by měla být označena bezpečnostní certifi -
kační značkou a neměla by být upravována, 
aby nedošlo k porušení bezpečnostních no-
rem a nařízení. To vám pomůže eliminovat 
případná rizika, neboť případné úpravy mo-
hou porušit bezpečnostní normy a nařízení. 
To vám pomůže předejít jakémukoli riziku 
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku po-
žáru.

 Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, obrať-
te se na kvalifi kovaného servisního technika.

11. Příslušenství
 Neumisťujte tento videopřístroj na nesta-

bilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo 
stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na 
zem, což může způsobit vážné poranění 
dětí nebo dospělých osob, a navíc se může 
videopřístroj vážně poškodit. Při provozu vi-
deopřístroje používejte pouze vozík, stojan, 
trojnožku, konzolu nebo stolek specifi ko-
vaný výrobcem přístroje nebo prodávaný 
s videopřístrojem. Jakékoliv upevnění nebo 
montáž přístroje musí být provedena v sou-
ladu s pokyny výrobce, přičemž by mělo být 
použito příslušenství pro upevnění přístroje, 
doporučené výrobcem.

 Kombinace videopřístroje a vozíku by měla 
být posunována s maximální opatrností. 
Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné 
povrchy mohou způsobit převrácení vozíku 
s přístrojem.

 Poznámky pro instalátora systému kabelové 
televize (CATV): Je třeba věnovat pozornost 
Části 820-40 směrnic NEC (National Electri-
cal Code), které poskytují návod pro správné 
uzemnění a zejména, specifi kují, že uzem-
nění kabelu má být připojeno k uzemňova-
címu systému budovy, a to (podle možnosti) 
co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy.

12. Uzemnění venkovní antény 
Pokud je k tomuto přístroji připojena ven-
kovní anténa nebo kabelový systém, je třeba 
zajistit uzemnění této antény nebo kabelo-
vého systému, aby byla poskytnuta určitá 
ochrana před vlivy napěťových špiček a vzni-
kem statických nábojů. Informace o této 
problematice jsou obsaženy v Části 810 nor-
my NEC (National Electrical Code ANSI/NFPA 
70-1984 (Část 54 Kanadské normy), při-
čemž tato norma obsahuje popis správného 
uzemnění stožáru a podpůrného zařízení, 
uzemnění anténního napáječe k anténní 
vybíjecí jednotce, velikostí uzemňovacích 
vodičů, umístění anténní vybíjecí jednotky, 
připojení k uzemňovacím elektrodám a po-
žadavky na uzemňovací elektrodu. 

13. Vedení vysokého napětí - Venkovní anténní 
systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení 
vysokého napětí, nebo jiných elektrických 
světelných nebo napájecích obvodů, nebo 
tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na ta-
kové vedení vysokého napětí nebo obvody. 

  Při instalaci venkovního anténního systému 
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by měla být dodržována mimořádná opatr-
nost, aby nedošlo k doteku s takovým vede-
ní vysokého napětí nebo obvodem, protože 
následky tohoto kontaktu by mohly být 
osudné. Instalace venkovní antény může být 
nebezpečná a měla by být prováděna profe-
sionálem, odborníkem na instalace antén.

 Použití

14. Čištění - Před čištěním tohoto videozařízení 
odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky

 Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aero-
solové čističe. Pro čištění používejte vlhký 
hadřík.

15. Objekty by se mohly dotknout míst s nebez-
pečným napětím nebo by mohly tato místa 
„zkratovat“, což by mohlo mít za následek 
vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. 
Zabraňte polití tohoto videopřístroje jakou-
koli tekutinou.

16. Atmosférická elektřina a blesky 
Jako další bezpečnostní opatření a ochrana 
tohoto výrobku je doporučeno při bouřkách 
s blesky, nebo v situacích, kdy nebude přístroj 
pod dohledem, nebo nebude dlouho použí-
ván, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky 
ve zdi a připojené anténní kabely. Tak se pře-
dejde poškození výrobku v důsledku blesku 
a přepěťových špiček v napájecím napětí.

Údržba

17. Údržba
 Nepokoušejte se o údržbu tohoto videopří-

stroje svépomocí, protože otevření skříňky 
nebo demontáž krytů vede k obnažení míst 
o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných ne-
bezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifi kova-
nému servisnímu technikovi.

18. Podmínky vyžadující servis 
Pokud nastanou následující podmínky, od-
pojte přístroj ze síťové zásuvky a svěřte servis 
kvalifi kovanému servisnímu technikovi:

 A.  Jestliže došlo k poškození síťového na-
pájecího kabelu nebo zástrčky.

 B.  Došlo-li k polití videopřístroje tekutinou, 
nebo pokud se do přístroje dostal nějaký 
předmět.

 C.  Pokud byl videopřístroj vystaven půso-
bení deště nebo vody.

 D.  Pokud tento výrobek i při dodržování 
správných provozních pokynů nepracuje 
normálně.

 Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou 
popisovány v tomto návodu k obsluze.

 Jakékoli nesprávné nastavení ostatních 
ovládacích prvků může vyústit v poškození 
videopřístroje, což může často vyžadovat 
zvláštní servisní úkony ze strany servisního 
technika, aby se obnovil normální provozní 
stav přístroje,

 E.  Pokud byl tento výrobek vystaven pádu 
nebo došlo k poškození jeho skříňky.

 F.  Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu 
ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu 
servisního zásahu.

19. Náhradní díly - Jsou-li při opravě přístroje 
třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní 
technik použil náhradní díly, specifi kované 
výrobcem přístroje nebo díly, které mají stejné 
technické parametry jako originální díly. Pou-
žitím náhradních dílů, specifi kovaných výrob-
cem přístroje předejdete vzniku ohně, úrazu 
elektrickým proudem nebo jiným nehodám.

20. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jaké-
hokoli servisu nebo opravy videopřístroje 
se obraťte na servisního technika s žádostí 
o provedení bezpečnostní kontroly doporu-
čené výrobcem, která prokáže, že přístroj je 
v bezpečném a provozuschopném stavu.

21. Montáž na zeď nebo na strop - Tento výro-
bek je možno namontovat na zeď nebo na 
strop pouze způsobem, který je doporučen 
výrobcem přístroje.

22. Horko - Tento přístroj musí být umístěn 
mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou 
radiátory topení, konvektory, kamna nebo 
podobná zařízení (včetně zesilovačů) produ-
kujících teplo.
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1   ÚVOD

1.1 PŘEDNÍ PANEL

Port USBSenzor dálkového ovládání

Standby (Pohotovostní režim)

Předchozí kanál

Další kanál

1.2 ZADNÍ PANEL
 

Vstup RF pro 
externí anténu

Výstup Koaxiální 
digitální zvuk

Konektor TV Scart pro 
připojení k televizoru

Siťový kabel

Konektor VCR Scart pro 
připojení k videorekordéru

Výstup RF pro 
externí zařízení
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1.3 DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

1 STANDBY (Pohotovostní režim)
 (Zapnutí Set-top boxu a přepnutí do poho-

tovostního režimu Standby)
2 INFO 
 (Informace o programu / nápověda v menu 

přístroje)
3 PLAY/PAUSE
 (Přehrávání/Pauza)
4 PAGE+/PAGE-
 (Další/předchozí stránka)
5 STOP
 (Zastavení přehrávání / Zastavení nahrávání)
6 MENU
 (Otevření a zavření menu)

7 TLAČÍTKA CH+/CH- (Další / Předchozí kanál)
 VOL+/VOL- (Zvýšení / Snížení hlasitosti)
 (Navigace v nabídce, potvrzení volby tlačít-

ko OK)
8 OK
 (Výběr a potvrzení v menu)
9 RECORD
 (Nahrávání programu na USB pamět)
q; Numerická klávesnice
 (Zadávání numerických hodnot a volba čísel 

kanálů)
qa TV/RADIO
 (Přepnutí mezi TV a RÁDIEM)
qs TTX
 (Otevření Teletextu)
qd DTV/VCR
 (Přepnutí mezi DTV a přístrojem připojeným 

do zásuvky VCR scart)
qf SLOW
 (Přehrávání ve zpomaleném režimu)
qg MUTE
 (Rychlé vypnutí zvuku)
qh SUBTITLE (TITULKY)
 (Výběr titulků)
qj SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ)
 (Vyhledávání při přehrávání vpřed/vzad)
qk EXIT
 (Opuštění menu)
ql TIMESHIFT
 (Spuštění funkce TIMESHIFT)
w; RECAL
 (Přepnutí na předchozí kanál)
wa EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮ-

VODCE)
 (Otevření Elektronického programového 

průvodce)
ws AUDIO (ZVUK)
 (Výběr zvuku/audio stopy)
wd FILE
 (Otevření seznamu záznamů)
wf GOTO
 (Vyhledání oblíbené scény)
wg FAV
 (Otevření seznamu oblíbených TV/Radio-

vých kanálů)
wh ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ TLA-

ČÍTKO
 (Funkce teletextu, funkční tlačítka v podna-

bídkách)
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2   ZAPOJENÍ SYSTÉMU
2.1 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU A VIDEOREKORDÉRU

Anténa

Kabel RF
Kabel Scart

Kabel Scart

TV

2.2 PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU

Koaxiální kabel
Hi-Fi
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3   ZAČÍNÁME

3.1 SNADNÁ INSTALACE

1 Pokud zapnete přijímač poprvé, zobrazí se menu 
SNADNÁ INSTALACE.

2 Stiskem tlačítek vlevo/vpravo pro nastavení REGIO-
NU a JAZYKA MENU 

3 Poté stiskněte tlačítko OK na volbě VYHLEDÁVÁNÍ pro 
spuštění vyhledávání kanálů.

3.2 INSTALACE

1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro vstup do ME-
NU.

2 Stiskněte tlačítka VLEVO/VPRAVO vyberte INSTALA-
CE a stiskněte tlačítko OK pro vstup do nabídky.

3 Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko EXIT.

3.3 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

1 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ, vyberte AUTOMA-
TICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ, stiskněte tlačítko OK pro vstup 
do podnabídky AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ.

2 Stiskněte tlačítka VLEVO/VPRAVO, pro výběr režimu 
vyhledávání a poté stiskněte tlačítko OK pro spuštění 
vyhledávání.

3.4 VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

1 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro výběr funkce 
VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ, poté stiskněte tlačítko OK.

2 Stiskněte tlačítka VLEVO/VPRAVO pro výběr režimu 
vyhledávání (PO KANÁLECH / PO FREKVENCÍCH) 
poté stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.
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3.5 NAPÁJENÍ 5V

1 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro výběr NAPÁJE-
NÍ 5V, poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do podna-
bídky.

2 Stiskněte tlačítka VLEVO/VPRAVO pro volbu NAPÁJE-
NÍ 5V. Pokud zvolíte Zap, přístroj zapne 5V napájení 
připojené antény. Pokud zvolíte Vyp, přístroj vypne 5V 
napájení připojené antény.

4   OBSLUHA

4.1 ZMĚNA KANÁLU

Máte na výběr ze čtyř možností jak změnit kanály: podle seznamu kanálů, podle čísla kanálu, 
podle zobrazeného seznamu kanálů, podle Elektronického programového průvodce (EPG).

1 ZMĚNA KANÁLU PODLE SEZNAMU KANÁLŮ
Pro změnu kanálu stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ.

2  ZMĚNA KANÁLU PODLE ČÍSLA KANÁLU
Stisknutím numerických tlačítek, vložte číslo požadovaného kanálu a poté stiskněte tlačítko OK.

3 ZMĚNA KANÁLU PODLE ZOBRAZENÉHO SEZNAMU KANÁLŮ
Kanály můžete také změnit pohybem v zobrazeném seznamu kanálů. Podrobnější informace 
jsou uvedeny v tomto návodu v kapitole SEZNAM KANÁLŮ.

4 ZMĚNA KANÁLU PODLE ELEKTRONICKÉHO PROGRAMOVÉHO PRUVODCE (EPG)
Kanály můžete také přepínat v EPG. Podrobnější informace jsou uvedeny v tomto návodu 
v kapitole ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE.

4.2  ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ 

PRŮVODCE (EPG)

1 Stiskněte tlačítko EPG pro vstup do EPG.

2 Stiskněte tlačítko 2 pro přechod mezi seznamem kanálů 
a seznamem událostí.

3 V seznamu událostí stiskněte tlačítko OK pro výběr udá-
losti nebo tlačítko 3 pro zobrazení detailních informací 
o události.

4 Stiskněte tlačítko 1 pro otevření REZERVAČNÍHO LISTU.

4.3 OBLÍBENÉ KANÁLY

1 Stiskněte tlačítko FAV pro vstup do seznamu skupin oblíbených kanálů.

2 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro výběr skupiny oblíbených kanálů.

3 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do skupiny oblíbených kanálů. V seznamu 
se pohybujete tlačítky NAHORU/DOLŮ.
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5   KANÁL

5.1 KANÁL

1 Stisknete tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky, 
vyberte KANÁL a poté stiskněte tlačítko OK pro potvr-
zení.

2 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro pohyb v nabíd-
ce, pro vstup do podnabídky stiskněte tlačítko OK.

3 Stiskněte tlačítko EXIT pro výstup z nabídky.

POZNÁMKA
Do seznamu kanálů můžete také vstoupit, stiskem tlačítka OK při režimu sledování (není-li 
zobrazena nabídka).

5.2 SEZNAM TV KANÁLŮ

1 V nabídce KANÁL vyberte nabídku SEZNAM TV KA-
NÁLŮ stiskem tlačítka OK. 

2 Stiskněte VLEVO/VPRAVO vyberte požadovanou sku-
pinu kanálů. Stiskem tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte 
požadovaný kanál (objeví se náhled vybraného kanálu), 
po té stiskněte tlačítko OK pro přepnutí vybraného ka-
nálu na celou obrazovku.

5.2.1 ÚPRAVA

Toto menu můžete použít pro editaci, zámek, přeskočení, 
smazání, přejmenování a výběr oblíbeného kanálu.

1 V menu SEZNAM TV KANÁLŮ stiskněte tlačítko 1 pro 
vstup do podnabídky nastavení.

2 Označte požadovaný kanál stiskem tlačítka OK nebo 0. 
Vybraný kanál bude označen symbolem √.

3 Stiskněte tlačítko EXIT pro výstup z podnabídky.

VÝBĚR OBLÍBENÉHO KANÁLU

1 V podnabídce KANÁL stiskněte tlačítko 1 a poté stiskně-
te tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr požadované sku-
piny kanálů. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

2 Zobrazí se informace zda, chcete kanál přidat do SKU-
PINY OBLÍBENÝCH KANÁLŮ, pokud zvolíte ANO, ka-
nál bude přidán do skupiny oblíbených kanálů.

5.2.2 ZÁMEK KANÁLU

1 V podnabídce NASTAVENÍ KANÁLŮ stiskněte tlačítko 
2, zobrazí se informace zda, chcete kanál uzamknout. 
Pokud zvolíte ANO, kanál bude zamčen. Opakujte tyto kroky pro zamčení dalších kanálů.
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5.2.3 PŘESKOČENÍ KANÁLU

1 V podnabídce NASTAVENÍ KANÁLŮ stiskněte tlačítko 
3, zobrazí se informace zda, chcete kanál přeskočit. Po-
kud zvolíte ANO, kanál nebude zobrazován při přepínání kanálů.

2 Opakujte tyto kroky pro zrušení přeskočení kanálu.

5.2.4 SMAZÁNÍ KANÁLU

1 V podnabídce NASTAVENÍ KANÁLŮ stiskněte tlačítko 
4, zobrazí se zda, chcete kanál opravdu smazat. Pokud 
zvolíte ANO, bude kanál vymazán ze seznamu kanálů.

5.2.5 PŘEJMĚNOVÁNÍ KANÁLU:

1 V podnabídce NASTAVENÍ KANÁLŮ stiskněte tlačítko 5, otevře se nabídka PŘEJMENOVÁNÍ 
KANÁLU, zobrazí se podnabídka alfanumerické klávesnice, stiskem OK potvrdíte vložení vybra-
ného znaku. Po ukončení přejmenování potvrďte volbu OK a kanál bude přejmenován.

5.2.6 HLEDAT KANÁL:

1 V nabídce SEZNAM KANÁLŮ stiskněte tlačítko 2 pro 
vstup do podnabídky HLEDAT KANÁL.

2 Stiskem kurzorových tlačítek a potvrzením tlačítkem OK 
vložte jméno hledaného kanálu a stiskněte tlačítko OK 
pro ukončení vkládání jména kanálu. Přístroj začne s vy-
hledáváním požadovaného kanálu. A výsledek zobrazí 
na obrazovce.

3 Pro opuštění podnabídky HLEDAT KANÁL stiskněte 
tlačítko EXIT.

5.2.7 TŘÍDĚNÍ KANÁLŮ:

1 V nabídce SEZNAM KANÁLŮ stiskněte tlačítko 3 pro 
vstup do podnabídky TŘÍDĚNÍ KANÁLŮ.

2 Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro pohyb v pod-
nabídce, stiskem tlačítka OK zvýrazněte kanály, které 
chcete třídit.

 PŮVODNÍ: třídění, podle výsledku ladění
 JMÉNO (A – Z): třídění, podle počátečního písmene 

kanálu (počínaje písmen A)
 JMÉNO (Z – A): třídění, podle počátečního písmene 

kanálu (počínaje písmenem Z)
 FTA: třídění, podle čísel kanálu přijímaných z vysílače.
 ZÁMEK: všechny zamčené kanály budou přesunuty na 

konec seznamu kanálů
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5.3 SEZNAM RADIOVÝCH KANÁLŮ

1 V nabídce KANÁL vyberte SEZNAM RADIOVÝCH KA-
NÁLŮ, stiskněte OK pro vstup do SEZNAMU RADIO-
VÝCH KANÁLŮ.

2 Stiskem tlačítek VLEVO/VPRAVO vyberte skupiny ka-
nálů. Stiskem tlačítek NAHORU/DOLŮ se pohybujete 
v seznamu, stiskem tlačítka OK potvrdíte zvolený ka-
nál.

POZNÁMKA
V nabídce SEZNAM RADIOVÝCH KANÁLŮ, jsou základní operace stejné jako u SEZNAMU 
TV KANÁLŮ, s rozdílem, že místo zobrazení obrazu kanálu se vždy zobrazuje logo RADIO.

5.4 SMAZAT VŠECHNY OBLÍBENÉ KANÁLY

Použijte toto menu pro smazání všech oblíbených 
kanálů.

1 V nabídce SEZNAM KANÁLŮ vyberte SMAZAT 
VŠECHNY OBLÍBENÉ KANÁLY, stiskněte tlačítko OK 
pro vstup do podnabídky.

2 Zobrazí se informace, zda chcete SMAZAT VŠECHNY 
OBLÍBENÉ KANÁLY, výběrem ANO a stiskem tlačítka 
OK potvrdíte smazání. Výběrem NE a stiskem tlačítka OK zrušíte smazání.

5.5 SMAZAT VŠECHNY KANÁLY
Použijte toto menu pro smazání všech kanálů.

1 V nabídce SEZNAM KANÁLŮ vyberte SMAZAT 
VŠECHNY KANÁLY a potvrďte stiskem tlačítka OK. Bu-
dete dotázáni o vložení hesla (základní heslo je 0000).

2 Vložte správné heslo. Zobrazí se informace zda, chcete 
SMAZAT VŠECHNY KANÁLY. Výběrem ANO a stis-
kem tlačítka OK potvrdíte smazání. Výběrem NE a stis-
kem tlačítka OK zrušíte smazání.
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5.6 PŘEJMENOVAT SKUPINU
Použijte toto menu pro přejmenování skupiny kanálů.

1 V nabídce KANÁL vyberte PŘEJMENOVAT SKUPINU, 
stiskněte tlačítko OK pro vstup do podnabídky.

2 Vyberte požadovanou skupinu kanálů a stiskněte OK 
pro potvrzení. Zobrazí se podnabídka s alfanumerickou 
klávesnicí. Vložte požadovaný název skupiny, pomocí 
kurzorových kláves a klávesy OK pro potvrzení zada-
ného znaku. Po vložení názvu vyberte OK a potvrďte 
stiskem tlačítka OK přejmenování skupiny kanálů.

3 Pro opuštění podnabídky PŘEJMENOVAT SKUPINU, 
stiskněte tlačítko EXIT.

6   SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

6.1 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ
V nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU můžete nastavit JAZYK 
MENU, TV SYSTÉM, REGION A ČAS, NASTAVENÍ ČASO-
VAČE, NASTAVENÍ MENU a RODIČOVSKÝ ZÁMEK.

1 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte SYSTÉMOVÁ NA-
STAVENÍ, pro vstup do podnabídky stiskněte OK.

2 Stiskem tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte požadova-
nou podnabídku a stiskněte OK pro vstup do podna-
bídky. Stiskem tlačítek NAHORU/DOLŮ se pohybujete 
v podnabídce a stiskem tlačítek VLEVO/VPRAVO změ-
níte nastavení v podnabídce.

3 Pro opuštění podnabídky SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ, 
stiskněte tlačítko EXIT.

6.2 JAZYK MENU
V podnabídce JAZYK MENU můžete nastavit jazyk OSD 
menu.
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6.3 TV SYSTÉM
V podnabídce TV SYSTÉM můžete nastavit REŽIM DISPLE-
JE, POMĚR STRAN, VIDEO VÝSTUP, LCN REŽIM.
REŽIM DISPLEJE: NTSC/AUTO/PAL
POMĚR STRAN: 4:3PS/4:3LB/16:9/AUTO
VIDEO VÝSTUP: CVBS+RGB/CVBS
LCN REŽIM: Pokud je služba LCN (Logical Channel 

Number) dostupná, můžete zvolit u této 
služby ZAP/VYP. Pokud je zvoleno ZAP, 
nelze třídit kanály s SEZNAMU KANÁ-
LŮ (jsou řazeny podle informací přijíma-
ných z vysílače).

6.4 REGION A ČAS
V podnabídce REGION A ČAS můžete nastavit REGION 
a ČAS.

REGION: V tomto nastavení můžete změnit 
nastavení regionu.

GMT VOLBA ČASU: zde můžete nastavit VYPNOUT/
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ/POD-
LE REGIONU.

ČASOVÉ PÁSMO: Toto nastavení je aktivní pouze, po-
kud je volba GMT VOLBA ČASU 
nastavena na UŽIVATELSKÉ NA-
STAVENÍ. Poté můžete nastavit 
časové pásmo v rozsahu -11:30 až +12:00.

DATUM/ČAS DATUM a ČAS můžete nastavit pouze, pokud je volba GMT VOLBA ČASU, 
nastavena na VYPNUTO.Stiskněte tlačítko OK poté numerické klávesy pro 
vložení času a data.

ZOBRAZENÍ ČASU: Zde můžete nastavit, zda se má zobrazovat čas na displeji obrazovky. 

6.5 NASTAVENÍ ČASOVAČE
Tato nabídka umožňuje nastavení PROGRAMOVÉHO ČASO-
VAČE a ČASOVAČE SPÁNKU.

ČASOVAČ PROGRAMŮ: Tato podnabídka umož-
ňuje nastavení časovače 
programu.

ČÍSLO ČASOVAČE: Můžete nastavit až 8 pro-
gramových časovačů.

REŽIM ČASOVAČE: V Y P N O U T / J E D N O U /
DENNĚ/TÝDNĚ/MĚSÍČNĚ

SLUŽBA ČASOVAČE: TV SERVICE/RADIO SERVICE

KANÁL PRO PROBUZENÍ: Zde můžete nastavit kanál, který chcete použít pro buzení

MĚSÍC/DATUM/DEN: Stiskem tlačítek VLEVO/VPRAVO, můžete vybrat požadovaný 
MĚSÍC/DATUM/DEN.

ČAS: Stiskněte tlačítko OK, poté na numerické klávesnici zadejte poža-
dovaný čas buzení.
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ČASOVAČ SPÁNKU: Zde můžete nastavit ČASOVAČ SPÁNKU v rozsahu 10 až 

120 min.

6.6 NASTAVENÍ MENU
V této podnabídce můžete nastavit ZOBRAZIT TITULKY, 
PRŮHLEDNOST MENU a NAHRÁT PŮVODNÍ NASTAVE-
NÍ MENU.

ZOBRAZIT TITULKY:  Můžete nastavit STANDART/VY-
PNUTO/TELETEXT

PRŮHLEDNOST MENU:  Zde můžete nastavit průhled-
nost OSD v rozsahu Vypnu-
to/10%/20%/30%/40%/50%.

NAHRÁT PŮVODNÍ NASTAVENÍ MENU:  Zde může-
te načíst základní nastavení zobrazení OSD.

6.7 RODIČOVSKÝ ZÁMEK
V této podnabídce můžete zamezit přístup k funkcím nastavení, přepínání kanálů a změnit přístupové 
heslo.

1 V nabídce SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ vyberte RODIČOVSKÝ ZÁMEK a stiskněte OK pro vstup 
do podnabídky. Budete dotázání na vložení hesla (zá-
kladní heslo je 0000).

2  Po zadání hesla se zobrazí podnabídka.

UZAMČENÍ MENU:  Zde můžete zamezit vstupu 
do nastavení AUTOMATICKÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ/MANUÁLNÍ 
VYHLEDÁVÁNÍ. Můžete zvo-
lit Vypnout/Zapnout.

KANÁLOVÝ ZÁMEK: Zde můžete zabránit přístupu 
k programům. Můžete zvolit 
přístup pomocí hesla nebo pomocí zadání věku.

NOVÉ HESLO: Zde můžete změnit přístupové heslo.
POTVRDIT HESLO: Zde po zadání nového hesla, musíte toto heslo potvrdit.
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7   NÁSTROJE

7.1 NÁSTROJE

1 Stiskněte MENU pro vstup do hlavní nabídky, vyberte 
podnabídku NÁSTROJE. Stiskem OK vstoupíte do pod-
nabídky.

2 Stiskem NAHORU/DOLŮ se pohybujete v podnabídce. 
Stiskem OK potvrdíte vstup do vybrané podnabídky.

3 Pro opuštění podnabídky stiskněte EXIT.

7.2 INFORMACE O PŘÍJÍMAČI
V této podnabídce můžete zobrazit informace o Vašem 
přístroji.

1  V nabídce NÁSTROJE vyberte INFORMACE O PŘÍJÍ-
MAČI a stiskněte OK pro vstup do podnabídky.

1 Pro opuštění podnabídky stiskněte EXIT.

7.3 HRY
V této podnabídce můžete spustit hraní HER na tomto pří-
stroji.

1 V nabídce NÁSTROJE vyberte HRY a stiskněte OK pro 
vstup do podnabídky.

2 V podnabídce se pohybujete stiskem NAHORU/DOLŮ. 
Pro spuštění vybrané HRY stiskněte OK.

3 Pro opuštění HRY stiskněte EXIT.

POZNÁMKA
Stiskem OK, můžete hru zastavit
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7.4 NAHRÁT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
V této podnabídce můžete vrátit Vás přístroj do továrního 
nastavení.

1 V nabídce NÁSTROJE vyberte TOVÁRNÍ NASTAVENÍ, 
stiskněte OK pro vstup do podnabídky.

2 Budete dotázáni o vložení hesla (základní heslo je 
0000).

3 Zobrazí se informace, zda chcete vrátit přístroj do TO-
VÁRNÍHO NASTAVENÍ. Při volbě ANO přístroj změní 
svoje nastavení na tovární.

4 Pro opuštění TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ stiskněte 
EXIT.

7.5 AKTUALIZACE SOFTWARE
Tato funkce nabízí aktualizaci softwaru přístroje přímo z vy-
sílače nebo z USB zařízení.

1 V nabídce NÁSTROJE vyberte AKTUALIZACE SOFT-
WARU, stiskněte OK pro vstup do podnabídky.

2 Stiskem NAHORU/DOLŮ vyberte variantu aktualizace. 
Stiskem OK potvrďte výběr.

3 Vložte heslo. Po zadání správného hesla (základní heslo 
je 0000), začne aktualizace.

4 Pro opuštění AKTUALIZACE SOFTWARU stiskněte 
EXIT.

8   MEDIA+

8.1 MEDIA+

1 Stikněte MENU pro vstup do hlavní nabídky, vyberte 
MEDIA+ a stiskněte OK pro vstup do podnabídky.

2 Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro pohyb v podnabídce 
a OK pro potvrzení volby.

3 Pro opuštění podnabídky MEDIA+ stiskněte EXIT.

8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ
Tato funkce umožňuje přehrávat audio, video a fotky z USB 
přenosných disků.

1 V nabídce MEDIA+ vyberte podnabídku MULTIMEDI-
ÁLNÍ PŘEHRÁVAČ a stiskněte OK pro potvrzení.

2 Pro pohyb v podnabídce stiskněte NAHORU/DOLŮ 
a OK pro potvrzení výběru.

3 Pro opuštění MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE stisk-
něte EXIT.
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8.3 SPRÁVA ZÁZNAMŮ
V nabídce SPRÁVA ZÁZNAMŮ můžete přehrávat nahrané 
programy.

1 V nabídce MEDIA+ vyberte podnabídku SPRÁVA ZÁ-
ZNAMU a stiskněte OK pro vstup do podnabídky.

2 Stiskem tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte požadovaný 
záznam a stiskem OK spusťte přehrávání.

3 Pro opuštění SPRÁVA ZÁZNAMU stiskněte EXIT.

8.4 INFORMACE O PŘENOSNÉM DISKU
Tato nabídka umožňuje, zobrazení informací o přenosném 
disku.

1 V nabídce MEDIA+ vyberte podnabídku INFORMACE 
O PŘENOSNÉM DISKU a stiskněte OK pro vstup do 
podnabídky.

2 Pro opuštění stiskněte EXIT.

8.5 DVR NASTAVENÍ
Tato nabídka umožňuje měnit hodnoty DVR NASTAVENÍ.
TIMESHIFT ČAS (MIN) 10/20/30/40/50/60
Maximální čas pro TIMESHIFT je 60 minut.
TYP ZÁZNAMU TS/PS
- TS  záznam, který obsahuje doplňková data jako jsou 

TITULKY Z TELETEXTU, INFORMACE Z EPG, atd..
- PS  záznam, který je možné přehrávat v PC (*.mpeg)
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: ZAP/VYP
- ZAP  při ukončení nahrávání, se přístroj přepne do poho-

tovostního režimu
- VYP  při ukončení nahrávání, zůstane přístroj zapnut

8.6 BEZPEČNÉ ODEBRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ
V nabídce MEDIA+, zvolte podnabídku BEZPEČNÉ ODE-
BRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ, stiskněte OK pro potvrzení. Poté se 
zobrazí informace o úspěšném odebrání úložiště.
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8.7 FORMÁT DISKU
Tato nabídka umožňuje FORMÁT DISKU.

V podnabídce SOUBOROVÝ SYSTÉM stiskem VLEVO/
VPRAVO můžete měnit volbu na požadovanou hodnotu.

SOUBOROVÝ SYSTÉM FAT/NTFS
Stiskem tlačítka OK potvrďte volbu START, zobrazí se infor-
mace zda chcete disk opravdu naformátovat.
ANO – bude spuštěno formátování
NE – formátování bude zrušeno

9   TIMESHIFT/ZÁZNAM

Vložením USB disku získáte přístup k funkcím TIMESHIFT a ZÁZNAM.

TIMESHIFT:
- Pokud při sledování programu stiskněte tlačítko TIMESHIFT, můžete nasledující vysílání sledovat 

s časovým posunem (maximální časový posun je 60 minut)

ZÁZNAM:
- Přijímač nabízí také funkci ZÁZNAM, tato funkce umožňuje nahrávat až dva programy najed-

nou.

POZNÁMKA
Pro přístup k funkcím TIMESHIFT a ZÁZNAM, prosím používejte USB 2.0 disk.

9.1 TIMESHIFT
SPUŠTĚNÍ:

- Během přehrávaní stiskněte tlačítko TIMESHIFT pro 
zobrazení časové osy záznamu.

- Stiskem tlačítek VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný 
čas a stiskněte OK pro potvrzení.

UŽITEČNÉ KLÁVESY:
Během přehrávání, je možné používat tyto funkce:
PAUZA – stiskněte tlačítko PAUSE pro pozastavení přehrávání
VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED – stiskněte tlačítko pro vyhledávání vpřed na dálkovém ovladači
VYHLEDÁVÁNÍ VZAD – stiskněte tlačítko pro vyhledávání vzad na dálkovém ovladači
POMALÉ PŘEHRÁVÁNÍ – stiskněte tlačítko pro pomalé přehrávání

ZASTAVENÍ FUNKCE TIMESHIFT:
Stiskem kláves EXIT/CH+/CH- při používání TIMESHIFT zobrazíte na-
bídku pro potvrzení zastavení TIMESHIFT. Pokud zvolíte ANO funkce 
TIMESHIFT bude nadále zaznamenávat program, při zvolení NE tuto 
funkci ukončíte.
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ULOŽENÍ TIMESHIFT:
Když při spuštění TIMESHIFT stisknete tlačítko RECORD, 
zobrazí se nabídka, zda chcete uložit nahraná data do USB 
přenosného disku. Pokud zvolíte ANO, celý takto pořízení 
záznam se uloží na USB přenosný disk. Při zvolení NE, bude 
tento záznam smazán.

9.2 ZÁZNAM
Můžete zvolit ze tří možností, jak pořídit záznam na USB přenosný disk.

OKAMŽITÝ ZÁZNAM:
- Při sledování programu stiskněte tlačítko RECORD, přijímač spustí nahrávání.
- Stiskem tlačítka STOP, zastavíte záznam programu.
- Pokud stisknete tlačítko RECORD znovu, můžete zadat délku zázna-

mu.

ZÁZNAM Z EPG:
- Při prohlížení EPG (Elektronický programový průvodce), 

můžete na vybrané události stisknout tlačítko RECORD, 
pro naplánování záznamu této události.

- Na této události se zobrazí ikona nahrávání.
- Pro zrušení záznamu události, stiskněte znovu RE-

CORD

RUČNÍ NASTAVENÍ ZÁZNAMU:
- Ruční nastavení záznamu můžete provést v nabídce 

NASTAVENÍ ČASOVAČE.

9.3 SLEDOVÁNÍ PROGRAMU PŘI ZÁZNAMU:

- Pokud je zapnuta funkce ZÁZNAM, můžete sledovat 
jiný program ve stejný čas.

- Stiskněte tlačítko STOP pro zobrazení volby ukončení 
záznamu a potvrďte ukončení záznamu.

9.4 ZÁZNAM 2. RŮZNÝCH PROGRAMŮ VE STEJNÝ ČAS:

- Tento přístroj nabízí funkci nahrávání dvou různých pro-
gramů ve stejný čas. V tomto případě nelze sledovat jiný 
program, než jeden ze zaznamenávaných.

- Stiskem tlačítka STOP zobrazíte volbu ukončení zázna-
mů, pro ukončení záznamů potvrďte ukončení.

9.5 TIMESHIFT PŘI ZÁZNAMU:

- Můžete použít funkci TIMESHIFT při zaznamená-
vání jednoho programu.

- Pokud chcete záznam ukončit, nejprve ukončete funkci TIMESHIFT.
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ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
V některých oblastech může být digitální pozemní signál slabý. V tomto případě je vhodné, použije-
te-li anténu s integrovaným předzesilovačem, abyste mohli sledovat i kanály se slabším signálem.

Problém Možná příčina Co dělat
Nesvítí indikátor 
pohotovostního režimu 
(Standby)

Je odpojen síťový napájecí 
kabel

Zkontrolujte síťový napájecí kabel

Spálená síťová pojistka Zkontrolujte pojistku
Nenalezen žádný signál Anténa je odpojena Zkontrolujte anténní vodič

Anténa je poškozená/chybně 
nasměrovaná

Zkontrolujte anténu

Mimo oblast digitálního signálu Poraďte se s prodejcem
Žádný obraz nebo zvuk Naladěno na digitální kanál 

teletextu
Přepněte na jiný kanál (program)

Zpráva o zašifrování 
kanálu

Kanál (program) je zašifrovaný Zvolte alternativní kanál 
(program)

Žádná reakce na dálkový 
ovladač

Přístroj je vypnutý Připojte přístroj do sítě a zapněte 
jej

Dálkový ovladač není správně 
nasměrován

Nasměrujte dálkový ovladač na 
přední panel

Přední panel je zakrytý nějakou 
překážkou

Prověřte, zda v cestě nejsou 
nějaké překážky

Vybité baterie v dálkovém 
ovladači

Vyměňte baterie v dálkovém 
ovladači

Zapomněli jste 
uzamykací kód kanálu

Proveďte novou instalaci kanálů 
(programů), aby se uzamčení 
kanálů (programů) zrušilo.

Zapomněli jste 
uzamykací kód nabídky

Obraťte se na zákaznickou linku 
(help line)

Dálkový ovladač 
neumožňuje ovládání 
tohoto přístroje (STB)

(1) Baterie dálkového 
ovladače je třeba vyměnit

(1) Vyměňte baterie.

(2) V cestě signálu mezi 
dálkovým ovladačem 
a přístrojem je nějaká 
překážka

(2) Zkontrolujte, zda v cestě 
signálu mezi dálkovým 
ovladačem a přístrojem není 
nějaká překážka

Po přemístění přístroje 
do jiné místnosti není 
možno přijímat žádné 
signály digitálního 
vysílání

Anténní přívod nyní možná 
prochází distribučním 
systémem, který snižuje sílu 
digitálního signálu, vstupujícího 
do tohoto přístroje.

Zkuste použít přímé připojení od 
antény



21

CZCZ
TECHNICKÉ ÚDAJE

TUNER A KANÁLY  Vstupní konektor RF INPUT 1x

 (Typ IEC, IEC 169-2, s otvory)

 Výstupní konektor RF OUTPUT 1x

 (Typ IEC, IEC 169-2, s kolíky (LOOP THROUGH))

 FREKVENČNÍ ROZSAH:

 174 MHz - 230 MHz (VHF) a 470 MHz - 862 MHz (UHF)

 ÚROVEŇ SIGNÁLU:

 -15 až -70 dbm

DEKODÉR

 TRANSPORTNÍ STREAM MPEG-2 ISO/IEC 13818

 ÚROVEŇ PROFILU MPEG-2 MAIN PROFILE při MAIN LEVEL

 VSTUPNÍ RYCHLOST MAX. 15 Mbitů/s

 OBRAZOVÉ FORMÁTY 4:3, 16:9 přepínatelné,

 ZVUKOVÉ FORMÁTY MPEG Layer I a II, 32/44,1/48 KHz 

 OBRAZOVÝ VÝSTUP CVBS, CVBS

ZAPOJENÍ

 SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL PEVNÝ TYP

 TUNER 1x Vstup RF, 1x RF LOOP THROUGH

 SCART 1x TO TV (Do televizoru), 1x TO VCR (Do videorekordéru) 

 SPDIF 1x COAXIAL (Koaxiální)

 DATA PORT (Datový port) 1x USB 2.0

ZDROJ NAPÁJENÍ

 VSTUPNÍ NAPĚTÍ 220 - 240 V střídavých, 50/60 Hz

  SPOTŘEBA ENERGIE (PŘÍKON) MAX. 10 W
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VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plas-
tové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného 
odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do 
sběrných surovin.
V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. 
Pomůžete tím chránit životní prostředí.
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