► ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
Žádný obraz
Obrazovka zobrazuje „No signal“
Žádný zvuk
z reproduktoru

Pouze zvuk, žádný
obraz

Dálkové ovládání
nefunguje
Obraz se seká

MOŽNÁ PŘÍČINA

MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Napájení není připojeno

Připojte napájecí zdroj

Není zapnutý vypínač

Stiskněte vypínač

DVB-T kabel není připojený

Připojte DVB-T kabel

Anténní kabel je poškozený

Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení

Žádné nebo chybné připojení
audio kabelu

Připojte správně audio kabel

Zvuk je vypnutý

Zapněte zvuk

Rozlišení není podporováno TV

Stiskněte tlačítko V-FORMAT pro změnu
rozlišení

Žádné nebo chybné připojení
AV kabelu

Zkontrolujte, zda je AV kabel správně připojen

Spuštěný program je rozhlasový program

Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí do
TV módu

Slabá baterie

Vyměňte baterii

Ovladač je špatně zaměřen

Zaměřte ovladač přímo na přijímač, zkontrolujte, zda v cestě nejsou žádné překážky

Signál je příliš slabý

Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Tuner

Video

Vstupní kmitočet

170 ~ 230 MHz, 470 ~ 860 MHz

RF vstupní úroveň

-78 ~ -20 dB m

IF šířka pásma

7 MHz a 8 MHz

Modulace

QPSK, 16QAM, 64QAM

Decoder Format

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG2 MP@ML.HL

Výstupní formát

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Výstupní konektory

HDMI, SCART

Audio

Decoder Format

MPG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3

Audio výstup

Coaxial, L/R (SCART)

USB 2.0

Podporovaná kapacita

do 500 GB

Podporovaná média

MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

Napájení

Napájecí napětí

220-240V ~ 50/60 Hz

Max. spotřeba energie

<6W

Spotřeba v pohotovostním režimu

<1W

Hmotnost

0,5 kg

Rozměry

168 x 95 x 38 mm
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Digitální přijímač (DTR) vás zavede do nového a dobrodružného světa digitální televize. Do světa
krystalicky čistého obrazu, digitálního zvuku, více informací a nových služeb. Všechno tohle a ještě
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HLAVNÍ VLASTNOSTI
• SD MPEG-2/HD MPEG4 H.264 a plně DVB-T kompatibilní
• Automatická konverze PAL/NTSC
• 1000 programovatelných televizních a rádiových kanálů
• 4 různé skupiny oblíbených kanálů
• Zobrazení OSD s možností výběru z několika jazyků
• Plně podporuje 7-denní EPG (elektronického průvodce programem)
• Podpora PIG (obrázky ve grafice)
• Zobrazení OSD ve 256 barvách
• Automatické a manuální vyhledávání kanálů
• Funkce editace kanálů (oblíbené, přesun, uzamčení, přejmenování a třídění)
• Rodičovský zámek
• Snadné použití MENU
• Upgrade software přes USB
• Nastavení času s GMT posunem a přepínáním letní/zimní čas
• Funkce zapínání a vypínání pomocí časovače
• Podpora titulků EN300743 a EBU
• Podpora teletextu ETS300472 přes VBI a OSD
• Paměť posledního zvoleného kanálu
• Podpora logického číslování kanálů (LCN)
• Podpora souborových svazků FAT32 / NTFS (volitelné)
• Podpora souborů MP3, JPEG, BMP, OCG
• Procházení souborů, uzamykání, mazání, přejmenování, přehrávání a procházení záznamů
• Funkce PLAY, PAUSE a STOP
• Rychlé převíjení vpřed a vzad 2 / 4 / 8 / 16 / 32
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► ZÁKLADNÍ INFORMACE

► ZÁKLADNÍ INFORMACE

OBSAH BALENÍ PŘÍSTROJE (volitelné)

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem,
neotvírejte kryt přístroje. Všechny opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným odborníkem.

Zabraňte kontaktu přístroje s vodou. Nestavějte
na něj vázy, ani jiné nádoby s vodou.

Dálkový ovladač

Baterie

Návod k obsluze

OBSLUHA
• V tomto návodu se dozvíte, že každodenní obsluha přístroje se skládá z několika velmi jednoduchých funkcí a menu. Tato menu vám pomohou přístroj obsluhovat, provedou vás jeho instalací, organizací kanálů a mnoha jinými funkcemi.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla (radiátory, atd.).

Neblokujte ventilační otvory přístroje, aby mohl
vzduch volně proudit dovnitř i ven.

• Všechny funkce mohou být prováděny pomocí dálkového ovladače. Některé funkce můžete
také provést pomocí tlačítek na předním panelu přístroje.
• Přístroj se snadno používá a je možné do něj nahrát aktualizace software.
• Mějte prosím na paměti, že aktualizace software může změnit funkce přístroje.
Pokud budete mít s obsluhou přístroje jakýkoliv problém, podívejte se do kapitoly Řešení problémů na konci tohoto návodu. Pokud zde řešení nenajdete, kontaktujte odborníka.

Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, ihned jej
vypněte a odpojte od zdroje napětí.

Nedotýkejte se přístroje za bouřky. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte jej od zdroje napětí.

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Pokud je povrch
přístroje špinavý, otřete jej vlhkou utěrkou s trochou jemného čistícího prostředku.
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► ZÁKLADNÍ INFORMACE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Tlačítko
POWER

Vypíná / zapíná přístroj

<0> <9>

Pomocí číselných tlačítek můžete zadat přímo číslo požadovaného kanálu nebo položky MENU

CH-/CH+

Přepínání mezi programy

MENU
OK
VOL-/VOL+

Vybírá zvolenou položku v MENU, nebo zadává hodnotu do zvolené položky
Zvyšuje/snižuje hlasitost zvuku

EPG
FAV

Zobrazuje seznam oblíbených kanálů

RECALL
Red/Green
/Blue/Yellow
TTX

Tlačítko pro změnu jazyku
(dostupnost záleží na konkrétním pořadu)

EXIT

Návrat do předchozího MENU, nebo uzavření hlavního MENU.

INFO

Zobrazuje informace o spuštěném kanálu

TV/RADIO

Přepíná mezi režimy přehrávání televize
a poslechu rádia

MUTE

Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU

PAGE+/
PAGE-

Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU

ASPECT

Přepínání mezi 4:3 / 16:9

GO TO
REPEAT

ZADNÍ PANEL

Zapíná teletext

LANG

PVR

POWER: Používá se k zapnutí/vypnutí přijímače.
CH-: Používá se k přepínání programů bez použití dálkového ovládání.
CH+: Používá se k přepínání programů bez použití dálkového ovládání.
IR: Senzor přijímá povely z dálkového ovládání. Pokud bude senzor stíněn, signály z dálkového ovladače nemusí být přijímány správně.
5. USB: Konektor pro připojení USB zařízení.
6. LCD displej: Zobrazuje číslo sledovaného programu nebo čas.

Tlačítka pro navigaci mezi stránkami v teletextu a pro speciální funkce v MENU nebo
EPG

SUB-T

TIMER

1.
2.
3.
4.

Mění rozlišení obrazu
Návrat zpět na předchozí sledovaný kanál

Tlačítko pro zobrazení titulků
(dostupnost záleží na konkrétním pořadu)

TIMESHIFT

PŘEDNÍ PANEL

Zobrazuje MENU

Vyvolá funkci EPG (elektronického průvodce programem)

V-FORMAT
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Funkce

1. RF IN: Konektor pro připojení antény.
2. RF LOOP THROUGH: Smyčka pro propojení anténního signálu s vaším TV přijímačem.
3. TV SCART: Konektor pro propojení se starším typem TV nebo se záznamovým zařízením
(VCR).
4. COAXIAL: Konektor digitálního zvukového signálu.
5. HDMI: Konektor pro propojení vašeho televizoru v HD rozlišení.

VÝMĚNA BATERIÍ

Tlačítko pro spuštění TIMESHIFT
Tlačítko pro používání časovače
Tlačítko pro zobrazení obsahu na USB
Přesun na požadovaný čas v multimediálním souboru
Opakované přehrávání programu

1. Otevřete kryt baterií
na dálkovém ovladači.

2. Vložte do prostoru
pro baterie 2x AAA.

3. Uzavřete kryt baterií.
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► INSTALACE
POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Chcete-li používat dálkové ovládání, nasměrujte jej k přední straně přístroje. Dálkový ovladač má
dosah až 7 metrů od přístroje v úhlu až 60 stupňů.

PRŮVODCE INSTALACÍ
• Po prvním spuštění přístroje se zobrazí následující průvodce instalací.
• Pomocí tlačítek PR+, PR- můžete vybírat mezi položkami
Jazyk, Země a Vyhledávání kanálů.
• Měnit nastavení položek můžete pomocí šipek VOL+/
VOL-.

Sluneční svit anebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.
SYSTÉM ZAPOJENÍ
Pro základní připojení přijímače k vašemu televizoru použijte HDMI konektor (viz níže). K připojení
audio zesilovače použijte koaxiální kabel. Pro propojení se starším typem TV je třeba použít SCART
konektor.

• Vyberte položku Vyhledávání kanálů a stiskněte tlačítko
OK.

• Pro ukončení tohoto MENU stiskněte tlačítko EXIT.

Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí hlavní menu, které má 7 podmenu:
-

1.

PROGRAM
Toto menu má 4 podmenu:
-
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Program
Obraz
Ladění
Čas
Možnosti
Systém
USB

Úprava programů
EPG
Třídit
LCN
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► HLAVNÍ MENU
1.1 Úprava programů
Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno s žádostí o zadání
hesla. Bez zadání správného hesla nemůžete žádné úpravy
kanálů provádět. Přednastavené heslo je 000000. Master PIN
je 888888.
1. Pomocí tlačítek PR+, PR- můžete vybírat program, který
chcete spustit. Tlačítkem OK jej zobrazíte v malém okně.
Pokud posunete žlutý kurzor nahoru nebo dolů, aktuální přehrávaný program (v malém okně) bude vyznačen šedě.

2. Tlačítkem FAV zobrazíte seznam oblíbených kanálů.
V tomto seznamu vyberte typ kanálů, v seznamu kanálů se
u těch, které patří do této skupiny, zobrazí na pravé straně
značka. Když vyberete Disable, všechny typy oblíbených kanálů se vymažou a značky zmizí.

3. Vyberte program a stiskněte žluté tlačítko. Tím tento kanál
uzamknete. Tento zámek můžete zrušit opětovným stisknutím žlutého tlačítka.

► HLAVNÍ MENU
6. Tlačítkem
PR se zobrazí okno pro přejmenování kanálu. Tlačítky VOL+/VOL- vybíráte písmena ze zobrazené abecedy.

1.2 EPG
V okně EPG jsou zobrazeny informace o zvoleném kanálu.
Na pravé straně okna volíte kanál, vpravo se zobrazují detailní informace o něm. Ve spodní části okna jsou zobrazeny
funkční tlačítka.
Pro přechod o stránku nahoru v seznamu programů stiskněte
modré tlačítko. Pro přechod o stránku dolů v seznamu programů stiskněte žluté tlačítko. Pro přechod o stránku nahoru v seznamu detailů stiskněte zelené tlačítko. Pro přechod
o stránku dolů v seznamu detailů stiskněte červené tlačítko.
Tlačítkem OK můžete program zařadit do rozvrhu. Zobrazí
se seznam programů v časovém harmonogramu. Tlačítkem
INFO vstoupíte do seznamu programů v plánu. Všechny programy, které jste tam přidali, budou v harmonogramu.
Pro přidání dalšího programu do seznamu stiskněte červené
tlačítko a pro úpravu programu v seznamu zelené tlačítko.
Pro vymazání programu ze seznamu stiskněte modré tlačítko. Pro návrat do předchozího MENU stiskněte EXIT.
1.3 Třídit
Zde můžete seznam kanálů třídit podle ID, LCN, ONID anebo
abecedně podle názvu.

4. Vyberte program a stiskněte zelené tlačítko. Tento program se označí symbolem přeskakování a nyní se bude při
projíždění seznamu kanálů automaticky přeskakovat. Pokud
chcete tuto volbu zrušit, stiskněte zelené tlačítko znovu.

1.4 LCN
Vyberte mezi ZAP/VYP. Pokud funkci zapnete, naladěné
kanály budou číslovány podle vysílače.

2.
5. Vyberte program a stiskněte modré tlačítko. Zobrazí se
varovné okno: Opravdu chcete tento kanál vymazat? Stisknete-li OK, kanál se vymaže, tlačítkem EXIT volbu zrušíte.
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OBRAZ
Toto menu se skládá z 4 podmenu:
-

Poměr stran
Rozlišení
TV formát
Video výstup
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► HLAVNÍ MENU
2.1 Poměr stran
Vybírejte mezi 16:9 Pilar Box, 16:9 Pan a Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan a Scan, 4:3 Full, 16:9 širokoúhlý a automatický.

► HLAVNÍ MENU
4.

-

2.2 Rozlišení
Vybírejte mezi 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p a 720p.
2.3 TV formát
Vybírejte mezi PAL a NTSC.
2.4 Video výstup
Vybírejte mezi CVBS a RGB.

3.

VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ
Toto menu se skládá ze 4 podmenu:
-

Automatické ladění
Ruční ladění
Země
Napájení antény

3.1 Automatické ladění
Pro automatické vyhledání kanálů vyberte tuto položku
a stiskněte OK. Vyhledají se všechny dosažitelné televizní
i rádiové kanály a zobrazí se v seznamu. Průběh vyhledávání se zobrazí ve spodní části vyhledávacího okna. Celkový počet vyhledaných kanálů se zobrazí v horní části okna.
V průběhu vyhledávání jej můžete ukončit stisknutím tlačítka
EXIT. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko EXIT pro
návrat do předchozího MENU.
3.2 Ruční ladění
Frekvence kanálu: Pomocí tlačítek VOL+/VOL- zvolte kanál.
Frekvence: Frekvenci zadejte pomocí číselných tlačítek.
Šířka pásma: Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte šířku pásma mezi 6,7 – 8MHz.
Pomocí dvou ukazatelů ve spodní straně okna můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu aktuálního kanálu. Po dokončení
stiskněte OK pro uložení.
3.3 Země
Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte zemi.
3.4 Napájení antény
Vyberte „Vypnout“ nebo „Zapnout“.
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ČAS
Toto menu má 5 podmenu:
Časový posun
Oblast
Časová zóna
Auto vypnutí
Vypnout / zapnout

4.1 Časový posun
Vyberte mezi „Automaticky“ a „Ručně“. Pokud zvolíte „Automaticky“, položka „Časová zóna“ zešedne a nebude možné ji nastavit. Pokud vyberete „Ručně“, můžete zvolit časové pásmo, ale položka
„Oblast“ zešedne a nebude možné ji nastavit.
4.2 Oblast
Vyberte oblast pomocí tlačítek VOL+/VOL-.
4.3 Časová zóna
Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte časovou zónu od GMT -12 do GMT +12.
4.4 Auto vypnutí
Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte mezi Vypnout, 1hod – 12hod.
4.5 Vypnout / Zapnout
Aktivováno / Deaktivováno: pokud zvolíte Aktivováno, můžete pomocí číselných tlačítek zadat čas, kdy se má přístroj
zapnout/vypnout.
Čas zapnutí / vypnutí: zadejte pomocí číselných tlačítek.

5.

MOŽNOSTI
V tomto menu jsou 4 podmenu:
-

OSD jazyk
Jazyk titulků
Jazyk pro zvuk
Digitální audio

5.1 OSD jazyk
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL+/VOL-.
5.2 Jazyk titulků
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL+/VOL-.
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► HLAVNÍ MENU

► HLAVNÍ MENU
5.3 Jazyk pro zvuk
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL+/VOL-.

6.4 Informace
Pod touto položkou se zobrazí informace o přístroji, jako je
číslo modelu, verze softwaru, atd.
Pro ukončení tohoto menu stiskněte EXIT.

5.4 Digitální audio
Vyberte pomocí tlačítek VOL+/VOL-. Vybírat můžete mezi PCM/, RAW/HDMI RAW, RAW/HDMI
PCM a Vypnuto.

6.

SYSTÉM
V tomto menu je 5 podmenu:
-

6.5 Aktualizace softwaru
Zde je možnost aktualizovat software pomocí USB.
Pro spuštění aktualizace přes USB stiskněte OK.

Rodičovská kontrola
Nastavit heslo
Tovární nastavení
Informace
Aktualizace softwaru
7.

6.1 Rodičovská kontrola
Můžete vybrat věk 4-18 let nebo Vypnuto.

6.2 Změna hesla
Staré heslo: Zadejte staré heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.
Nové heslo: Zadejte nové heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.
Potvrzení nového hesla: Nové heslo potvrďte pomocí
číselných tlačítek 0-9.
Poznámka: Přednastavené heslo je 000000. Zapamatujte si
nové heslo dobře. Pokud jej zapomenete, kontaktujte odborníka.

6.3 Vymazat do továrního nastavení
Pokud chcete vymazat všechna nastavení a vrátit se do původního továrního nastavení, vyberte
tuto položku a stiskněte OK. Pokud chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko EXIT.
Poznámka: Používejte tuto funkci opatrně, vymaže veškeré vaše dosavadní nastavení i kanály.
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USB
Toto menu má 5 podmenu:
-

Multimédia
Nastavení fotografií
Nastavení filmů
Nastavení PVR
Nahrávání

7.1 Multimédia
Toto menu má 4 podmenu:
-

Hudba
Foto
Film
PVR

Tyto položky budou neaktivní, pokud není k přístroji připojeno USB zařízení.

7.1.1 Hudba
Pro vstup do okna stiskněte OK. Pomocí tlačítek PR+,PR- se
pohybujete nahoru a dolů, tlačítky VOL+/VOL- se vrátíte do
předchozí složky.
Vyberte soubor a stiskněte OK. Spustí se přehrávání. Pozastavit přehrávání můžete tlačítkem
, ukončit přehrávání
můžete tlačítkem .
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► HLAVNÍ MENU

7.1.2 Foto
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko . Spustí se prezentace.
Pro vstup do zobrazení všech obrázků stiskněte modré tlačítko. V tomto režimu vyberte obrázek a stiskněte OK, aby se
zobrazil přes celou obrazovku.

Nahrané soubory mohou být smazány. Stiskněte tlačítko PVR a zobrazí se vám menu s nahranými
soubory. Stiskem žlutého tlačítka vybraný soubor smažete. TV program je nahráván ve speciálním
formátu, který lze přehrávat na tomto zařízení, případně v PC použitím vhodného přehrávače. Soubor nelze přehrávat v DVD přehrávači.
Pro nahrávání HD TV programů verze (a rychlost) USB zařízení by měla být 2.0 nebo vyšší. Jinak
nebudou HD TV programy zaznamenány v pořádku.

7.2
1.
2.
3.

7.1.3 Film
Vyberte film, který chcete sledovat a stiskněte červené tlačítko. Film se spustí v celoobrazovkovém režimu.

7.1.4 PVR
V běžném režimu přehrávání stiskněte pro nahrávání tlačítko
REC. Na obrazovce se zobrazí symbol nahrávání
.

7.3 Nastavení filmů
1. Velikost titulků: vyberte mezi malými, středními
a velkými
2. Pozadí titulků: vyberte mezi Průsvitné, Šedé, Bílé
nebo Žlutozelené
3. Barva titulků: vyberte mezi Červené, Bílé, Modré
a Zelené

Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz: „Chcete nahrávání
ukončit?“ Pokud stisknete OK, nahrávání se ukončí, pokud
stisknete EXIT, nahrávání bude pokračovat.
Pokud nahrávání ukončíte, nahraný záznam se přidá do
seznamu do složky PVR RECORD v podmenu PVR.

7.4 Nastavení PVR
1. Zařízení pro nahrávání: zobrazí informace o USB zařízení
2. Formátovat: stisknutím OK disk naformátujete.

V menu PVR můžete sledovat nahraný záznam.
Pro přehrávání v celoobrazovkovém režimu stiskněte
červené tlačítko a pro ukončení tlačítko EXIT.
Pro vymazání záznamu stiskněte žluté tlačítko.
Pro přejmenování záznamu stiskněte zelené tlačítko.
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko OK nebo .
Pro ukončení stiskněte tlačítko .
Pro rychlé přetáčení dopředu / dozadu použijte tlačítka
Stisknutím INFO tlačítka během přehrávání nebo nahrávání
se zobrazí informace o souboru.
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Nastavení fota
Čas zobrazení jedné fotografie při prezentaci: 1-8sec.
Režim zobrazování: 0-59 nebo náhodný
Poměr stran: Zachovat nebo Ořezat

.

7.5 TIMESHIFT
Stiskněte (TIMESHIFT / PAUSE) tlačítko pro spuštění funkce Timeshift. Obraz se zastaví a začne se zaznamenávat na
USB zařízení. Stisknutím tlačítka PLAY se spustí přehrávání
od místa zastavení.
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Poznámka
• Nemůžeme garantovat kompatibilitu (provoz a/nebo napájení) všech USB zařízení a neneseme
odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, která může nastat připojením takovéhoto zařízení.
• S narůstajícím obsahem dat se může doba načítání USB zařízení prodlužovat.
• Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána.
• Přestože jsou některé soubory v podporovaném formátu, nemusí být vždy přehrávatelné (závislost na obsahu).
• Použijte externí AC/DC napájecí zdroj, pokud má připojené USB zařízení spotřebu vyšší než
500mA.
8.

8.9 LANG
1. Tlačítkem LANG vstoupíte do okna Audio.
2. Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte mezi levý-levý,
pravý-pravý a levý-pravý.
3. Změna režimu zvuku se pojí pouze s aktuálně spuštěným kanálem, ne se všemi.
4. Pro zavření okna stiskněte tlačítko EXIT.
8.10 RECALL
Vrátí na kanál, který byl spuštěný před aktuálně spuštěným kanálem.

RYCHLÉ KLÁVESY

8.1 Čísla
Jejich pomocí můžete spustit kanál přímo zadáním jeho čísla. Pokud zadáte číslo, pod kterým žádný kanál uložen není, zobrazí se zpráva: Neplatný kanál.

8.11 INFO
Zobrazí informační okno.

8.2 TV/Rádio
Přepíná mezi televizními a rádiovými kanály.
8.3 Šipky nahoru / dolů
Tlačítka PR+, PR- přepínají kanál, který je v seznamu o jednu položku nad nebo pod spuštěným
kanálem.
8.4 Šipky doleva / doprava (VOL +/-)
Snižují / zvyšují hlasitost.
8.5 Vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka
vypnete zvuk. Na obrazovce se zobrazí symbol
něte tlačítko ještě jednou.
8.6 Teletext
Stisknutím tlačítka TTX zobrazíte teletext.
8.7 OK
1. Během poslechu rádia nebo sledování televize zobrazí
toto tlačítko seznam televizních nebo rádiových kanálů.
2. Pomocí šipek PR+,PR- vyberte kanál a spusťte jej tlačítkem OK.
8.8 Časový plánovač
Stisknutím tlačítka TIMER se zobrazí okno s obsahem časovače. Pro přidání programu do seznamu stiskněte červené
tlačítko. Pro úpravu programu zelené tlačítko. Pro vymazání
modré tlačítko. Pro opuštění MENU stiskněte tlačítko EXIT.
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. Pro zapnutí zvuku stisk-

8.12 FAV
1. Stisknutím tlačítka FAV se zobrazí seznam oblíbených
kanálů.
2. Pomocí tlačítek VOL+/VOL- vyberte oblíbenou skupinu.
Tlačítky PR+, PR- vyberte kanál.
Stisknutím OK spustíte vybraný kanál v celoobrazovkovém režimu. Stisknutím tlačítka EXIT jej ukončíte.
3. Pokud je seznam oblíbených kanálů prázdný, zobrazí
se zpráva: Žádné oblíbené kanály.

8.13 EPG
Viz. kapitola 1.2 EPG.

8.14 Titulky
Stisknutím tlačítka SUBT se zobrazí titulky, pokud jsou vysílány.
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