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Obsah balení

BOX 1x

Dálkový ovladač 1x

HDMI kabel 1x

El. Zdroj 1x

Dálkový ovladač
1. POWER
- Zapnout/Vypnout přijímač
2. MUTE
- Zapnout/Vypnout zvuk
3. FIND
- Vyhledat kanál, program nebo aplikaci.
4. KODI
- Zkratka pro spuštění KODI.
5. IPTV – Zkratka pro spuštěníIPTV APP.
6. V.MODE – kratka pro změnu rozlišení.
7. 0-9 – Numerická tlačítka.
8. EPG – Zobrazit informace o programu.
9. INFO
Zobrazit detailní informace o kanálu, programu nebo aplikaci.
10. /
- Strana nahoru/dolů.
11. MOUSE - Povolit/zakázat funkci myši.
12. HOME
- Zpět na domovskou funkci přijímače.
13. /
- Zvýšit/Snížit hlasitost.
14.
/ - Posunout na další stránku do prava/do leva.
15. ◄/► - Posunout zvýraznění do prava/do leva.
16. ▲/▼ – Posunout zvýraznění nahoru/dolů.
17. OK – Potvrdit volbu.
18. MENU
- Vstoupit do funkcí aplikací.
19. BACK
- Zpět na předchozí menu.
20. COLORIZED KEYS – Přístupy do klíčových funkcí aplikací.
21. GROUP Zkratka pro zobrazení seznamu kanálů
22. FAV - Zkratka pro zobrazení seznamu oblíbených
23. RECALL – Zkratka pro zobrazení historie prohlížení
24. F1- Zkratka pro doplňkové funkce aplikací.
25. RECORD● – Nahrávání programů do místní paměti, jako je USB disk.
26. PLAY – Začít přehrávat média.
27. PAUSE - Pozastavení přehrávání médií.
28. STOP - Zastavení přehrávání médií.

Přední panel

Zadní panel

Boční panel

Příprava
1.Připojení satelitního kabelu
Připojte satelitní kabel z vaší satelitní antény do vstupní zásuvky LNB na zadním panelu krabice.

2.Připojení TV
Připojení televizoru přes kabel HDMI nebo AV. Pokud váš televizor podporuje rozlišení v HD, například
720P / 1080P / 2160P, doporučujeme použít kabel HDMI.

3.Zapnout/Vypnout
Existuje několik možností, jak přijímač zapnout nebo vypnout.
●Kompletní

vypnutí napájení

Odpojte napájecí zdroj, pokud ho vypnete úplně, bude vypínání trvat delší dobu.

●Pohotovostní

režim

Stisknutím tlačítka POWER
přijímač zapnete nebo vypnete.
Přijímač obsahuje pohotovostní režim pro nižší spotřebu energie (úsporný režim), který se nachází na
[Nastavení> systém> Různé nastavení> Pohotovostní režim].
Pokud je režim úspory energie nastaven na pohotovostní, systém není úplně vypnutý, a proto trvá několik
sekund, než se restartuje.
Pokud je úsporný režim nastaven na možnost Deep standby, používá se ke snížení spotřeby energie v
pohotovostním režimu. Chcete-li šetřit náklady na energii, doporučujeme, aby byl úsporný režim aktivní.

* Síťový kabel
Přijímač má zabudované WIFI, může se připojit i k síti přes WIFI.

První instalace
Při prvním zapnutí přijímače, se jako první zobrazí výběr jazyka.

1. Volba jazyka
Použitím tlačítek

/

vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

2. Stisknutím tlačítka

přejdete na další síťová nastavení.

Pokud používáte síťový kabel k připojení sítě LAN, můžete nastavit síťová nastavení Ethernet submenu.

Pokud máte zapnutou volbu DHCP, automaticky zjistí správnou adresu IP. Služba DHCP OFF se používá,
pokud chcete použít určitou adresu IP. V tomto případě musíte zadat správnou adresu v každém poli.
Nakonec vyberte volbu uložení a potvrďte nastavení.
Podnabídka WiFi se používá, když se přijímač připojuje k síti prostřednictvím bezdrátového připojení.
Vyberte podnabídku WiFi, objeví se obrazovka s výsledky vyhledávání dostupných sítí WLAN, vyberte
příslušnou síť WLAN ze seznamu, pokud je to zabezpečená síť a je to poprvé, co jste ji použili, budete
muset zadat své heslo sítě WiFi.

3. Stisknutím tlačítka

přejdete na nastavení času.

Můžete nastavit čas Automatické aktualizace v režimu DVB nebo v režimu Internet. Nastavte
automatickou aktualizaci na hodnotu OFF, pokud chcete nastavit čas ručně. V tomto případě musíte
zadat správný čas v poli datum a čas tlačítky 0-9.
Zvolte požadovaný režim času.
Vyberte správný časový posun GMT podle časového pásma.

4. Stisknutím tlačítka

přejdete do nastavení rozlišení.

Zde musíte vybrat požadované rozlišení v závislosti na nastavení HD televizoru. Volbu potvrďte tlačítkem
OK.

Specifikace
Hlavní procesor

Quad core Cortex-A53 CPU up to 2.0GHz

Flash paměť

Emmc : 8GBytes

DDR SDRAM

1GBytes

Typ tuneru

DVB-S / DVB-S2

Vstupní konektor

F-typ Connector Female

Vstupní napětí

DC 12V/2A

Spotřeba energie

MAX: 20W

S/PDIF

Digital Audio nebo Dolby Digital Bit Stream výstup

Síť

Lan: 100Mb
Wlan: IEEE802.11 b/g/n , až 150Mbps high-speed

SD

Micro SD

USB

Dva USB 2.0 hosty

HDMI

VER2.0

Operační teplota

0℃ ~ +45℃

Skladovací teplota

-10℃ ~ +70℃

Standby:<0.5W

Řešení problémů
Než se obrátíte na místní servisní středisko, pečlivě si přečtěte následující tipy.

1. Žádný obraz
• Nejprve zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a v provozním režimu.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen video kabel mezi televizorem a přijímačem.
• Zkontrolujte, zda je satelitní kabel řádně připojen k přijímači
• Zkontrolujte, zda je vybraný kanál aktuálně vysílán.
• Zkontrolujte, zda je vybraný kanál šifrován a zda máte odpovídající přístupovou čipovou kartu.

2. Problém s kvalitou zvuku
• Zkontrolujte, zda je audio kabel správně připojen.
• Zkontrolujte úroveň hlasitosti televizoru a přijímače.
• Zkontrolujte, zda není přijímač nebo TV nastaven na funkci ztlumení hlasitosti.
• Zkontrolujte volbu zvuku, pokud je správně zvolena pro program, který právě sledujete.

3. Špatná kvalita obrazu nebo zvuku
• Kvalita obrazu nebo zvuku může být dočasně oslabena, je-li antenna pokryta sněhem, nebo při aktuální
bouři.
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa orientována v původním směru.
• kontrolujte, zda není LNB poškozeno.

4. Probléms dálkovým ovládáním
• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
• Nasměrujte dálkové ovládání přímo na přijímač.
• jistěte se, že před předním panelem přijímače není žádná překážka.

5. Problém s vyhledáním kanálů
• Ujistěte se, že jsou všechny konfigurace tuneru správně provedeny.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely antény.

6. Problém se sledováním šifrovaného kanálu
• Zkontrolujte, zda mate příslušnou Smart kartu.
• Vyjměte Smart kartu a znovu ji vložte, aby se znovu inicializovala.
• Zkontrolujte, zda váš systém správně detekuje čipovou kartu.

7. Problém s nahráváním
• Zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek místa pro záznam.
• Ujistěte se, že není mezi nahrávkami konflikt.

