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1. BEZPE NOSTNÉ INŠTRUKCIE

Prístroj bol vyrobený tak, aby zodpovedal medzinárodným bezpe nostným štandardom.
Nasledujúce informácie ítajte pozorne.

NAPÁJANIE: AC 95~240V 50/60Hz.

UMIESTNENIE: ho

PRE Nepre . Mohlo

TEKUTINY: ho

ISTENIE: ho

VENTILÁCIA:

.

DOPLNKY:

.

BÚRKY:
u

Pre
.

1.1. PRÍSLUŠENSTVO

Skontrolujte, i balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo.

l e

.

BEZPE NOSTNÉ INSTRUKCIE

High Definition satelitní p
GS 7056HDi



2. POPIS HARDWARU
2.1. PREDNÝ PANEL

3) MENU:

4) OK:

5) ON/OFF: tla

1) CH: Tla idlo pre prepínanie kanálov

2) VOL: Tla

6) INFRA ERVENÝ SNÍMA : kového ovláda

7) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: íslo Ke v

8) SLOT PRE KARTY: ste sledova kódované kanály do tohto
karta sledova itý

kanálov Karta o ako kanál ste ho sledova ip na

2.2. ZADNÝ PANEL

1) LNB IN: Tento konektor k koaxiálneho od na Rozsah
r

2) IF OUT: ho do na i

3) TV SCART: RT

4) HDMI:

5) USB HOST PORT:

6) RCA:

7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: Tento konektor k externého

8) POWER SWITCH: 

9) POWER INPUT:

5 6

WARU
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2.3. DIA KOVÝ OVLADA

1) POWER: k a do po-
hotovostného a za-

2) MUTE:

3) SLEEP: asova ( as, po 

4) V.FORMAT: Mení HD 
T

5) : Spúš a teletext (po-

6) : Prepína te-

7) 0~9: : íselné tla na 

8) :

9) LAST: V sa o úrove spä
alebo obrazovky a 

y

10) MENU: hlavné Pre 
te toto tla

11) VOL+ / VOL-:

12) EXIT: akéko vek alebo
né okno a spúš a spä pro-

13) CH / CH : Prepína na /

14) / : posúva na

15) OK: Tla pre 
sledovaní zobrazí zo-

v

16) / : po obrazovke a

17)  / : íklad p

18) GUIDE: te toto tla

19) FAV: v

20) INFO:

21) :

22) ERVENÉ / ZELENÉ TLA IDLO: ervené tla ené pre Irdeto 
z Farebné tla pre s 

23) MODRÉ / TITULKY TLA IDLO: Dodato v

24) LTÉ / AUDIO TLA IDLO: Dodato né a okna

 25) PLAY :

 26) STOP :

27) RECORD :

 28) PAUZA : T

29) Pretá anie spä  ( ) a pretá anie vpred ( ):

30) Posun spä  ( ) a posun vpred ( ):

31) :

32) :

33) ZOOM: šenú as

34) SAT: Toto tla

 35) :

 36) Zachytenie: 

Ozna

38) Presun na 
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USB TV

HIFI

3. SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
3.1. PRIPOJENIE PRIJÍMA A

Pripojenie antény a TV/Video
Pripojte kábel k LNB pomocou F konektora. Pripojte SCART kábel, RCA alebo HDMI kábel pod a obráz-
ka. Najlepšiu kvalitu obrazu získate prepojením pomocou HDMI kábla.

Napájanie / Zapnutie
Pripojte sie ový kábel do zásuvky. Zapnite hlavný vypína na zadnej strane prístroja. Stla te tla idlo
STANDBY na prijíma i, alebo dia kovom ovláda i.

kartu tak, aby elektronický ip bol na vzdialenejšej strane a smeroval nadol. kartu do
slotu.

3.2. INŠTALÁCIA

Toto menu Vás prevedie prvou inštaláciou GoSAT GS 7056HDi. Prosím vyberte jazyk. 

Typ ladenia

 menu nastavený. V prípade zlého nastavenia, nebude 

9

SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU



4. PRIPOJENIE PRIJÍMA A

Pokia  nedokon íte všetky zapojenia, nepripájajte prístroj ku zdroju napätia.

4.1. UMIESTNENIE PRIJÍMA A

Prijíma by mal by umiestnený na dobre vetranom mieste. Neumiest ujte prístroj do uzavretého nábyt-
ku, mohol by sa prehria . Nevystavujte prístroj priamemu slne nému vlhku, hrubému zachá-
dzaniu ani kontaktu s domácimi zvieratami. Na prijíma neukladajte iné elektronické prístroje.
Umiestnenie by malo by  v dosahu kábla.

4.2. ZAPOJENIE ANTÉNY

Po nainštalovaní systému antény zapojte koaxiálny kábel LNB antény do zdierky LNB IN na zadnej asti
prístroja. Všetky konektory káblov by mali v zdierkach pevne , nepokúšajte sa ich nijako do zdierok
priskrutkova

Inštalácia.

. Kábel by mal by  75  impedancie koaxiálny na konci s konektorom typu F.

4.3. ZAPOJENIE K EXTERNÝM PRÍSTROJOM

1) Zapojenie televízora
Po inštalácii systému paraboly zapojte koaxiálny kábel z LNB paraboly. Pre pripojenie prijíma a k tele-

V RT RT  ( F
2) Zapojenie externého Hi-Fi audio systému
K zapojeniu externého audio systému je prijíma vybavený 2 konektormi na zadnej strane
prijíma a, ozna enými L a R, ktoré sa zapájajú do avého a pravého audia.
3) Zapojenie iných satelitných prijíma ov
Zapojte satelitný kábel antény do zdierky LNB IN v prijíma i. iným konektorom, zapojte zdierku IF OUT
na prijíma i do zdierky LNB IN iného prijíma a.

5. ŠTRUKTÚRA MENU

11 12

ŠTRUKTÚRA

Výber satelitu
Ladenie
Nast. TP

Jazyk
Detský zámok

as
asova

A/V nastavenie
OSD nastavenie

Info o produkte
HDMI Informácie

Nahraté programy
Nastavenie PVR

asova

MP3 Zoznam
MP3 Súbory

Zoznam médií
Nastavenie titulkov

JPEG zoznam
Zoznam zachytených

Správca súborov

Sprievodca EPG

Multimédia

PVR
Zoznam MP3
Zoznam obr
Zoznam médií
Disk / Pamät

Hry
Sokoban
Tetris

Irdeto CA Stav

Stav karty

Stav Loaderu
Schránka
Detský zámok
Stav produktov
Upgrade software

Nastavenie

Inštalácia

Továrenské hodnoty
Informácie

Úprava staníc
Editácia zoznamu
Zoznam FAV

Hlavné menu

TV



6. OPERA NÉ MENU
HLAVNÉ MENU

< Funkce hlavního menu >
1. ÚPRAVA KANÁLOV - Toto menu ponúka funkcie ako je vymazanie alebo zamknutie kanálov, zmena

ich názvu alebo pridanie /odobratie zo skupiny ob úbených.
2. NASTAVENIE - Toto menu ponúka funkcie ako inštalácia, upgrade softwaru, návrat

k továrenským hodnotám a detailné informácie o STB.
3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto.
4.

HRY - Obsahuje 2 hry.5.
MULTIMÉDIA  po úvanie hudby i sledovanie filmov.

6. SPRIEVODCA EPG - Programové informácie sú dostupné iba pokia  sú poskytované vysiela om.

< Tip >
ou o zadanie PIN kódu je prednastavený kód „0000“.

Pokia  vyvoláte funkciu, ktorá nie je dostupná, zobrazí sa na obrazovke ikona 
Unavailable.
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OPERA

6.1. EDITÁCIA KANÁLOV

6.1.1. Editácia kanálov
V menu Úprava kanálov vyberte Editácia kanálov. Kanály vymaza , uzamknú , meni
ich názov at . Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových kanálov stla te tla idlo TV/Radio

.

* ervené tla V
* Zelené tla Zamkne / odomkne kanál po zadaní PIN kódu. Ako náhle je kanál uzamknutý

dým ke  ho chcete sledova , zadajte PIN kód.
* tla Premenovanie kanálu. Zobrazí sa klávesnica pomocou ktorej zadajte nový názov kaná-

lu.
*

*

* Tla idlo Zobrazí sa okno s funkciami Triedenie. T kanály zoradi pod a
abecedy, alebo ako prednastavené.

6.1.2. Ob úbené 1-8

V menu Úprava kanálov vyberte FAV 1-8. Do zoznamu ob úbených kanálov kanály
pridáva , alebo je odtia odobera Zoznam na avo zobrazuje všetky dostupné kanály. Zoznam napravo
zobrazuje kanály ozna ené ako ob úbené. Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových ka-
nálov stla te tla idlo TV/Radio .



[Pridanie kanálu do zoznamu ob úbených]
- V avej lište menu vyberte pomocou šípok ( / ) zoznam ob úbených kanálov a potvr te OK.
- Pomocou šípok ( / ) vyberte zo strednej lišty kanál, ktorý chcete prida a stla te zelené tla idlo.

Prepína / ).

< Tip >
- Pridanie jedného kanálu do nieko ko zoznamov ob úbených kanálov: Pomocou tla idlo FAV vyber-

te nieko ko zoznamov ob úbených kanálov a potvr te OK.

[Vymazanie kanálu zo zoznamu ob úbených]
- Vyberte kanál a stla te ervené tla idlo.

[Iné funkcie]
- Triedenie: Triedi kanály, zadané v zoznamu kanálov bu abecedne, alebo pod a prednastaveného

poriadku.
- Presunú : Presu te kanál na inú pozíciu v zozname.
- Premenova : Premenuje kanál pomocou zobrazenej klávesnice.

6.2. NASTAVENIE

alebo

Viac o týchto funkciách nájdete v kapitole 8

6.2.1. Inštalácia
Inštalácia uje nastavi parametre nevyhnutné pre príjem a resetovanie dát kanálu,

at .
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6.2.1.1. Výber satelitu
V menu Inštalácia vyberte Výber satelitu. Prijíma je vybavený informá-
ciami transpondérov pre satelity. Pomocou šípok ( / ) vyberte satelit a stla te OK.
Pre jeho deaktiváciu stla te tla idlo OK znovu.

6.2.1.2. Ladenie
V menu Inštalácia vyberte Ladenie. Pomocou šípok ( / / / ) nastavte para-
metre tak, aby bola sila a kvalita najvyššia. Po nastavení všetkých parametrov stla te ervené
tla idlo.

< Varovanie >

Satelit: Vyberte satelit, ktorý chcete nastavi .

Frekvencia LNB:

22 kHz: Zapnite alebo vypnite 22kHz.

DiSEqC 1.0 / 1.1: Pokia / 1.1, vyberte íslo portu. Inak vyberiete
Vypnuté.

Typ motora: V ypnuté.

Zoznam TP: V

Vyh adávanie siete: Pokia zapnete túto funkciu, vyh adajú sa nové alebo neznáme trans-
pondéry.

Typ vyh adávania:

Auto / Ru né / Rozšírené.
Auto - Vyh adá všetky transpondéry.
Ru né - Vyh adá ur itý transpondér.
Rozšírené - Vyh adá ur itý kanál transpondéru.

adávania: Vyberte druh kanálov, ktorý sa má vyh adáva .



Proces vyh adávania kanálov trvá nieko ko minút. V avo sa zobrazia nájdené televízne kanály, napravo
nájdené rádiové kanály. Ke asová os dosiahne 100%, vyh adávanie je dokon ené. Tla idlom OK
vyh

< Tip > 
vek ukon i  stla ením tla idla Exit.

6.2.1.3. Nastavenie TP (transpondéru)
V menu Inštalácia vyberte Nastavenie TP. Pomocou šípok ( / ) vyberte transpondér a po-
tvr te OK. Údaje vkladajte pomocou íselných tla idiel.
* Zelené tla idlo: Prida  nový transpondér
* idlo: Vybra  satelit.
* ervené tla idlo: Vyh ada  kanály.

V tomto menu nastavi jazyk, as, asova , detský zámok, A/V nastavenie, OSD
a prenos dát na USB.
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6.2.2.1. Jazyk
V menu  vyberte Jazyk. T  jazyk menu, zvuku a titulkov.

Jazyk Menu: Vyberte jazyk pre menu.

Jazyk zvuku: Vyberte jazyk zvuku prehrávaného programu. Pokia  je na výber nieko -
ko jazykov, automaticky sa vyberie nastavený jazyk.

Druhý jazyk zvuku: Pokia jazyk, ktorý je nastavený na zvuku nie je v programe obsiahnutý, 
spustí sa druhý jazyk zvuku.

Titulky: Vyberte zapnú  / vypnú  titulky.

Jazyk titulkov: Vyberte jazyk titulkov. T

Druhý jazyk titulkov: Pokia jazyk, ktorý je nastavený ako jazyk titulkov nie je v programe ob-
siahnutý, spustí sa druhý jazyk titulkov.

6.2.2.2. Detský zámok
V menu  vyberte Detský zámok. T  vekový limit, zmeni  PIN kód a zamknú
menu a kanály. To všetko pomocou tla idiel so šípkami ( / / / ).

- pri zamknutom menu alebo kanáli
- pri programe, ktorého odporu enie nedosahuje nastaveného vekového limitu



Vekový limit: Zadajte vek.

Zmeni  PIN kód: Zadajte nový PIN kód.

Zamknutie kanálu: Zamknete / odomknete menu, alebo / funkcie
zamykania. Pre zamknutie kanálu ho vyh adajte v zozname.

6.2.2.3. as
V menu  vyberte as. Nastavte dátum a as.

Auto - Dátum a 
Manual - Nastavte dátum a as manuálne.

Dátum:

GMT: Nastavte

as:

Letný as: V as.

6.2.2.4. asova
V menu vyberte asova . Tu nastavi v akom ase sa má sám alebo

. Pre funkciu nechajte alebo nastavte
jeho asova .
* idlo: Prida asova .
* idlo: Vymaza asova .
* idlo: Vymaza  všetky asova e.

19 20

erveným tla idlom. Tla idlom Menu sa vrátite 
do menu. V sa / kryje s
zadaniami, nový asova

a.
a.

Kanál: V

Cyklus: Vyberte Raz / Denne / 

Dátum: Tla

as spustenia: Zadajte

Trvanie:

.

6.2.2.5. A/V nastavenie
V menu  vyberte A/V nastavenie. T  obraz a zvuk.



Video výstup: Vyberte mód CVBS, alebo RGB.

HDMI výstup: Vyberte mód RGB, YCbCr, alebo Auto.

Typ obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9.

Vyberte Pillar Box (16:9), Letter Box (4:3), Pan & Scan alebo Auto.

HD Formát: alebo Auto.

Dolby Digital:

HDMI zvukový výstup:

HDCP:
Nastavenie obrazu:

6.2.2.6. OSD nastavenie
V menu OSD nastavenie.

V

asový limit - ale-
bo Stále.

Nízko-spotrebný / V tomto
A

V

Fast Scan Mód:

V.

Základný mód EPG: 
Dynamická aktualizácia 
zoznamu programov: 

Vyberte menu, na y, alebo

V menu. Vyberte menu

21 22

6.2.2.7. Odosla  do USB
V menu Odosla  do USB.

6.2.2.8. Prija  z USB
V menu Prija  z USB. a.

6.2.3. T

V
menu Nastavenie T hodnoty. u do
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6.2.4. Informácie

6.2.4.1. Info o produkte

6.2.4.2. HDMI informácie
T

6.3. IRDETO KARTA

V tomto menu sa karty a kartu
y T

c

y
tomto menu je pre y tak a

a y je musí s
Pre menu je na V karte

Po k karty K prosím
a V

software toto menu pre ru áciu je ak je

6.4. MULTIMÉDIÁ (iba s pou itím USB)

V Multimédiá menu pomocou
si po i K menu
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6.4.1. MP3 zoznam

Vyberte MP3 Zoznam z menu Multimédiá. V aka tejto funkcii po úva hudbu. Vyberte MP3 sú-
bory zo zoznamu pomocou šípok ( / ) a spustite hudbu stla ením tla idla OK. T si vytvori
svoj vlastný zoznam.

6.4.1.1. MP3 zoznam
* ervené tla idlo: Vymaza  MP3 súbory zo zoznamu.
* Zelené tla idlo: Náhodné prehrávanie.

6.4.1.2 MP3 súbory
< MP3 súbory >
* ervené tla idlo: Vymaza  MP3 súbory zo zoznamu.
* idlo: Prida  ozna ené súbory do zoznamu.
* Modré tla idlo: Prida  všetky súbory do zoznamu.
< MP3 Seznam >
* ervené tla idlo: Vymaza  MP3 súbory zo zoznamu.
* Zelené tla idlo: Vymaza  všetky MP3 súbory zo zoznamu.

6.4.2. Zoznam obrázkov

6.4.2.1. JPEG súbory
Vyberte JPEG súbory z menu Zoznam obrázkov. sa pozrie na JPEG obrázky na

 /  /  / ) a stla te OK.
* ervené tla idlo: Vymaza
* Zelené tla idlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov.

* ervené tla i iek.
* ): Zobrazi
* ): Zobrazi alšie.

6.4.2.2. Zoznam zachytených
Vyberte Zoznam zachytených z menu Zoznam obrázkov. vyberte zachytený súbor pomocou

/ / / ) a stla te tla idlo OK pre zobrazenie na celú plochu. Pre funkciu zachytenie Cap-
ture tla idlo .
* ervené tla idlo: Vymaza
* Zelené tla idlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov.
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6.4.4. Disk / Pamä
6.4.4.1. Správca súborov
Táto

6.4.3. Seznam médií
6.4.3.1. Seznam médií

6.4.3.2 Nastavenie titulkov

u.

m

í

※

※

Vám V na Vyberte menu Správca súborov
v menu Disk / Pamä .

* ervené tla

* Zelené tla

*
ava.

* altérdoM oldi
V irovty ráerda .

t

o

6.4.4.3. USB Mód
V menu  vyberte . T

USB zariadení
Pred zariadenia vyberte toto menu tla Potom

alebo MP3 dá dát . Sta
zariadenie u Zariadenie bude
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6.6. SPRIEVODCA EPG

Pre prehliadanie informácií o programe stla te tla idlo Guide .
Programové informácie sú dostupné, iba pokia sú vysielané. Zobrazí sa detailný popis programov ako
je as za iatku a konca, názov apod. Pre zmenu kanálu šípky ( / ). Pre zmenu asu
šípky ( / ).

Pre prepínanie medzi sprievodcom te tla idlo TV/Radio.
* ervené tla idlo: Zmení sa na jednoduchého sprievodcu aktuálnym kanálom. 
* Zelené tla idlo: Rezervuje as vybraného programu ako as vypnutia alebo zapnutia.

Vyberte program a stla te zelené tla idlo, vyberte asova a a Cyklus. Ako náhle sa asova
 v zozname asova ov.

* as asova a kryje s asova

Pre zmenu / ). Pre zmenu kanálu šípky ( / ).
* ervené tla idlo: Vráti sa do multi sprievodcu.
* Zelené tla idlo: as programu sa nastaví ako as asova a.
* idlo: Zobrazí rozvrh predchádzajúceho dna.
* Modré tla idlo: Zobrazí rozvrh nasledujúceho dna.

Ak chcete odstráni zariadenie z Vášho prijíma a, vyberte Bezpe né vybratie USB zariadenia
z USB Mód menu. T ne.

< Poznámka >
Ak sa nebudete riadi vyššie uvedenými pokynmi, pri alšom nemusí by zariadenie rozpoznané.
Potom reštartujte prijíma .

6.5. HRY

V prijíma i sú dve arkádové hry: T



7. AKO NAHRÁVA A P EHRÁVA
PR

Pre bezpe
1)
2) V
3)
4)
5)
6)

7.1. RÝCHLE NAHRÁV

y

7.2. ASOVÉ NAHRÁV

2 pre z
asova

z Sprievodca EPG Pre by
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V  P V

7.2.1. Rezervácia nahrávania v Sprievodcovi EPG
Sprievodca EPG

V
V

7.2.2. Rezervácia nahrávania v menu asova a
V

asova a V asova PVR

< Upozornenie >
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7.3. TIME SHIFT

Ak chcete odís od sledovaného programu, ale nechcete ni zmeška , sledovaný program na
chví u zastavi  pomocou funkcie Time Shift.
Jednoducho stla te tla idlo sa k televízii vrátite, budete môc sledova program od chvíle, kedy
ste stla ili tla idlo.

<  funkciu Time shift >
1) Stla te tla idlo , Time Shift sa spustí na sledovanom kanáli (obraz sa zastaví).
2) Stla te tla idlo  alebo tla idlo  pre prehrávanie. 
3) Pre spomalené prehrávanie stla te tla idlo .
4) Pre vrátenie spä  (Rewind) stla te . Pre prehranie vpred (Forward) stla te .
5) Pre návrat k sledovaní stla
6)

te .

7.4. PREHRÁVANIE

Ak chcete sledova  nahraný program, postupujte nasledovne: 
1) Otvorte menu PVR stla ením tla idla .
2) Vojdite do DVR prie inka a vyberte nahraný program.
3) Vyberte program, ktorý chcete sledova stla ením tla idla OK. Ak chcete zastavi prehrávanie, stla -

te .

* Práve nahrávaný program je zobrazený ervene.
*  titulky (Ak sú k dispozícii) stla ením tla idla „ “

*  zvukovú stopu (ak je k dispozícii) stla ením tla idla „ “
* Stla ením tla idla „  informácie o nahrávke. 

Poznámka: Spustenie titulkov  nieko ko sekúnd

Po as prehrávania si ozna i bod na indikátore priebehu nahrávania pomocou a sledo-
va  tak program od zvoleného bodu.

1) Stla te tla idlo  pre zobrazenie priebehu.
2) Pre ozna enie erveným bodom stla te tla idlo  druhýkrát.
3) Stla te  alebo  pre návrat k ozna enému bodu.

 vymedzený úsek, d
1) Pri prehrávaní stla te tla idlo  pre nastavenie východiskového bodu opakovania.
2) Presu te sa do inej sekcie pomocou tla idla  a .
3) Stla te tla idlo  pre nastavenie ukon enia bodu opakovania.
4) Pre zrušenie opakovania stla te  ešte raz.
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ŠPECIÁLNE FUNKCIE

7.4.3. Pretá anie vpred
Po
1)
2)
3)

*

7.4.4. Pretá anie spä

1)
2)
3)
*

7.4.5. Pomalé prehrávanie

1)
2)
*

7.4.6. Pauza

7.4.7. Posun vpred

7.4.8. Posun spä

8. ŠPECIÁLNE FUNKCIE

8.3. Dynamic Channel Management - Automatická aktualizácia kanálov

8.1. Funkcia FastScan

8.4. Standby OTA - Stiahnutie nového S

3
1

D
Po

Po
Po ANI PRÍSTROJ

8.5. Priamy prístup k zaslanej správe. 
V

T

7.5. NASTAVENIE PVR

Multimedia - PVR - Nastavenie PVR

7.5.3. opakovanie

8.2. Funkcia Skylink aktualizácia

o
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Napájanie

SPMSajordzpyT-
- Vstupné napätie AC 95V~240V 50Hz / 60Hz
- Max. spotreba energie Max. 25W
- Less than 1.0W

Tuner
- Vstupná frekvencia 950 ~ 2150MHz
- Vstupná úrove  signálu
- cia 75  Unbalanced

akreidzpyT“F„arotkenokpyT-
ýnlibitapok)3.1(SLASU,2.1,1.1,0.1CqESiD-

Systémové prostriedky
- etybM8
- SDRAM                 256Mbyte

Video dekodér
- T MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC 11171-,13818-2

liforpýkosyvaýnvalh)01trap4GEPM(462.Hslevel/seliforP-
LH@PM2-GEPM/1.4leveL

s/tibM51.xaMkotývotáD-
- 4:3, 16:9

I, RGBMDH,SBVCputsývoediV-
- Rozlíšenie obrazu 1080p, 1080i, 720p, 576p, auto

Audio dekodér
- Audio dekódovanie MPEG-1 vrstvové I/II, MPEG-2 vrstvové II

/CLCAA4-GEPM,CAA2-GEPM
etilov(STD,latigiDybloD né)
putsývývogólanaoeretSukuvzieR-

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Riešenie

Prijíma

LED dióda na prednej strane
prijíma a nesvieti, alebo
prijíma  nie je napájaný

Zapojte správne sie ový kábel do zásuvky.

Nejde obraz Skontrolujte, s
Skontrolujte, i je výstupný video port pevne pripojený k televí-
zoru.
Skontrolujte, i je na televízory nastavený správny video výstup.

Nejde zvuk Skontrolujte zapojenie audio káblov.
Skontrolujte úrove  hlasitosti televízora.
Stla te tla idlo  MUTE.

Dia kový ovláda  nefunguje ovláda na infra ervený na prednej stra-
a.

te batérie.

Zlá kvalita obrazu Skontrolujte silu signálu v Editácia kanálov. Pokia je níz-
ka, skúste preto i  parabolu.

Reštartovanie,
ke  je prístroj zapnutý

Prí  skrat na LNB. Skontrolujte ho.

Varovné správy

Chýba signál Zapojte správne anténu.
Editácia kanálov.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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SCART
gniknalBtsaF/wolS,)SBVC(tuooediVVT-

(tuooiduA avý & Pravý)

RCA
)SBVC(putsývoediV,hcniC/ACRACRoediV-

(oiduA avý / pravý)

S-VHS, S/PDIF, HDMI
putsývoiduaynlátigiDFIDP/S-

putsývoedivaoiduaynlátigiDIMDH-

Dátový port
ýnlibitapmok0.2/1.1BSU)tsoh(BSU-

)Am005.xaMcdV5(

Predný panel
- Tla alt7áldi idiel (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, OK)

DNFjelpsiD-
- SMART CARD

Zadný panel
- Sie ový kábel
- 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through)
-  1 SCART (TV)
-  RCA (CVBS, AUDIO L/R)
-  USB
-  HDMI

Fyzické parametre
mm)H(35x)D(081x)W(052yremzoR-

- Hmotnos gk0.2
- Pracovná teplota 0°C ~ +45°C
- Skladovacia teplota -10°C ~ +70°C

- S/PDIF


