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Upozornění 
 
Technické specifikace a provozní pokyny obsažené v této příručce podléhají 
změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu 
používání se obraťte na technickou podporu prodejce. 
Před prvním použitím přístroje si přečtěte, prosím ,pečlivě tento návod.  
 
Před prvním použitím prosím důkladně nabijte baterii. (doporučujeme 5 
hodin) 
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
 
Prosím, přísně dodržujte níže uvedené pokyny, aby se předešlo 
poškození, které se může stát Vám nebo Vašemu zařízení. 
Před čištěním přístroje vytáhněte napájecí kabel . 
Nepoužívejte příslušenství nebo další zařízení, které nejsou 
doporučené výrobcem, protože mohou poškodit přístroj a mohou vést 
ke ztrátě záruky. Při používání zařízení jej chraňte před nárazy a 
pády,jinak může dojít k poškození zařízení. Noste svůj přístroj 
bezpečně uložený ve své tašce a nikdy jej nepřenášejte spolu s 
vybavením, které může případně poškodit zařízení; jinak se na zařízení 
nebude vztahovat záruka. 
Nepoužívejte zařízení venku ve vlhku, abyste ochránili váš přístroj proti 
kontaktu s kapalinou během deštivého počasí. Kontakt s kapalinou 
může poškodit vaše zařízení a na zařízení se poté  nevztahuje záruka. 
Při připojování zařízení s LNB, prosím, buďte opatrní , ochraňte jej 
proti zkratu; při delším používání zařízení, které je ve zkratu, hrozí 
poškození přístroje. 
 
Servis přístroje 

Nepokoušejte se opravit zařízení sami. Pokud otevřete kryt přístroje, 
zařízení ztrácí záruku. Při všech problémech  spojených se zařízením, 
kontaktujte prodejce, servis nebo technickou podporu. 
 

ÚVOD  
Digitální kombinovaný Finder je jednoduchý a pohodlný nástroj pro 
nastavení satelitní nebo terestrální antény, či nastavení kabelového 
příjmu.  
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Příslušenství  
 
1. Uživatelská příručka  
2. Napájecí adaptér  
3. Adaptér do autozapalovače   
4. Ochranné pouzdro 
5. Dálkové ovládání 
 

 
 

 
 

 Při použití s Vaším elektrickým adaptérem s 12 voltovým výstupem, 
můžete zajistit, že zařízení zůstane nabité nepřetržitě a díky tomu 
můžete svůj přístroj používat v prostředích, které nemají elektřinu. 
Můžete snadno nabíjet zařízení během jízdy. Neotvírejte jej ani se 
nesnažte opravit svépomocí, při poškození jej ihned odpojte a kontaktujte 
autorizované servisní středisko. 

 
 
 
 
Dálkové ovládání -  tlačítka funkcí jsou stejné jako tlačítka na přístroji
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A. Panel přístroje 
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1. RF IN: 
Vstupní port  pro anténu DVB-T nebo DVB-C 
2. LNB INPUT: 
Vstupní port satelitního signálu; připojit přímo k satelitní anténě s 
koaxiálním kabelem 

3. LCD display 

Zobrazuje  menu a náhled programů 
4. Kontrolka Power: 
Indikuje zapnutí přístroje Pokud 

svítí zeleně, indikuje zapnutí 
přístroje 

5. Kontrolka Battery: 
Světlo červené indikuje , že nyní se přístroj nabíjí. Světlo 
zelené barvy značí, že přístroj je plně nabitý. 
6. Sada 3 kontrolek 5,12,24 T: 
Indikuje napájení zesilovače v režimu měření DVB-T 
7. LOCK-T/C: 
Indikuje zaměření signálu v režimech DVB-T/C 
8. LOCK-S: 
Indikuje zaměření signálu v režimu DVB-S 
9. 22k/13v/18v light: 
Indikuje režim 22k/13v/18v 
10. IR Light: 
Indikuje příjem povelů z dálkového ovládání. 
11. POWER key: 
Pro zapnutí či vypnutí přístroje  je nutné stisknout a držet  toto 
tlačítko po dobu 3 sekund . 
12. Funkční tlačítka: 
Skládá se ze 2 tlačítek, F1-F2 
F1: Mění zobrazení dle pokynů na display, funkce se mění v různých 
režimech měření 
F2: Aktivuje Disecq, spectrum  atd.
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13. T/R: 
Vyberete režim Radio/TV v režimu náhledu stanic. 
14. FIND key: 
Přístup pro  snadné vyhledání satelitu ,menu, které se rychle nastaví 
satelitní anténa. 

Spectrum analyzer 
15. H/V: 
Tlačítko rychlé volby pro přepnutí H/V polarizace. 
17. 0/22K: 
Tlačítko rychlé volby pro aktivaci modu 22 kHz. 
18. Směrové šipky a OK: 
Tlačítka pro pohyb v menu a potvrzení zvolené operace. 
19. Numerická tlačítka: 
Tlačítka pro prime zadání numerických hodnot.. 
20. MENU tlačítko: 
Tímto tlačítkem vstoupíte do menu přístroje. 
21. EXIT tlačítko: 
Stiskem vstoupíte o úroveň zpět  či úplně vystoupíte z menu. 
22. Dobíjecí vstup 
Zde připojte originální dobíjecí adaptér. 
23. USB port : 
Připojení pro USB disk. 
24. HDMI: 
Digitální obrazový a zvukový výstup s vysokým rozlišením 
25. HW OFF 
Reset přístroje. 
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B. Stručný průvodce obsluhou 
C. Pomocí této funkce může uživatel rychle a snadno najít 

správný satelit a přesně nastavit parabolu.  
Prosím zapněte Finder přístroj tlačítkem tlačítkem ON / OFF 
pro zapnutí / vypnutí přístroje.  
Zobrazí se hlavní menu , jak je uvedeno níže: 

 

 
 

1. SYSTEM SETUP 
 Poté se zobrazí následující okno, stiskněte  OK pro nastavení 
systému. 

 

 
1) Jazyk menu: Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> Vyberte 

požadovaný jazyk pro nabídku /čeština je dostupná/ 
2) Průhlednost: Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> pro nastavení 

8  



 

3) Poměr stran: Stiskněte vlevo / vpravo pro výběr 4:3, 16:9 
(širokoúhlá obrazovka) a auto.

 
 
 Formát zobrazení: Zvolíte-li poměr stran zobrazení jako "4:3", 
poté je možná konverze režimu pro případy, ve kterých  je 
přenášený program ve formátu "16:9" a mohou být vybrány 
následující možnosti :  
① Pan & Scan: Přijímač interpretuje Pan & Scan a ořízne 
vstupní signál 16:9 pro zobrazení na televizoru 4:3.  
② Letterbox: V tomto režimu je originální poměr stran 16:9 . 
Vstupní video signál je zachován, jsou zachovány černé pruhy v 
horní a dolní části obrazovky.  
③ Ignorovat: Použijte toto nastavení, pokud váš televizor 
zpracovává  signál automaticky přepínáním formátu. 
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4) Video Formát: Prosím, vyberte z dostupných rozlišení 1080p / 
1080i, 720p nebo 576p. 

5)  Tovární nastavení: Zvolte Tovární nastavení a Stiskněte 
<OK>, zobrazí se dialogové okno na obrazovce ,výchozí heslo 
je 0000. Když je zadáno správné heslo, tovární nastavení 
zařízení automaticky vynuluje. Všechny parametry budou 
nastaveny do základního nastavení. 
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2. Spekrální analyzér  
Stiskněte tlačítko <AN/DG> na zařízení, zobrazí se  spektrum 
aktuálního satelitu jak je uvedeno níže: 

 

1) Stiskněte <Červené tlačítko (0/22K) ovládání  zapnutí 22kHz. 
2) Stiskněte  <Zelené tlačítko (13/18V)>přepínání mezi 13/18V. 
3) Stiskněte <Vlevo/Vpravo> tlačítko pro změnu frekvence 
4) Při dalším stisku <AN/DG> se zobrazí následující volby: 

 

 
Můžete změnit parametry, jako je počáteční frekvence a konečná 
frekvence pomocí číselných tlačítek v uvedeném rozmezí. 

3. Vyhledávání družic 
         Stiskněte tlačítko <FIND> na zařízení.Nabídka Vyhledávání družic 
se zobrazí přímo. Více na straně 16
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4. Použití klávesových zkratek 
1) H/V 

tlačítko pro přepnutí 13V/18V výstupu v nabídce Vyhledávání 
družic 

2)   0/22K 
Tlačítko pro přepínání 0/22 kHz výstupu v nabídce Vyhledávání 
družic 

         3)   T/R 
 

  
Stisknutím tlačítka TV / RADIO přepínáte režim reprodukce , viz 
obrázky výše. 

 
 

4) F1: Stiskněte tlačítko <F1> při vysílání programu. 
Zobrazí se bargraf úrovně, BER a C / N na obrazovce.  
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Stiskněte <F1> znovu, hodnota úrovně  a C/N se zobrazí na 
obrazovce 

 
5)  Stiskněte tlačítko <F2> při vysílání programu. Satelitní 

Informace se zobrazí takto: 
 

 
Vyberte satelit a stiskněte <OK>  pro  zobrazení seznamu kanálů 
podle tohoto satelitu na obrazovce. 
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6) Hlasitost: Stisknutím tlačítka <Vlevo/Vpravo> nastavíte úroveň 
hlasitosti reprodukce. 

 

 
 

D. Práce s Menu přístroje 
 
       Stiskněte tlačítko Menu na klávesnici pro zobrazení hlavní                    
nabídky.Menu se skládá z těchto voleb a  je zobrazeno níže: 
 

LNB konfigurace  

 Vyhledávání družic  

Nastavení pozicionéru 

Vyhledávání DVB-T 

Vyhledávání DVB-C  

Nastavení systému 

Výpočet úhlu  

 
Použijte šipky pro posun kurzoru nahoru nebo dolů v menu. Pomocí 
tlačítka OK potvrzujete výběr volby.  
Chcete-li opustit  menu kdykoliv, stiskněte tlačítko EXIT.
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1. LNB konfigurace 
 Poté  co se zobrazí následující okno, stiskněte tlačítko OK  pro 
konfiguraci LNB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). LNB: Pomocí tlačítka <Vlevo/Vpravo> vyberte LNB 
 

2). L.O. Frekvence: Zadejte správnou frekvenci oscilátoru 
LNB pomocí numerických kláves na klávesnici. 

3). LNB Napětí: použitím tlačítek <Vlevo/Vpravo> můžete  
vybrat hodnotu pro LNB napájení. 

4). Anténa: použijte tlačítko <Vlevo/Vpravo>  a vyberte typ 
antény, pevná, motorická nebo Unicable připojení 

5). DiSEqC Switch: Pomocí tlačítek <Vlevo/Vpravo> 
vyberte  typ DiSEqC přepínače 

6). DiSEqC vstupt: Pomocí tlačítek <Vlevo/Vpravo> zvolte 
číslo portu, aby se vybral RF signál právě z toho LNB, 
který je připojeno. Rozsah 1 ~ 4. 

                    7). DiSEqC Repeat: Počet opakování příkazu DiSEqC. 
8).  22KHz Switch: Pomocí tlačítek  <Vlevo/Vpravo> můžete 

použít modulaci 22 kHz
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2. Vyhledávání družic 
Poté co se zobrazí následující okno, stiskněte tlačítko OK pro 
přechod na  nastavení paraboly. 

 
 
 

1) Satelit: Stisknutím tlačítka <OK> zobrazíte seznam satelitů. Zvolte 
satelit, který chcete zkontrolovat, stiskem tlačítek <Vlevo/Vpravo>. 
Můžete také stisknout <Nahoru/Dolů> pro výběr satelitu. 
Stisknutím tlačítka <OK> potvrďte svůj výběr. 

 

 
2) LNB: Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> pro výběr správého typu 

LNB podle vaší fyzické konfigurace konvertorů  
Stiskněte <OK> pro nastavení LNB konfigurace 

3) Frekvence   :   Stiskněte tlačítko <OK> pro zobrazení tabulky 
frekvencí.
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 Vyberte frekvenci, kterou chcete skenovat, stisknutím tlačítka 
<Vlevo/Vpravo> nebo tlačítko UP / DOWN. Stisknutím tlačítka 
<OK> potvrďte svůj výběr. Můžete upravovat, přidávat, mazat, PID 
uložených frekvencí velmi snadno. 

 
 

① Edit: Stiskněte tlačítko <Red(0/22K)> ,můžete tak upravit 
frekvence pomocí číselných tlačítek.  Stiskněte UP / 
DOWN pro výběr TP, který chcete editovat". Stiskněte 
<OK> pro potvrzení operace a uložení výsledku. 
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② Add: Stiskněte tlačítko <Zelené (H/V)> pro přidání nové 
frekvence pomocí číselných tlačítek. <OK> Tlačítko použijte 
pro potvrzení operace a uložení výsledku. 

 
 

③ Delete: Stiskněte <Vlevo/Vpravo> nebo tlačítko 
<Nahoru/Dolů> a vyberte možnost Odstranit. Stiskněte 
tlačítko < žluté (AN/DG)> , tímto . Uvidíte informaci  o 
potvrzení, stisknutím <OK> odstraníte nebo <EXIT> pro 
zrušení operace a uložení výsledku. 
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④ PID:  Stisknutím tlačítka < modré   (Find)>vyvoláte 
informace  PID  zvolené  frekvence. 

 
4) Síťové hledání: Pomocí tlačítka <Vlevo/Vpravo> můžete zvolit 

síťové vyhledávání /NIT hledání/ 
5) TP SCAN: Skenování transpondérů jeden po druhém. Stisknutím 

tlačítka OK zahájíte skenování kanálů. 

 
SAT  SCAN:  Skenování všech transpondérů  jedné družice (budou 
skenovány všechny transpondéry v seznamu)  
Poznámka: V průběhu vyhledávání signálu můžete vidět bargraf 
úrovní a kvality, zároveň  se rozsvítí LOCK společně se 
zvukovým znamením. DiSEqC ukáže port, který je přiřazen 
k příslušnému portu DiSEqC 1.0 přepínače. 
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6) Informace o signálu 
① Stisknutím tlačítka F1 se zobrazí informace o signálu  
Můžete vidět graficky i číselně  úroveň a  C/N. další hodnoty jsou 
zobrazeny v číselné podobě.  Použitím tlačítek 
<Vlevo/Vpravo> změníte hlasitost,  tlačítkem T / R ztlumíte. 

 
② Stiskněte tlačítko F1 znovu, hodnota úrovně a C /N se zobrazí na 
obrazovce zvětšeně v procentuálních hodnotách. . 

 

 

20  



 

3. Nastavení pozicionéru 
Stiskněte tlačítko OK pro nastavení motoru, objeví se následující 
nabídka: 

 

 
 

 
Satelit: 

Pomocí tlačítek <vlevo / vpravo> 
vyberte satelit nebo stiskněte tlačítko 

OK pro výběr satelitu 

 
Transpondér: 

Použijte tlačítka <vlevo / vpravo> 
pro výběr transpondéru. Stiskněte 
tlačítko OK pro zobrazení seznamu  

 
Průběžně 
přesunout: 

Použijte tl. <vlevo / vpravo> 
tlačítko pro pohyb polohovadla  

a stiskněte tlačítko OK pro 
uložení aktuální pozice. 

 
Přesun kroky: 

Pomocí tlačítek <vlevo / vpravo> 
otáčíte motor krokově, stisknutím 
tlačítka OK uložíte aktuální pozici. 

Velikost 
kroku: 

Pomocí tlačítek <vlevo / vpravo 
nastavte délku kroku 

Limit: Pomocí tlačítek <vlevo 
/vpravo> nastavte omezení 

 Další 
příkazy: 

Pomocí tlačítek <Vlevo/Vpravo> 
vyberte příkazové tlačítko a 
stiskněte OK pro provedení. 
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GOTO X: 

Pomocí tlačítka <Vlevo/Vpravo> 
zvolte ON / OFF a stiskněte tlačítko 

OK pro uložení pozice uživatele. 
 

4. Měření  DVB-T 
Stiskněte tlačítko OK pro nastavení DVB-T, objeví se 
následující okno:

 
 

1)  Frekvence 
Stisknutím tlačítek <vlevo/ vpravo> vyberte frekvenci a odpovídající 
šířka pásma se ukáže na obrazovce.  
① Stisknutím tlačítkek <Nahoru/Dolů> vyberete frekvenci.  
② Stisknutím <OK> vstoupíte do seznamu frekvencí, stisknutím  
<Nahoru/Dolů> zvolte frekvenci jednu po druhé  
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③Upravení frekvence: Stiskněte červené tlačítko  pro úpravu 
frekvencí . Stiskněte <Nahoru/Dolů>  a vyberte šířku pásma. 
A poté stiskněte <OK> k potvrzení operace a uložení. nebo 
stiskněte tlačítko <EXIT> pro zrušení operace. 

 
④Přidání frekvence: Stiskněte zelené  tlačítko  pro vložení 
frekvence . Stiskněte <Nahoru/Dolů>  a vyberte šířku pásma. 
A poté stiskněte <OK> k potvrzení operace a uložení. nebo 
stiskněte tlačítko <EXIT> pro zrušení operace. 
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⑤ Smazání frekvence: Stiskněte žluté  tlačítko  pro smazání 
frekvence . Stiskněte <Nahoru/Dolů>  a vyberte šířku pásma. 
A poté stiskněte <OK> k potvrzení operace a uložení. nebo 
stiskněte tlačítko <EXIT> pro zrušení operace. 

 
. 

 

 
 
 
 

⑥ Stiskněte modré tlačítko pro zobrazení informací PID 
zvolené frekvence. 

 

 
2) Nastavení antény: 
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①Stiskněte <Nahoru/Dolů> zvolte možnosti nastavení antény.  
② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> pro výběr  napájení 
antény. 

3) Síťové hledání 

 

① Stiskněte <Nahoru/Dolů> vyberte možnost Síťové hledání 

        ② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> a  vyberte režim. 
E. 4) Skenování frekvencí pro příjem programů.  

Stiskněte <Nahoru/Dolů> TP Scan nebo Auto Scan.  
Poznámka: V průběhu vyhledávání signálu, můžete vidět 
bargraf  úrovně a C /N, současně se rozsvítí LOCK se 
zvukovou signalizací při zaměření signálu. 

F. 1) TP Scan: Skenování transpondérů jednoho po druhém  
① Stiskněte tlačítko <Nahoru/Dolů> pro TP Scan.  
② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> pro volbu režimu TP 
Scan.  
③ Stiskněte tlačítko <OK>, zobrazí se následující zpráva: 
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④Stiskněte tlačítko <OK> pro odstranění existujících  
programů tohoto TP  a spuštění TP Scanu. Nebo stiskněte 
tlačítko <Exit> pro ponechání stávajících  programů a 
spuštění TP Scanu. 

 
 
5) Auto Scan: Skenování veškerých frekvenci a šířek pásma.  
Pokud probíhá Auto Scan, může uživatel kdykoliv stisknout <OK> pro 
přeskočení  nebo <EXIT> pro ukočení skenu.  
① Stiskněte tlačítko <Nahoru/Dolů> pro volbu Auto Scan.  
② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> zvolte režim Auto Scan.  
③ Stiskněte tlačítko <OK>, zobrazí se zpráva o vymazání předchozích 
programů. 
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④Stiskněte tlačítko <OK> pro odstranění existujících  
programů tohoto satelitu a spuštění Auto Scanu. Nebo 
stiskněte tlačítko <Exit> pro ponechání stávajících  
programů a spuštění Auto Scanu. 

 
1. Měření DVB-S 

Po stisknutí se objeví následující obrázek, stiskněte 
tlačítko OK pro nastavení kabelové televize.

 

1) Frekvence: 
Stiskněte tlačítko <vlevo/ vpravo> ,vyberte frekvenci a odpovídající 
SR .Konstelace se ukáže na obrazovce automaticky. 
 
 
① Stiskněte tlačítko <Nahoru/Dolů> a vyberte volbu 
Frekvence.  
② Stisknutím <OK> vstoupíte do seznamu frekvencí, 
stiskněte  
<Nahoru/Dolů> Zvolte frekvenci jednu po druhé, stiskněte  
<Vlevo/Vpravo> pro výběr stránku po stránce. 
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③ Editace frekvence: Stiskněte červené tlačítko , tímto můžete  
upravovat frekvenci. Stisknutím  <Nahoru/Dolů> vyberte šířku 
pásma. Poté stiskněte <OK> k potvrzení operace a uložení výsledku. 
Nebo stiskněte tlačítko <EXIT> pro zrušení operace.  
 
④ Přidání frekvence: Stiskněte  zelené tlačítko  pro přidání 
frekvence. Stisknutím  <Nahoru/Dolů> vyberte šířku pásma. Poté 
stiskněte <OK> k potvrzení operace a uložení výsledku. Nebo 
stiskněte tlačítko <EXIT> pro zrušení operace.  
 
⑤ Smazání frekvence: Stiskněte tlačítko <vlevo/ vpravo> ,vyberte 
frekvenci pro smazání a poté stiskněte žluté tlačítko, zobrazí se 
potvrzovací zpráva. Stiskněte tlačítko <OK/Exit> pro potvrzení / 
zrušení příkazu. 
 
⑥ Stiskněte modré tlačítko pro zobrazení PID informací 
zvolené frekvence.  
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2) Síťové hledání 
① Stiskněte <Nahoru/Dolů> a vyberte možnost Network Search.  
② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> vyberte Network Scan  
režim. 

3) TP Scan:  
G. Skenování transpondérů jeden po druhém s  výchozími 

frekvencemi a šířkou pásma.  
① Stiskněte tlačítko <Nahoru/Dolů> pro TP Scan.  
② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> pro volbu režimu TP 
Scan.  
③ Stiskněte tlačítko <OK>, následuje obrazovka vyhledávání 

 
 

 
 
 

1) Auto Scan:  
H. Skenování všech frekvencí a šířek pásma.  

Po spuštění  Auto Scan, může uživatel stisknout <OK> 
přeskočit nebo  
<EXIT> Ukončit probíhající hledání 

I. ② Stiskněte tlačítko <Vlevo/Vpravo> zvolte režim Auto 
hledání. 
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③ Stiskněte tlačítko <OK>, zobrazí se tato obrazovka 

 
 
 

7) Informace o signálu 
① Stisknutím tlačítka F1 se zobrazí informace o signálu.  
Můžete vidět graficky i číselně  úroveň a  C/N, další hodnoty jsou 
zobrazeny v číselné podobě.  Použitím tlačítek 
<Vlevo/Vpravo> změníte hlasitost,  tlačítkem T / R ztlumíte. 

 
 

 
 
 

1. Nastavení systému 
Detailního průvodce naleznete na stránce "8"
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2. Výpočet úhlu 
Zobrazí se následující okno, stiskněte tlačítko OK pro výpočet úhlu. 

 
1) Satelit: Použijte tlačítka vlevo / vpravo pro výběr satelitu nebo stiskněte 
tlačítko OK pro výběr satelitu.  
2) Zeměpisná délka: Pomocí numerických tlačítek zadejte pozici.  
3) East / West: Použijte tl. vlevo / vpravo pro výběr pozice satelitu  
4) Uživatel šířka: Pomocí numerických tlačítek zadejte Vaši zeměpisnou 
šířku pro zvolené místo instalace. 
5) Sever / Jih: Uveďte, zda Vaše zeměpisná šířka je severní nebo jižní.  
6) Uživatel délka: Pomocí numerických tlačítek zadejte délku  
7) East / West: Uveďte, zda Vaše zeměpisná délka je na východ,nebo 
západ.  
8) ANGLE CALCAULATION: Stiskněte tlačítko OK pro výpočet azimutu a 
elevace paraboly. Údaje se zobrazí na monitoru přístroje.  
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           USB PVR 

 Použijte tlačítka <vpravo/vlevo> pro změnu menu z hlavního 

menu do USB PVR.Menu se skládá ze 4 možností a  je zobrazeno 

níže: 

 
 
 

EDIT CHANNEL LIST 

FILE EDIT 

HDD MANAGE 

SOFTWARE UPGRADE 

 
 
 
 
 
 
Stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek<Vlevo/Vpravo> vyberte stránku 

PVR.  

3. Pokud připojujete externí pevný disk k portu USB, Finder lze použít jako 

PVR (digitální videorekordér).  

4. Chcete-li použít externí pevný disk, musíte připojit externí pevný disk k 

portu USB .
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1. Editace programových seznamů 
Existují dva typy programů, jeden je pro televizní a druhý pro 
rozhlasové stanice. Operace se seznamy TV a RADIO jsou stejné.  
Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení hlavní nabídky. Vyberte upravit 
seznam kanálů a stiskněte tlačítko OK, pokud jsou již některé 
programy uložené v přístroji. Uživatel uvidí TV seznam níže : 

 

 
 

 
 
Můžete spravovat uložené kanály televizních a rozhlasových 
programů. Jejich třídění, odstranění, zálohování je velmi snadné.
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1) Odstraníte-li program trvale z databáze, je nutné pro obnovení jej 
znovu vyhledat.  
① Stiskněte tlačítko Vlevo / Vpravo ,vyberte rolování stránek, stiskněte 
tlačítko nahoru / dolů pro posun  po jednom- 
Tlačítko pro výběr programu.  
② Najděte kanál, který chcete vymazat, a stiskněte <zelené 
(H/V)>tlačítko, kanál bude označen symbolem "X".  
③ Opakujte krok 2 se všemi kanály, které chcete odstranit.  
④ Pro potvrzení vymazání stiskněte EXIT pro odchod z tohoto menu, 
zobrazí se potvrzovací zpráva.  
⑤ Stiskem tlačítka OK potvrďte odstranění, nebo stiskněte tlačítko 
EXIT pro zrušení. 
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2) Chcete-li seřadit kanály:  
① Vyhledejte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte <červené 
(O/22K)> tlačítko. Zobrazí se okno se zprávou k vepsání čísla.  
②. Zadejte číslo pomocí číselných tlačítek. Stiskněte <OK>  
tlačítko. Změní se pořadí uložených programů. 

. 
 
 

 
 
 
3) Chcete-li odstranit všechny kanály:  příkazem vymazat vše odstraníte 
všechny programu trvale z databáze, pro jejich obnovení je nutné je 
znovu vyhledat. 
① Stisknutím  < žlutého(AN/DG)> tlačítka, se zobrazí 
potvrzující zpráva. 
② Stiskem tlačítka OK potvrďte odstranění. Nebo stiskněte tlačítko EXIT 
pro zrušení. 
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1) Pro zálohování kanálů: Můžete zálohovat kanály přes USB port.  
 
① Připojte USB disk, přístroj zobrazí informaci o vložení zařízení 

 
 
② Stiskem <modrého(FIND)> tlačítka budou všechny programy 
zálohovány na USB disk. 
 

 
③ Pokud není žádný program uložen v přístroji, můžete připojit USB 

disk, na který byly uloženy programy. Stiskněte <modré(FIND)> tlačítko 
pro kopírování seznamu uložených program z disku do paměti přístroje .  

 
④ Po dokončení zálohování vyjměte USB disk, zobrazí se hlášení o 

odpojeném USB disku tak, jak je uvedeno na dalším obrázku.
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2. Informace o programu  
Použijte  tlačítka <Nahoru/Dolů> nebo <Vlevo/Vpravo> pro pohyb 
kurzoru. Můžete sledovat informace o kanálu: zobrazí se  název satelitu, 
informace o transpondéru …. 

3. Práce se soubory na USB disku 
 
Upravte soubor z externího pevného disku. Soubory lze třídit, 
přejmenovávat, mazat.  
Stiskněte <zelené H/V>tlačítko pro třídění souborů  
Stiskněte <žluté AN/DG> tlačítko pro přejmenování souborů 
Stiskněte <modré FIND> tlačítko pro smazání souborů  
Stiskněte tlačítko OK pro přehrání souboru, který jste vybrali 
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4. HDD správa 
Správa externího pevného disku, který jste připojili k přístroji. 
Stiskem <červeného 0/22k> tlačítka odeberete externí pevný disk Stiskem 
<zeleného H/V> tlačítka připojíte externí pevný disk  
Stiskem <žlutého AN/DG> tlačítka můžete formátovat externí pevný disk 
Stiskem <modrého Find> tlačítka zkontrolujete informace o externím 
pevném disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SOFTWARE UPGRADE 
Toto zařízení můžete upgradovat přes USB port.  
1) Stiskněte tlačítko <On/Off>, vypněte zařízení, vložte USB disk.  
2) Stiskněte tlačítko <On/Off>, zapněte přístroj, přístroj automaticky 
indikuje software.  
3) LOCK světlo bliká, pokud aktualizace softwaru probíhá.  
4).LOCK světlo stále svítí. Aktualizace softwaru byla dokončena.  
5) Stiskněte tlačítko <On/Off>, vypněte zařízení, vytáhněte USB  
disk. Aktualizace byla dokončena. 
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                                          Technické informace 
 

System 
capabilities 

 
Fully DVB compliant 

 
Yes 

 
 
 
 

LNB/TUNER 
Input 

Connector F type 
Frequency Range 950MHz-2150 MHz 

Signal Level -65dBm~~-25dBm 
LNB supply 13/18V.,max400Ma 

LNB Switch control 22KHz 

DiSEqC Ver 1.0 / Ver 1.1 

 
 

S/S2 
Demodulator 

 
Front End 

S:   QPSK 
S2: QPSK, 8PSK 

Symbol Rate 2Mbps~~45Mbps 
SCPC and MCPC Yes 
Spectral inversion Auto conversion 

 
RF TC/TUNER 

Input 

Connector F type 
Frequency Range 110MHz-862 MHz 

Signal Level -93dBm~~-35dBm 
ANT supply 5V.,max50mA 

 
 

T/C Demodulator 

 
Front End 

T2:    QPSK,16QAM,64QAM,256 
T: QPSK, 16QAM,64QAM 
C: 16,32,64,128,256QAM 

Channel Bandwidth 6,7,8MHz 
Symbol Rate C: 0.2Mbps~~7.2Mbps 

 
System resource 

Processor 450MHz 
SDRAM 256Mbyte 
FLASH 2Mbyte NOR + 128Mbyte NAND 

 
 

Video Decoder 

MPEG 2 MPEG-2MP@ML,MPEG-2MP@HL 
MPEG 4 MPEG-4 AVC/H264 HP@L4 
Date Rate Up to 15M Bits/s 
Resolution HDMI1080P,1080i.720P,576P,576I 

Audio Codec MPEG 1.2. MP 3.DD/DD+,AAC/AAC+WMA9/WMA9pro 
Serial interface Connector USB type 
Power Supply Li-oN Battery 2500 MaH 

 Supply voltage 12.6 Volt 
Charger 90-240V 

Panel connectors Digital tuner input F type 
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Upozornění k manipulaci a provozu baterií  
 
Používáte –li Lithium-iontové baterie nebo nikl-metal-
hydridové baterie v přístroji, prosím nepracujte s přístrojem pod 
vysokou teplotou nebo při extrémně vysokém tlaku. Pokud by  
se takto stalo, mohou vzniknout abnormální chemické reakce, 
které povedou k přehřátí baterie, vzniku kouře, baterie se mohou 
vznítit nebo roztrhnout.  
(1) Nevhazujte baterii do ohně, nezahřívejte ji  
(2) Zabraňte proražení  baterie hřebíkem nebo jinými ostrými 
předměty, chraňte ji před úderem kladivem, pády apod. 
(3) Zabraňte styku baterie s vodou nebo dotyku pólů baterie s 
kovovými předměty, jako jsou řetízky, sponky do vlasů apod.  
Nezapomeňte, že:  
Baterie je použitelná pouze s nabíječkou, která byla dodána 
s tímto přístrojem či prodána jako doporučená dovozcem tohot 
přístroje. 
Doba nabíjení by měla být minimálně 5 hodin pro první nabití, a 
další by nemělo proběhnout více než 12 hodin po prvním.  
Akumulátor by měl být uložen v teplotním rozsahu 0 * až 40 * 
stupňů Celsia. 
Při skladování po dlouhou dobu, nejméně dvakrát do měsíce, 
nabijte baterie, aby se zabránilo snížení kapacity.  
Manipulace:  
Nesprávné vložení nových baterií může vést k výbuchu baterie.  
Použijte baterii pouze dodanou výrobcem, pokud chcete baterii 
vyměnit.  
Prosím, nedávejte baterii do ohně a likvidujte společně s 
odpady. Prosím, nepoužitelnou baterii odevzdejte do nejbližšího 
sběrného místa baterií. 

 

  Marek Bezoušek, Inter-sat LTD, 2014. 

All rights reserved. 
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