Rýchly sprievodca
Prehľad úvodnej inštalácie
Pri prvom použití TV prijímača postupujte podľa nasledujúcich krokov. V závislosti od spôsobu inštalácie TV prijímača a pripojenia bude možné
niektoré kroky vynechať.

Príprava

Zapnutie
a automatická
inštalácia

Sledovanie
TV

Anténny kábel pripojte k anténnemu
konektoru (Strana 14).

Tlačidlom na TV prijímači zapnite
napájanie (Strana 16).

Gratulujeme vám! Môžete začať
sledovať váš nový TV prijímač.
Ak je to potrebné, nastavte anténu tak,
aby ste dosiahli maximálnu kvalitu
signálu (Strana 15).

Pripojenie externých
zariadení
Spustite automatickú inštaláciu (Strana
15).

Externé zariadenia ako
napríklad DVD prehrávač/rekordér pripojte podľa
inštrukcií (Strany 21 – 23).

Nastavenie jazyka
Ak je to potrebné, do slotu Common
Interface vložte smart kartu, ktorá vám
umožní sledovať kódované programy
(Strany 14 a 25).

Nastavenie krajiny

Externé zariadenia ako
napríklad reproduktory/zosilňovač pripojte podľa
inštrukcií (Strany 21 a 24).

K TV prijímaču pripojte napájací kábel
(Strana 14).

Nastavenie vyhľadávania kanálov

Spustenie vyhľadávania kanálov
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Rýchly sprievodca
Pred zapnutím napájania
1

2

CA modul opatrne
vložte do CI slotu, so
stranou s kontaktmi
smerom dopredu.
Logo na CA module
musí pri pohľade zozadu smerovať
dopredu.

Štandardný 75 Ω
koaxiálny kábel
s konektorom
DIN45325 (IEC 169-2).
Napájanie antény
Aby bolo možné po pripojení anténneho kábla k anténnemu
konektoru na zadnej strane TV prijímača prijímať digitálne
terestriálne programy, budete musieť zabezpečiť napájanie
antény.
1
2

Na zobrazenie obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo
.
Tlačidlami
vyberte položku „Setup“ (Nastavenie).

3

Tlačidlami
vyberte položku „Antenna SetupDIGITAL“ (Nastavenie antény – DIGITÁLNE) a následne
stlačte tlačidlo ENTER.

4

Tlačidlami
vyberte položku „Supply Voltage“
(Napájacie napätie) a následne stlačte tlačidlo ENTER.
Tlačidlami
vyberte položku „On“ (Zapnuté)
a následne stlačte tlačidlo ENTER.

5

Zviazanie káblov

Svorka na káble

Káble zviažte
pomocou svorky
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TV prijímač umiestnite čo
najbližšie k elektrickej
zásuvke, ktorá zostane
voľne prístupná.
Feritové jadro*

(Pre Európu,
okrem UK a Írska)

Napájací kábel

(Pre UK a Írsko)

* Feritové jadro
Feritové jadro by malo zostať na napájacom kábli natrvalo
pripevnené. Nikdy ho z neho neodpájajte.

Rýchly sprievodca
Úvodná automatická inštalácia

5

Po prvom zapnutí TV prijímača po kúpe sa spustí sprievodca
automatickou inštaláciou. Pri inštalácii postupujte podľa menu
a vykonajte nevyhnutné nastavenia.

Pred zapnutím skontrolujte nasledujúce
•
•

Je anténny kábel pripojený?
Je napájací kábel pripojený?

1

Na TV prijímači stlačte tlačidlo .
• Zobrazí sa sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou.
Nastavte jazyk zobrazovania OSD menu.

2

TV prijímač vyhľadá, vytriedi a uloží všetky TV stanice, ktoré
je možné prijať, v závislosti od nastavenia a pripojenej
antény.
• Na zrušenie prebiehajúcej úvodnej automatickej inštalácie
stlačte tlačidlo (RETURN).

POZNÁMKA
• Ak vypnete TV prijímač po vykonaní kroku 4, sprievodca
úvodnou automatickou inštaláciou sa nezobrazí. Funkcia
automatickej inštalácie vám umožní spustiť inštaláciu ešte raz
v menu „Setup“ (Nastavenie) (Strana 32).
• Sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou sa vypne, ak
necháte TV prijímač pred vykonaním kroku 5 bez dozoru 30
minút.

Kontrola sily signálu a kanálov

3

Tlačidlami
vyberte požadovaný jazyk a následne
stlačte tlačidlo ENTER.
Nastavte krajinu (miesto inštalácie TV prijímača).

Ak ste práve nainštalovali DVB-T anténu, alebo zmenili jej pozíciu,
pomocou obrazovky na nastavenie antény by ste mali nastaviť také
smerovanie antény, ktoré zaistí dostatočne silný príjem.
1 Na zobrazenie obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo .
2 Tlačidlami
vyberte položku „Setup“ (Nastavenie).
3 Tlačidlami
vyberte položku „Antenna Setup-DIGITAL“
(Nastavenie antény – DIGITÁLNE) a následne stlačte tlačidlo
ENTER.

Kontrola sily signálu
Tlačidlami

4

vyberte položku „Signal Strength“ (Sila signálu).

Tlačidlami
vyberte krajinu alebo oblasť a následne
stlačte tlačidlo ENTER.
• Táto obrazovka sa zobrazí iba pri prvej inštalácii.
Spustite vyhľadávanie kanálov.

Kontrola sily kanála
Tlačidlami
vyberte položku „Channel Strength“ (Sila
kanála) a stlačte tlačidlo ENTER.
• Číselnými tlačidlami 0 – 9 môžete zadať špecifikované
frekvenčné pásmo.

Tlačidlami
vyberte položku „Digital Search“ (Vyhľadávanie
digitálnych kanálov) alebo „Analogue Search“ (Vyhľadávanie
analógových kanálov) a následne stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak chcete vyhľadať viac kanálov, spustite funkciu „Additional
Search“ (Ďalšie vyhľadávanie) v menu „Programme Setup“
(Nastavenie kanálov) (Strany 32 a 33).
• Ak chcete sledovať analógové aj digitálne vysielanie, mali by
ste spustiť vyhľadávanie kanálov v každom z týchto režimov.
PRÍKLAD
• Ak vyberiete položku „Digital Search“ (Vyhľadávanie digitálnych
kanálov) v sprievodcovi úvodnou automatickou inštaláciou, mali
by ste neskôr spustiť aj funkciu „Analogue Search“
(Vyhľadávanie analógových kanálov) pod položkou „Auto
Installation“ (Automatická inštalácia) v menu „Setup“
(Nastavenie).

4

Anténu umiestnite a nasmerujte tak, aby ste v položkách
„Signal Strength“ (Sila signálu) a „Quality“ (Kvalita) dosiahli
čo najvyššie hodnoty.

POZNÁMKA
• Hodnoty položiek „Signal Strength“ (Sila signálu) a „Quality“
(Kvalita) informujú o tom, či je potrebné skontrolovať
nasmerovanie antény.
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Sledovanie TV
Bežné používanie

Výber externého video vstupu

Zapnutie/vypnutie
Zapnutie/vypnutie napájania

Na výber požadovaného externého vstupu stlačte po zapojení
niektoré z tlačidiel INPUT1-8 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo
na TV prijímači.

Stlačte tlačidlo na TV prijímači.
Na vypnutie stlačte opätovne tlačidlo

Výber zvukového režimu

na TV prijímači.

POZNÁMKA
• Po vypnutí TV prijímača tlačidlom
priamo na TV prijímači príde
k strate EPG dát, a neprebehne
programované nahrávanie
riadené časovačom TV prijímača.

Režim DTV:
Ak je prijímaných viacero zvukových kanálov, je medzi nimi možné
prepínať opakovaným stláčaním tlačidla
.

Pohotovostný režim
Do pohotovostného režimu
Ak je TV prijímač zapnutý, do pohotovostného režimu ho vypnete
stlačením tlačidla (TV) na diaľkovom ovládači.

Zapnutie z pohotovostného režimu
Z pohotovostného režimu TV prijímač zapnete stlačením tlačidla
(TV) na diaľkovom ovládači.

Stav indikátora na TV prijímači
Indikátor na TV prijímači

Stav

ON (Modrý)

Zapnutý

STANDBY (Červený)

Pohotovostný režim

SLEEP (Oranžový)

Zapnutý časovač vypnutia

POZNÁMKA
• Ak neplánujete TV prijímač dlhodobo používať, napájací kábel
vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• TV prijímač spotrebúva malé množstvo energie aj po jeho
vypnutí tlačidlom .

Prepínanie medzi analógovým
a digitálnym vysielaním
Sledovanie digitálneho vysielania

Sledovanie analógového vysielania

Ak je zobrazená obrazovka STEREO alebo DUAL MONO, tlačidlami
vyberte ľavý (L) alebo pravý (R) kanál.

POZNÁMKA
• Obrazovka na výber zvukového režimu zmizne po šiestich
sekundách.
• Položky, ktoré je možné vybrať, závisia od prijímaného
vysielania.

Režim ATV:
Po každom stlačení tlačidla
režimov.

sa vyberie jeden z nasledujúcich

Výber pri NICAM TV vysielaní
Signál

Položky na výber

Stereo

NICAM STEREO, MONO

Dvojjazyčný NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Monofónny

NICAM MONO, MONO

Výber pri A2 TV vysielaní
Signál

Položky na výber

Stereo

STEREO, MONO

Dvojjazyčný CH A, CH B, CH AB
Monofónny

Prepínanie kanálov
Tlačidlami P + / –:
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Tlačidlami 0 – 9:

MONO

POZNÁMKA
• Ak nie je na vstupe žiadny signál, zvukový režim bude zobrazený
ako „MONO“.

Sledovanie TV
EPG (Elektronický programový sprievodca)
EPG (Elektronický programový sprievodca) zobrazuje zoznam programov na obrazovke. Pomocou EPG môžete skontrolovať program, zobraziť
informácie o reláciách, prepnúť sa na aktuálne vysielanú reláciu a nastaviť časovač pre budúce relácie.

Prehľad EPG
Základné funkcie
•
•

Pomocou tlačidla EPG vyberte program (Strana 18)
Prezrite si informácie o programe (Strana 18)

Užitočné funkcie
•
•
•

Výber programu podľa kategórie (Strana 18)
Výber programu podľa dátumu a času (Strana 18)
Časované nahrávanie pomocou EPG (Strana 19)

Užitočné nastavenia pre použitie EPG
Bežné ovládanie
1
2
3

Na zobrazenie obrazovky „HOME MENU“ stlačte tlačidlo .
Tlačidlami
vyberte položku „Digital Setup“ (Digitálne
nastavenie).
Tlačidlami
vyberte položku „EPG Setup“ (Nastavenie
EPG) a následne stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazenie nastavení EPG
EPG Setup (Nastavenie EPG) (Nastavenie
príjmu EPG dát)
Ak chcete používať EPG pre digitálne stanice, vyberte „Yes“ (Áno).
EPG dáta sa budú zberať automaticky po vypnutí TV prijímača do
pohotovostného režimu. Po výbere možnosti „Yes“ (Áno) môže
vypnutie pomocou diaľkového ovládača trvať z dôvodu zberu dát
o niečo dlhšie.
POZNÁMKA
• Ak je TV prijímač vypnutý tlačidlom priamo na ňom, nebude
prebiehať zber EPG dát.

4

Tlačidlami
vyberte požadovanú položku a následne
stlačte tlačidlo ENTER (Príklad: „EPG Setup“ (Nastavenie
EPG), „Display Range Setup“ (Nastavenie rozsahu
zobrazenia), atď.).

Display Range Setup (Nastavenie rozsahu
zobrazenia)
„Display Range Setup“ (Nastavenie rozsahu zobrazenia) vám umožní
vybrať tri typy časového rozpätia na zobrazovanie na obrazovke.
Položka
Mode1: Zobrazovanie šiestich hodín programových informácií.
Mode2: Zobrazovanie troch hodín programových informácií.
Mode3: Zmena zobrazovania EPG informácií s vertikálnym
časovým rozpätím.

5

Tlačidlami
vyberte alebo nastavte požadovanú
položku a následne stlačte tlačidlo ENTER (Príklad: „Yes“
(Áno), „No“ (Nie), atď.).

Genre Icon Setup (Nastavenie symbolov
žánrov)
Požadované žánre je možné zošednúť alebo pridať pred ne značku,
ktorá vám umožní plynulo vyhľadať programy, ktoré často sledujete.

Zoznam symbolov žánrov
Symbol Žáner

Symbol Žáner

Film/Dráma

Hudba/Balet/Tanec

Správy/Aktuálne
udalosti

Umenie/Kultúra
(bez hudby)

Show

Sociálne/politické
udalosti/Ekonómia

Šport

Vzdelávanie/Veda/
Faktografické témy

Programy pre
deti/mládež

Hobby/Voľný čas
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