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CZECH Pročtěte	 si	 prosím	 pozorně	 celý	 návod	 k	 obsluze	 a	 uschovejte	 ho	 pro	 pozdější	
nahlížení.	Společnost	nepřijímá	jakoukoliv	odpovědnost	za	nehody	či	škody	vzniklé	
v	důsledku	neopatrného	zacházení.

Návod k obsluze
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

POZOR
NEBEZPEČÍ	ÚRAZU	EL.	

PROUDEM,	NEOTEVÍREJTE	KRYT	
PŘÍSTROJEKRYT	PŘÍSTROJE	

POZOR : V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem neotevírejte kryt přijímače. Opravy přístroje 
může provádět výhradně autorizovaný servisní 
pracovník.

 

•	V	 zájmu	 zamezení	 nebezpečí	 úrazu	 či	 poškození	 přístroje	 se	 vždy	 řiďte	 pokyny	 uvedenými	 v	 návodu	 k	
obsluze.

•	Před	čištěním	přijímač	vždy	vypojte	ze	síťové	zásuvky.
•	K	čištění	zevních	částí	přijímače	používejte	výhradně	vlhký	hadřík.
•	Nepoužívejte	 doplňky	 či	 příslušenství,	 které	 nejsou	 doporučeny	 výrobcem	 přijímače,	 neboť	 by	 mohly	
způsobit	problémy	s	fungováním	zařízení.	

•	Neumísťujte	přijímač	na	nestabilní	vozík,	stojan,	trojnožku,	držák	nebo	stůl.
•	Vyvarujte	se	pádu	přijímače,	mohl	by	způsobit	vážné	poškození	zařízení.
•	Neblokujte	ani	nezakrývejte	otvory	přijímače.	(Slouží	jako	větrání	a	ochrana	proti	přehřátí.)
•	 Instalujte	přístroj	pouze	na	suchém	a	dobře	větraném	místě	chráněném	před	přímým	slunečním	zářením,	
deštěm	a	prachem,	v	dostatečné	vzdálenosti	od	zdrojů	tepla,	například	radiátoru,	elektrického	či	plynového	
topení	nebo	otevřeného	plamene	(svíčka,	petrolejová	lampa).

•	Neumísťujte	přijímač	do	uzavřených	prostor,	například	skříňky	bez	řádného	odvětrání.
•	Neumísťujte	přijímač	na	jiné	elektronické	přístroje	ani	pod	ně.
•	Přijímač	nesmí	být	vystaven	kapajícím	či	stříkajícím	tekutinám.
•	Přijímač	smí	být	provozován	pouze	se	síťovým	kabelem	dodaným	spolu	se	zařízením.
•	Síťový	kabel	přijímače	vytahujte	ze	zásuvky	vždy	za	zástrčku,	nikoliv	za	šňůru.
•	Dbejte	 na	 to,	 aby	 byl	 síťový	 kabel	 umístěn	 tak,	 aby	 se	 po	 něm	 nešlapalo	 a	 nebyl	 zatížen	 nevhodně	
umístěnými	předměty.

•	V	zájmu	zamezení	problémům	s	fungováním	zařízení	přijímač	neumísťujte	na	místech:
 - kde	je	příliš	teplo	nebo	příliš	chladno.
 - kde	je	příliš	vysoká	vlhkost	vzduchu.
 - kde	 by	 mohl	 být	 vystaven	 nadměrným	 teplotám,	 například	 v	 blízkosti	 klimatizačního	 zařízení	 nebo	
topného	tělesa.

 - kde	je	prach	nebo	v	uzavřených	prostorách	bez	možnosti	odvádění	tepla.
 - kde	by	mohl	být	vystaven	přímému	slunečnímu	záření.

•	V	zájmu	zajištění	zvýšené	ochrany	při	bouřce	nebo	v	případě,	že	zařízení	delší	dobu	nepoužíváte,	vypojte	
přijímač	 ze	 síťové	 zásuvky	 a	 přerušte	 spojení	 přijímače	 s	 anténou.	 Toto	 opatření	 zvyšuje	 ochranu	 proti	
poškození	bleskem.

•	
•	
•	  * Poznámka výrobce
Přístroj	 je	vybaven	 technologií	ochrany	proti	kopírování	chráněnou	patenty	USA	a	dalšími	právy	k	duševnímu	vlastnictví	
společnosti	Rovi	Corporation.	Reverzní	inženýrství	a	demontáž	přístroje	jsou	zakázány!

Vyrobeno	 v	 licenci	 společnosti	 Dolby	 Laboratories.	 Nápis	 Dolby	 a	 symbol	 dvojitého	 D	 představují	
ochrannou	známku	společnosti	Dolby	Laboratories.

SERVIS
•	Nikdy	se	nepokoušejte	přístroj	sami	opravit.	Neotevírejte	a	neodstraňujte	kryt	přijímače!	Vystavujete	
se	nebezpečí	úrazu	elektrickým	proudem	a	vážného	zranění.	Veškeré	opravy	může	provádět	výhradně	
autorizovaný	servisní	pracovník.

PŘIPOJENÍ

1. Připojení satelitní antény
Koaxiální	kabel	z	LNB	zapojte	do	vstupu	LNB	IN,	
který	se	nachází	na	zadním	panelu	přijímače.

2. Propojení přijímače a televizoru – SCART
Pomocí	SCART	konektoru	připojte	přijímač	k	televizoru,	
pokud	 je	 k	 tomu	 váš	 televizor	 vybaven.	 	 Jinak	můžete	
použít	také	HDMI	kabel.

3. Propojení přijímače a televizoru – HDMI
HDMI	 neboli	 multimediální	 rozhraní	 s	 vysokým	
rozlišením	je	rozhraní	takové	generace,	která	umožňuje	
přenos	 digitálních	 obrazových	 a	 zvukových	 signálů	
pomocí	jediného	kabelu	bez	komprimace.

     

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Při	prvním	použití	systému	se	objeví	nabídka	«JEDNODUCHÁ 
INSTALACE»,	jež	umožňuje	provést	instalační	nastavení.

PRŮVODCE NABÍDKOU 
APLIKACE NABÍDKY

Pro	zobrazení	hlavní	nabídky	stiskněte	na	dálkovém	ovladači	tlačítko	NABÍDKA [MENU].
1.	Stiskněte	tlačítko	NABÍDKA [MENU].
2.	Zvolte	požadovaný	kanál,	pro	pohyb	mezi	podnabídkami	použijte	navigační	tlačítka		◄/►/▲/▼.
3.	Pro	potvrzení	volby	stiskněte	tlačítko	OK.
4.	Pro	odchod	z	nabídky	stiskněte	tlačítko	ODEJÍT [EXIT].

ZÁKLADNÍ FUNKCE

1. Informace o programu
Zvolte	kanál,	o	němž	chcete	získat	informace,	a	stiskněte	tlačítko	INFO.

Poznámka:
Vzhled zadního panelu může být bez předchozího 
upozornění pozměněn.

* Poznámka k instalaci
Pokud	 při	 sledování	 placených	 programů	 s	 ochranou	 proti	
kopírování	 zpozorujete	 zhoršenou	 kvalitu	 obrazu,	 	 připojte	 set-
top	box	přímo	k	televizoru.	Nepřipojujte	jej	prostřednictvím	videa.
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Poznámka: 
Pokud stisknete níže uvedená tlačítka, zobrazí se vám následující informace:
1. tlačítko INFO -> na obrazovce se vám objeví okno informací.
2. tlačítko EXIT -> vrátíte se zpět na daný kanál.

1. Zapnutí/vypnutí titulků 
•	 Stiskněte	tlačítko	TITULKY.
•	 Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	zvolte	požadovaný	jazyk	titulků,	poté	stiskněte	tlačítko	OK pro 
zapnutí	nebo	vypnutí	titulků.

•	 Po	potvrzení	volby	stiskněte	tlačítko	ODEJÍT	pro	návrat	k	nastavení	programu.
2. Jednorázové a pravidelné nahrávání

Umožňuje	vám	nahrávat	oblíbené	programy	podle	předem	naprogramovaného	nastavení	nebo	okamžitě:
•	 Přednastavené	nahrávání

 ▪ Jednorázové:	umožňuje	jednorázové,	předem	nastavené	nahrání	programu.
 ▪ Týdenní:	 umožňuje	 přednastavené	 nahrávání	 programu	 vysílaného	 každý	 týden	 ve	 stejný	 den	 ve	
stejném	čase.

▪	Denní:	umožňuje	přednastavené	nahrávání	programu	vysílaného	každý	den	ve	stejném	čase.
 ▪ 1    	Stiskněte	ŽLUTÉ	tlačítko	[ČASOVAČ].

2			 Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	a	numerických	tlačítek	nastavte	den	a	čas,	kdy	si	přejete	
nahrávat	(v	případě	uzamčení	nabídky	budete	muset	zadat	také	PIN	kód).

 ▪ 3				Pro	zobrazení	seznamu	nahrávek	stiskněte	[ČERVENÉ]	tlačítko.
•	 Okamžité	nahrávání

 ▪ Zvolte	kanál,	který	chcete	nahrávat,	a	stiskněte	tlačítko	 [NAHRÁVÁNÍ]	pro	spuštění	nahrávání.
 ▪ Pro	zastavení	nahrávání	stiskněte	tlačítko	 [STOP].

ÚPRAVA SEZNAMU KANÁLŮ

Tato	nabídka	vám	umožňuje	sestavit,	smazat	nebo	uzamknout	seznam	oblíbených	kanálů.

•		Stiskněte	tlačítko	NABÍDKA [MENU].
•	Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	upravte	seznam	kanálů,
	 poté	stiskněte	tlačítko	OK	pro	potvrzení.
•	Pro	volbu	režimu	úprav	stiskněte	ČERVENÉ	tlačítko
		[Změnit	upravovaný	seznam].
•	Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼,	zvolte	režim	úprav,	
	 poté	stiskněte	tlačítko	OK	pro	potvrzení.
•	Zvolte	kanál,	poté	stiskněte	tlačítko	OK	[Přidat	k	upravovanému	
	 seznamu]	pro	přidání	kanálu	k	upravovanému	seznamu.
•	Po	uložení	nastavení	stiskněte	tlačítko	ODEJÍT [EXIT].

1. Oblíbený kanál 
Umožňuje	 vám	 měnit	 seznam	 oblíbených	 televizních	 kanálů	 a	 rozhlasových	 stanic:	 oblíbený	 1–8 – 
Uzamčení.

2. Rodičovský zámek
Umožňuje	 vám	 uzamknout	 kanály	 nacházející	 se	 na	 seznamu.	 Rodičovský	 zámek	 je	 funkce,	 jež	
umožňuje	 zabránit	 sledování	 programů,	 které	 nejsou	 určeny	 dětem.	 Programy	 jsou	 klasifikovány	 podle	
směrnic	 FCC	 (Federal	 Communications	 Commission)	 a	 CSA	 (Conseil	 Supérieur	 de	 l’Audiovisuel).	 Po	
výběru	úrovně	omezení	je	pro	objednání	a	sledování	programu	vždy	potřeba	zadat	tajný	kód.
•	stiskněte	tlačítko	NABÍDKA [MENU].
•	Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	zvolte	v	nabídce	uživatelského	nastavení	funkci	RODIČOVSKÝ 

ZÁMEK	a	stiskněte	tlačítko	OK.
•	Zadejte	svůj	PIN	kód.	
•	Pomocí	navigačních	tlačítek	▲/▼zvolte	požadovanou	věkovou	hranici,	na	základě	níž	bude	omezen		
	 přístup	k	daným	programům.
•	Pro	aktivaci	funkce	Rodičovský	zámek	podle	vlastního	nastavení	stiskněte	tlačítko	OK.
•	Po	uložení	nastavení	stiskněte	tlačítko	ODEJÍT [EXIT].

1. Typ kanálu
Umožňuje	vám	zvolit	si	kanály	a	programy	(seriály,	dokumentární	filmy	atd.)	dle	vlastního	zájmu.

PROGRAMOVÝ PRŮVODCE
Programový	průvodce	je	k	dispozici	kdykoliv	během	sledování	programů.
•	Pro	zobrazení	seznamu	kanálů	stiskněte	tlačítko	PROGRAM.
•	Stiskněte	ZELENÉ	tlačítko	[SEŘADIT],	poté	můžete	pomocí	 
navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	seřadit	kanály	v	okně	EPG.

•	Pro	potvrzení	volby	stiskněte	tlačítko	OK.

ÚPRAVA TAJNÉHO VSTUPNÍHO KÓDU
•	PIN	kód	vám	umožňuje	chránit	přístup	k	vašim	placeným	službám	a	kanálům,	které	 jsou	uzamčeny	nebo	
chráněny	rodičovským	zámkem.

•	Stiskněte	tlačítko	NABÍDKA [MENU].
•	Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	zvolte	v	nabídce	uživatelského	
nastavení	funkci	PIN KÓD	a	stiskněte	tlačítko	OK.

•	Zadejte	nový	čtyřmístný	kód	(odlišný	od	přednastaveného	kódu	0000)	
a	stiskněte	tlačítko	OK.

NEZAPOMEŇTE! Bez PIN kódu nebudete mít přístup k funkcím, 
které vyžadují zadání PIN kódu.

1. Změna PIN kódu
Poznámka: Pokud jste zapomněli svůj PIN kód, stiskněte barevná tlačítka v pořadí Červené--> Zelené--> Žluté--> Modré.
PIN kód tak bude opět změněn na „0000”.

Poté	budete	pro	vstup	do	hlavní	nabídky	vyzváni	k	zadání	PIN	kódu.

2. Uzamčení kanálu
Pro	uzamčení	kanálu	je	třeba	vždy	zadat	PIN	kód.

3. Uzamčení nabídky
Pro	vstup	do	hlavní	nabídky	je	třeba	vždy	zadat	PIN	kód.

4. Rodičovský zámek
Pro	sledování	uzamčených	programů	je	třeba	zadat	heslo.

SMART KARTA (možnost)
Smart	karta	zajišťuje	vstup	do	nabídky.
Přijímač	disponuje	také	otvorem	pro	vložení	smart	karty.	Pro	aktivaci	systému	použijte	odpovídající	a	platnou	
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smart	kartu.	Vložte	smart	kartu	do	otvoru	nacházejícího	se	na	čelním	panelu	(čipem	dolů).	Po	vložení	smart	
karty	můžete	sledovat	zvolené	balíčky	programů.puteţi	viziona	pachetele	de	programe	selectate.

NAHRÁVÁNÍ PROGRAMŮ (PVR)
NAHRÁVÁNÍ PROGRAMŮ

Umožňuje	vám	nahrávat	oblíbené	programy	podle	předem	naprogramovaného	nastavení	nebo	okamžitě:

•	 Přednastavené	nahrávání
 ▪ Jednorázové:	umožňuje	jednorázové,	předem	nastavené	nahrání	programu.
 ▪ Týdenní:	 umožňuje	 přednastavené	 nahrávání	 programu	 vysílaného	 každý	 týden	 ve	 stejný	 den	 ve	
stejném	čase.

▪	Denní:	umožňuje	přednastavené	nahrávání	programu	vysílaného	každý	den	ve	stejném	čase.
 1			Stiskněte	ŽLUTÉ	tlačítko	[ČASOVAČ].
  2   Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	a	numerických	tlačítek	nastavte	den	a	čas,	kdy	si	přejete	

nahrávat	(v	případě	uzamčení	nabídky	budete	muset	zadat	také	PIN	kód).
 3    K	zobrazení	seznamu	nahrávek	stiskněte	[ČERVENÉ]	tlačítko.	

•	 Okamžité	nahrávání
 ▪ Zvolte	kanál,	který	chcete	nahrávat,	a	stiskněte	tlačítko	 
[NAHRÁVÁNÍ]	pro	spuštění	nahrávání.

 ▪ Pro	zastavení	nahrávání	stiskněte	tlačítko	 [STOP].
 ▪ Po	spuštění	nahrávání	se	objeví	na	obrazovce	u	právě	
nahrávaného	kanálu	symbol	.

 Poznámka:  Během nahrávání nelze až do jeho skončení sledovat jiný kanál.

ÚPRAVA NAHRÁVEK
Libovolná	změna	nahrávek:	
1.	Pro	zobrazení	seznamu	nahrávek	stiskněte	tlačítko	[MÉDIA].
2.	Na	obrazovce	se	objeví	seznam	nahraných	programů.
3.	Pomocí	navigačních	tlačítek	◄/►/▲/▼	zvolte	nahrávku,	kterou	chcete	vidět.
4.	Pro	přehrání	nahrávky	stiskněte	tlačítko	OK.

OVLÁDÁNÍ NAHRÁVEK
Funkce	ovládání	nahrávek	vám	umožňuje	libovolně	pozastavovat	a	znovu	spouštět	nahrávky:
1.	Stiskněte	tlačítko	II [PAUZA]	pro	pozastavení	sledované	nahrávky.
2.	Pro	znovuspuštění	programu	stiskněte	opět	tlačítko II [PAUZA].
3.	Program	bude	pokračovat	od	místa,	kde	jste	jej	pozastavili.
4.	Krom	toho	můžete	používat	také	možnosti	  [VPŘED] nebo [PŘESKOČIT] a  [ZPĚT].

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM Řešení
Kontrolka	na	čelním	panelu	
nesvítí.
Přístroj	je	bez	elektrické	
energie.

Přesvědčte	se,	zda	je	přístroj	správně	zapojen	do	sítě.

Žádný	obraz. Zkontrolujte,	zda	je	přijímač	zapnut.
Zkontrolujte,	 zda	 je	 vše	 správně	 nainstalováno.	 Zkontrolujte,	 zda	 je	
zvolen	správný	kanál	a	video	výstup.

Špatná	kvalita	obrazu. Zkontrolujte	úroveň	signálu	a	připojení	kabelu	antény.

Žádný	zvuk. Zkontrolujte	 úroveň	 hlasitosti	 televizoru	 a	 přijímače.	 Zkontrolujte,	 zda	
není	 televizor	 nebo	 přijímač	 ztlumen.	 Zkontrolujte	 připojení	 audio	
kabelu	u	televizoru	a	přijímače.

Dálkový	ovladač	nefunguje. Nasměrujte	 dálkový	 ovladač	 na	 přijímač.	 Zkontrolujte	 a	 v	 případě	
potřeby	vyměňte	baterie.	Dbejte	na	to,	aby	čelní	panel	přijímače	nebyl	
zakryt	žádným	nevhodně	umístěným	předmětem.

Služba	nefunguje	správně	
nebo	je	zakódována.

Přesvědčte	 se,	 zda	 jsou	 správně	 vloženy	modul	 běžného	 rozhraní	 a	
smart karta.

Zapomněli	jste	svůj	PIN	kód. Viz	 oddíl	 ÚPRAVA	 TAJNÉHO	 VSTUPNÍHO	 KÓDU	 v	 návodu	 k	
obsluze.
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DATE : 2015.01.26

UPC M200K

1 2 3 4 6

1.  KONTROLKA LED
 Udává signál dálkového ovládání a stav zdroje  
 energie.

2.  Displej
 Zobrazuje aktuální stav, například kanál, čas a  
 zprávu.

3.  CH -/+
 CH-: Sestupné přepínání kanálů nebo volba  
          položky podnabídky. 
 CH+: Vzestupné přepínání kanálů nebo 
                volba položky podnabídky.

4. VOL -/+
 VOL-: Zeslabení hlasitosti nebo volba položky podnabídky. 
 VOL+: Zesílení hlasitosti nebo volba položky podnabídky.

5. POHOTOVOSTNÍ REŽIM
 Zapne „ON“ nebo vypne „OFF“ funkci pohotovostního   
 režimu přijímače.

6.  Otvor pro smart kartu 
 1 Otvor pro smart kartu (vložte čipem dolů).
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Čelní panel

Poznámka:  
Vzhled čelního/zadního panelu může být bez předchozího upozornění pozměněn.   

1.  LNB     
 Slouží k připojení satelitní antény.

2.   HDMI
 V zájmu nejvyšší kvality obrazu používejte k  
 propojení tohoto konektoru a HDMI konektoru  
 na televizoru HDMI kabel.

3.  SCART KABEL
 Slouží k připojení SCART kabelu k přijímači. 

4.  RJ45
 Slouží k připojení kabelu počítačové sítě (Ethernet).

5.  USB 
 Slouží k připojení externího pevného disku   
 prostřednictvím USB portu.

6. VYPÍNAČ 
 Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

7.  12V IN 
 Slouží k připojení napájecího zdroje.

Zadní panel
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Příslušenství

HDMI Cable     or     SCART Cable

AAA Batteries
(2pcs)

User’s Manual Remote Control

Adaptor

Coax jumper 

RCA

SCART

audio output
음성출력

COMPONENT output
영상출력

HDMI

LAN

AAA BATTERY

RJ 11 Cable 

 Adaptor

Adaptor

Coax jumper 

RCA

SCART

audio output
음성출력

COMPONENT output
영상출력

HDMI

LAN

AAA BATTERY

RJ 11 Cable 

 Adaptor

Adaptor

Coax jumper 

RCA

SCART

audio output
음성출력

COMPONENT output
영상출력

HDMI

LAN

AAA BATTERY

RJ 11 Cable 

 Adaptor

1. POHOTOVOSTNÍ STAV   
         K přepínání mezi sledováním stávajícího   
  programu a pohotovostním stavem.
2. ZTLUMIT ZVUK  
  K zapnutí/vypnutí zvuku.
3. NUMERICKÁ TLAČÍTKA 
  K výběru kanálu nebo zadání úpravy kanálů a  
  PIN kódu.
4. TV/ROZHLAS K přepínání mezi režimy TV a rozhlasu.
5. TEXT K zobrazení OSD teletextu. 
6. MÉDIA K zobrazení seznamu nahraných souborů. 
7. GUIDE K zapnutí okna programového průvodce (EPG).
8. MENU K zobrazení hlavní nabídky na obrazovce nebo  
  k návratu do předchozí nabídky.
9. i  K zobrazení informačního okna v běžném   
  režimu sledování.
10. NAHORU/DOLŮ  
  K pohybu v nabídce nahoru a dolů.
11. DOLEVA/DOPRAVA  
  K pohybu v nabídce doleva a doprava 
  K zesílení/zeslabení hlasitosti.
12. OK K potvrzení volby.
13. HLASITOST +/- 
  K zesílení/zeslabení hlasitosti.
14. KANÁL +/-  K vzestupnému/sestupnému přepínání kanálů.

15. EXIT K návratu z dané nabídky ke sledování   
  stávajícího programu.
16. BACK K návratu o jeden krok zpět.
17. OPT K nastavení rozlišení videa. 
18. ČERVENÉ TLAČÍTKO
19. ZELENÉ TLAČÍTKO
20. MODRÉ TLAČÍTKO
21. ŽLUTÉ TLAČÍTKO
22. NAHRÁVÁNÍ
  K uložení aktuálního kanálu na externí HDD.
23. PAUZA K pozastavení souborů.
24. STOP  K zastavení nahrávání nebo přehrávání.
25. ZPĚT K zpětnému přetáčení.
26. PŘEHRÁT K přehrání souborů.
27. VPŘED K rychlému posunutí vpřed.
28. PŘEDCHOZÍ SOUBOR  
  K přehrání předchozího souboru na PVR.
29. SLEEP  K výběru přednastaveného intervalu pro   
  automatické vypnutí.
30. NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR 
  K přehrání následujícího soubor na PVR.
31. AUDIO K nastavení jazyka audia a vyrovnání hlasitosti.
32. SUB-T K výběru jazyka titulků.

K urychlení volby v nabídce, 
televizním seznamu nebo na 
informačním páse.

Dálkový ovladač

Notă:  
1. Când introduceţi bateriile, asiguraţi-vă că polaritatea acestora (+/-) este corectă.
2. Aspectul telecomenzii poate fi modificat fără un anunţ prealabil.

HDMI kabel 
nebo 

Dálkový 
ovladač

Návod k 
obsluze 

SCART kabel

AAA baterie
(2 ks)
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