
Užívateľská príručka

SK

HD8142 Twin C, HD8142 Twin CG, 
HD8275+,

Impulse T2/C, Impulse T2/C WiFi, 
Impulse.265 T2/C, Impulse.265 T2/C CG, 

T70, T765, Mini 4K UHD T2/C



1. BEZPEČNOSŤ

Tento HD prijímač bol vyrobený, aby vyhovel medzinárodným bezpečnostným predpisom. Prosím prečítajte pozorne nasledujúce 
bezpečnostné informácie..

HLAVNE NAPÁJANIE: Externý DC 12V Adaptér

PREŤAŽENIE: Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel ani napájací adaptér pretože, to by mohlo spôsobiť požiar alebo 
elektrický výboj.

KVAPALINY: Zabráňte styku HD prijímača s akoukoľvek kvapalinou. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekanie kva-
paliny a žiadne predmety obsahujúce vodu, ako napr. váza, nesmiete umiestňovať na prístroj

ČISTENIE: Pred čistením vypojte HD prijímača elektrickej siete. Použite mäkkú handričku (bez rozpúšťadiel) pre oprášenie HD prijímača.

VENTILÁCIA: Otvory na hornej strane HD prijímača musia byť vždy nezakryté pre voľne prúdenie vzduchu jednotkou. 
Neumiestňujte HD prijímač na čalúnený nábytok alebo na koberec. Nevystavujte HD prijímač priamemu slnečnému žiareniu alebo 
ho neumiestňujte blízko zdroja tepla. Na HD prijímači nenechávajte elektrické zariadenia a príslušenstvo.

PRIPOJENIE: Nepoužívajte iné pripojenie, aké je doporučené, inak môžete spôsobiť poškodenie HD prijímača.

PRIPOJENIE K LNB SATELITNEJ PARABOLY: Odpojte HD prijímač od hlavného napájania pred pripojovaním alebo odpojova-
ním so satelitní parabolou. 

ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ TIEŽ K POŠKODENIU LNB.

PRIPOJENIE K TV: Odpojte HD prijímač od hlavého napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním so satelitnou parabolou. 
ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU TV..

UZEMŇENIE: LNB kábel MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ k systému uzemnenia satelitnej paraboly.

UMIESTNENIE: Umiestnite HD prijímač do vnútorného prostredia, kde nebude vystavený oslneniu alebo dažďu.

2. ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie HD prijímača. Tento HD prijímač je plne kompatibilný s medzinárodnými DVB štandardmi a tak môže 
prenášať digitálny obraz, zvuk, informácie a teletext priamo do vašej TV pomocou satelitného  vysielania. Teraz môžete pohodlne 
sledovať a prijímať digitálne prenášanú hudbu, správy, filmy a šport  zo satelitného vysielania vo vašom domove alebo na praco-
visku . Môžete využívať zaujímavé hry Vášho HD prijímača. Stanice môžete hľadať pomocou automatického alebo ručného vyhľa-
dávania. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňujúce polohovanie vašej antény na vybranú družicu. Môžete uložiť až 6000 
TV a Rádio staníc a spravovať ich ako obľúbené, zamknuté, mazať ich, presúvať a triediť. Menu je veľmi jednoduché a podporuje 
mnoho jazykov. Všetky funkcie môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača a niektoré tiež aj z čelného panela prístroja. 
HD prijímač je jednoduchý na používanie a prispôsobený pre budúce použitie. Buďte si vedomí, že nový softvér môže 
zmeniť a doplniť funkcie HD prijímača. Pokiaľ máte problémy so správnou funkciou vášho HD prijímača, obráťte sa prosím na 
zodpovedajúcu kapitolu v tejto užívateľskej príručke, vrátane kapitoly Riešenie problémov. Táto užívateľská príručka vám pomôže 
zistiť ako správne používať prijímač.

3. VLASTNOSTI
● Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD
● Pamäť pre 6000 kanálov (TV a Rádio)
● Viacjazyčné menu
● Čas prepínanie kanálov menší než 1 sekunda
● Úprava zoznamu kanálov
● Zoznam obľúbených kanálov
● Farebné menu na obrazovke (OSD)
● Funkcia Full Picture In Graphic (PIG)
● Elektronický Programový Sprievodca (EPG) pre hľadanie informácií o kanáloch
● Podpora titulkov
● Podpora teletextu cez VBI a softvérovú emuláciu
● Rodičovský zámok pre kanály a programy
● Prenos informácií o programoch a kanáloch z prijímača do prijímača
● Zaujímavé hry
● Dolby Digital Bit-Stream výstup cez HDMI
● HDMI FullHD (1080p) Video/Audio výstup
● 2x USB 2.0 
● 4 segmentný LED Displaj pre informácie (voliteľné)
● RTC (Real-Time-Clock)
● Time Shift 
● Video nahrávanie 
● Nahrávanie jedného kanálu a Time Shifting kanálu (voliteľné)
● Podpora 3G modemov
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4. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Môžete s ním zapínať a vypínať prijímač, ovládať menu a použiť tlačidlá rýchlych funkcií.

 POWER   Prepnutie prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu.
 MUTE   Zapnutie alebo vypnutie zvuku.

NUMERICKÉ TLAČIDLÁ 0-9   Výber kanálu alebo vloženie hodnoty.
(TV / RADIO)   Prepnutie medzi režimom TV a Rádio.

 (ZOOM)   Stlačte  pre zväčšenie od 1x po 16x.
 RECALL   Návrat do predchádzajúceho  menu alebo stavu.

TV/SAT   Prepnutie prijímača medzi režimom TV a prijímačom.
INFO Zobrazenie stavu kanálu alebo podrobností o programoch aktuálnej stanice.
EPG (Elektronický programový sprievodca) Zobrazenie Sprievodcu programami 
pokiaľ je dostupný.
MENU
Zobrazenie Hlavného Menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu.
EXIT   Ukončenie výberu alebo návrat do režimu sledovania z režimu menu.
OK   Výber volieb menu alebo potvrdenie zadania.
◄/► Tlačidlá   Nastavenie hlasnosti alebo presun ukazovateľa v menu.
▼/▲ Tlačidlá   Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu.
PAGE ► /PAGE ►  Presunutie ukazovateľa na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku 
v menu alebo zoznamov kanálov.
● REC   Rôzne funkcie podľa menu napr. Spustenie nahrávania.
Teletext   Zobrazí teletext aktuálneho programu, pokiaľ je podporovaný.
Subtitle   Zobrazuje titulky.
UHF V prípade, že vaša TV je pripojená pomocou RF Modulátoru (UHF), vyberte 
číslo výstupného kanálu medzi CH21 a CH69 pomocou tlačidiel hore a dolu. 

 (FIND)   Zobrazenie kanálov podľa určitého poradia.
 (TIMER)   Nastavenie času pre prepnutie do pohotovostného režimu.

V.FORMAT   Prepnutie zobrazenia medzi režimami „AUTO ”, 480i”,”480P”,”576i”,”576
p”,”720P”,”1080i” and”1080p””.
FAV (Obľúbené)   Zobrazenie aktuálneho zoznamu obľúbených kanálov.

 FOLDER   Zobrazenie Správcu súborov / Zoznamu súborov.
AUDIO (červené tlačidlo)   Nastavenie režimu zvuku; Ľavá, Pravá, Stereo, Mono.
OPTION (zelené tlačidlo) Zobrazuje NVOD informácie o aktuálnom kanáli podporuje.
SAT   Zobrazenie zoznamu satelitov na normálny obraz.

������� �� �

 Play Mode   Vyberte režim prehrávania vo formáte MP3 / JPEG.
 USB   Ak chcete odstrániť USB pevný disk bezpečne.

TMS (Time Shift)   Zobrazenie informačného okna pre Time Shift.
► Play   Prehrávanie MP3, JPEG alebo nahraných súborov.

Stop  Zastavenie prehrávania MP3/JPEG, nahraných súborov, Time Shift alebo 
nahrávanie programu.
II PAUSE  Zmrazenie obrazu. Stlačte raz pre zmrazenie obrazu.
◄◄ Fast Backward  Zrýchlené prehrávanie späť.
►► Fast Forward  Zrýchlené prehrávanie vpred.
◄I Slow Backward  Spomalené prehrávanie späť.
I► Slow Forward  Spomalené prehrávanie vpred
I◄◄/►►I PREV/NEXT  Prepnúť na náhľad alebo ďalší súbor v režime prehrávania.
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CONAX/Cryptoguard.

IMPULSE T2/C,
IMPULSE T2/C WIFI 

IMPULSE.265 T2/C, 
IMPULSE.265 T2/C CG

MINI 4K UHD T2/C
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HD8275+

HD8142 TWIN C, 
HD8142 TWIN CG

T70, T765

7. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

7.1 POHOTOVOSTNÝ REŽIM

1.  Stlačte tlačidlo napájanie [Power] a vstúpte do pohoto-
vostného režimu

2.  V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo napájania [Power] 
znovu, zariadenie prepne do pracovného režimu a pokračuje 
v prehrávaní posledného kanála

3.  Užívateľ môže taktiež ukončiť pohotovostný režim prepnutím 
tlačidla hlavného napájania.

7.2 ĎALŠÍ/PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL

Počas sledovania stlačte tlačidlo [CH+/CH-] pre prepnutie 
kanála.

7.3 HLASITOSŤ

V režime sledovania stlačením [VOL+/VOL-] znížite alebo 
zvýšite hlasitosť zvuku..

7.4 NUMERICKÉ TLAČIDLÁ

Pri sledovaní použite numerické tlačidlá a stlačte [OK] na 
diaľkovom ovládači pre zmenu kanálu.

7.5 VYPNUTIE ZVUKU MUTE

1.  Stlačte tlačidlo [MUTE] pre stlmenie zvuku a obraz bude 
pokračovať.

2 Stlačte tlačidlo  [MUTE] znovu pre zapnutie zvuku.

7.6 PAUSE (POZASTAVENIE)

1.  V režime sledovania stlačte tlačidlo [Pause] a obraz sa 
zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovať.

2.  Stlačte tlačidlo [PLAY] znovu,  zobrazovaný snímok zmizne a 
preskočí na aktuálne vysielanie so zodpovedajúcim zvukom 
sledovaného obrazu.

7.7 VYVOLANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO KANÁLA RECALL

Stlačte tlačidlo [RETURN] pre prepnutie na predchádzajúci 
sledovaný kanál.
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7.8 OBĽÚBENÉ

2.  V okne ” Favorite list” môžete vybrať stisnutím tlačidla 
[Channel Up/Channel Down] vaše obľúbené kanály.

3.  V okne ”Favorite list”, stisnutím tlačidiel [Left/Right] môžete 
vybrať obľúbené skupiny. Stlačením tlačidiel [P-/P+] 
s môžete použiť funkciu stránkovania.

4. Stlačte tlačidlo [Exit] a vrátite sa do menu.
? Často kladené otázky
Q: Prečo obrazovka zobrazuje správu ”No Favorite
Channel” po stisnutí tlačidla [Favorite]?
A: Pretože nemáte nastavený žiadny kanál ako „obľúbený 
kanál” . Prosím preštudujte odsek Obľúbené.

7.9 ZVUK

1 Pri sledovaní stisnutím tlačidla [AUDIO] môžete otvoriť okno 
„Audio” na obrazovke.

2.  Stlačením tlačidiel [Channel Up/Channel Down] môžete
upraviť zvukovú stopu, a stisnutím tlačidiel [Volume Up/ 
Volume Down] zmeniť režim zvuku..

3.  Režim: Ľavý/Pravý/Stereo/Mono.

7.10 INFORMÁCIE

Pri sledovaní stlačením  tlačidla [INFO] (stlačte  [INFO] a 
[RED], sa otvorí okno s informáciami a zobrazia sa parametre 
aktuálneho kanálu. 

7.11 EPG 

STB podporuje Elektronického Programového Sprievodcu (EPG) 
ktorý vám pomôže vybrať kanály podľa všetkých možných 
volieb. EPG poskytuje informácie ako zoznam kanálov a časové 
impulzy spustení/ukončení pre všetky dostupné kanály.
Stlačte tlačidlo [EPG] pre  zobrazenia okna EPG.

1.  Stisnutím tlačidla [Červený] môžete vybrať kanály podľa 
rôznych skupín  ako podľa, Obľúbené/Satelit/ Správca/CAS 
atď...

2.  Stisnutím tlačidla [Zelený] môžete zvoliť rôzny režim
zobrazenia ako: Aktuálny EPG, Nasledujúci EPG, Viac a 
Program.:
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3.  Stisnutím tlačidla [Žltý] v menu EPG môžete nastaviť 
časovač nahrávania alebo vstúpiť do menu Timer List.

4.  V menu EPG, keď si zvolíte a zvýrazníte jednu udalosť, túto 
položku priamo pridáte do zoznamu nahrávania stisnutím 
tlačidla [REC.

5.  V menu EPG, stlačte [Exit] pre ukončenie EPG..

8. INŠTALÁCIA

1.  Stisnutím tlačidiel [Left/Right] vyberte položku menu medzi 
Service, Installation, Preference, System, Conditional Access, 
Internet, USB a Game.

2.  Stisnutím tlačidla [OK] vstúpite do menu ”Installation”. Ak je 
Menu zámok  ”On”, zobrazí sa okienko a požiada užívateľa o 
zadanie hesla.  Predvolené heslo je  ”0000”.

3.  Stisnutím tlačidla [Up/ Down] vyberte položku menu. 
Stisnutím tlačidla [menu] sa vrátite do hlavného menu.

8.1 INŠTALÁCIA POZEMNÉHO PRIJÍMA (VOLITEĽNÉ)

Tlačidlom [OK] vstúpte do vybranej položky.

1. Vyberte šírku pásma zodpovedajúcej krajine.
2. Nastavte napájanie tuneru na ON/OFF.
3.  Tlačidlom [červené] môžete priamu začať náhodné vyhľadá-

vanie programov.
4. Tlačidlom [zelené] vstúpte do nasledujúceho menu.
Režim hľadania

•  Sú dve možnosti. Hľadanie kanálov pomocou čísla kanálu 
alebo frekvencie.

•  Pokiaľ hľadané pásmo je UHF a krajina je “France”, Rozhas 
kanálov je 21 až 69. Pokiaľ hľadané pásmo je VHF a krajina je 
“France”, rozsah kanálov je 1 až 9 . (závisí na zemi)

•  Tlačidlom [červené] vstúpte do náhodného hľadania alebo 
tlačidlom [zelené] vstúpte do hľadania TP.

• Tlačidlom [Exit] ukončíte hľadanie.

8.2 INŠTALÁCIA KÁBLOVÉHO PRÍJMU (VOLITEĽNÉ)

Tlačidlom [OK] vstúpte do vybranej položky.

1. Môžete vybrať Scan Mode, Manual Scan alebo Blind Scan.
2.  Môžete zadať frekvenciu pomocou numerických tlačidiel na 

diaľkovom ovládači.
3.  Môžete zadať druhú frekvenciu pomocou numerických tlači-

diel na diaľkovom ovládači, ak nastavíte režimu hľadania do 
náhodného hľadania.

4.  Môžete zadať Symbol Rate použitím numerických tlačidiel na 
diaľkovom ovládači.

5.  Môžete si vybrať QAM hodnotu medzi 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM a 256QAM.

6.  Môžete zapnúť alebo vypnúť hľadanie NIT, ak nastavíte reži-
mu hľadania do ručného hľadania.

7.  Po dokončení svojej zmeny, stlačte tlačidlo OK na hľadanej 
položke a stisnutím OK hľadanie začína.
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9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa vyskytnú nejaké problémy s Vašim prijímačom prosím preštudujte si nasledovnú tabulku. Ak sa Vám nepodarí odstrániť 
problémy kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis 
Upozornenie! Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť prijímač. Manipulácia s prijímačom môže viesť k úrazu 
elektrickým prúdom a zruší platnosť vašej záruky.

Problém Mogući problem

Nastavenie v menu nebolo uložené Prijímač nie je napájaný, preto nie je ani v pohotovostnom režime.
Niektoré nastavenia užívateľom mohli byť čiastočne alebo úplne vymazané.

Nie je signál
Hladina signálu ja slabá. LNB je mimo prevoz.
Kábel z LNB nie je správne zapojený (short circuit or open 
circuit). Poloha paraboly nie je správne nastavená.

Prijímač je zapnutý, ale nie je obraz ani zvuk okrem 
nasledujúcej správy (NO TV program) Kanál nie je dostupný. Kanál je kódovaný

Prijímač nepracuje s diaľkovým ovládačom Batérie v diaľkovom ovládaní su vybité alebo nesprávne vložené.
Diaľkové ovládanie je mierené zlým smerom.

Zlá kvalita obrazu Hladina sily signálu je slabá.

Žiadny zvuk Kábel nie je správne zapojený. Hlasitosť zvuku je znížená.
Je aktívna funkcia vypnutie zvuku (Mute).

Na LED display nie je nič zobrazené Napájací kábel nie je správne zapojený.

Žiadny obraz na obrazovke

Prijímač je v pohotovostnom režime.
RCA konektor nie je pevne pripojený do video vstupu vašej televízie .
Nesprávny kanál alebo video výstup vybraný na televízii.
Hladina svetlosti na vašej TV je zle nastavená.


