uživatelský manuál

CZ

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.
Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce
podléhají změnám bez předchozího upozornění.
V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.

Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky Tesla.
Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení
s Vaším novým přístrojem.
Přejeme si, aby Vám STB Tesla byl příjemným společníkem.
Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k
vydání jeho první verze, k prosinci 2017.
Děkujeme za pochopení.

I. Parametry

DVB-T2/C Kompatibilní (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264/HEVC)
8 favoritních skupin
Multi-jazyčné menu včetně CZ+SK
Podpora vice jazykových stop
Podpora skrytých titulků
7-mi denní programový průvodce (EPG)
Teletextová podpora VBI a OSD
USB 2.0 rozhraní

II. Obsah balení
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Přístroj
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Dálkové ovládání
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Návod k obsluze
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Baterie
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III. Popis produktu
Přední panel

POWER:
Power LED:
kontrolka provozu

přepíná mezi provozem
a pohotovostním módem

USB2.0:

CH-/+:

USB 2.0 rozhraní

přepíná uložené kanály
po jednom nahoru/dolů

Zadní panel

Coaxial:

SCART:

Digitalní Audio výstup

připojení televizoru
prostřednictvím kabelu Scart

DC—12V:

LAN:
připojení konektoru RJ-45
pro ethernetové funkce

CABLE IN/CABLE OUT:

HDTV:

připojení RF signálu/výstupní
signálová smyčka

připojení televizoru
prostřednictvím kabelu HDMI

přípojné místo pro externí
napájecí adaptér

IV. Dálkový ovladač
POWER
MUTE
►I I
■
●

USB
AUDIO
TXT
INFO
SUBTITLE
FAV
Recall
◄/►
▲/▼

OK
MENU
EXIT
►► I
I◄◄

Page+/►►
◄◄

(0~9)
EPG
TV/RADIO

Přepíná mezi provozem a pohotovostním modem.
Ztlumení hlasitosti.
Pauza/timeshift.
Zastavení záznamu/přehrávání.
Záznam.
Přímý přístup na USB disk.
Zobrazí dostupné zvukové doprovody.
Zobrazí teletext.
Zobrazí info o pořadu.
Zobrazí skryté titulky.
Zobrazí seznam oblíbených stanic.
Přepíná na poslední sledovaný program.
Mění hlasitost a umožňuje pohyb v menu.
Mění program a umožňuje pohyb v menu.
Potvrzuje vybrané operace a umožnuje zobrazit list programů.
Aktivuje přístup do hlavního menu nebo návrat do živého vysílání.
Stiskem se vrátíte o krok zpět.
Vpřed.
Zpět.
Přelistování o stranu dopředu/zpět.
Rychlé přetáčení vpřed.
Rychlé přetáčení vzad.
Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu.
Elektronický programový průvodce .
Přepíná mezi TV a Radio programy.

V. STB

Váš nový přístroj disponuje úvodním instalačním průvodcem, prosím
použijte ho, usnadní Vám nastavení základních funkcí..
Pozor – některá nastavení vyžadují zadání hesla – výchozí heslo je 0000
Hlavní menu: Stiskněte MENU pro vstup do hlavní nabídky.

VI. Instalace
Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu Instalace
6.1 Terestrial
Menu->Instalace ->Terrestrial
Automatické ladění: automaticky prohledá celé spektrum a uloží stanice.
Ruční ladění: Zvolte frekvenci a stiskněte OK. Modrým tlačítkem zahájíte vyhledávání.
Oblast určení: vyberte zemi pro nastavení parametrů hledání
6.2 Tovární nastavení
Přijímač můžete obnovit na výchozí tovární nastavení a můžete jej také znovu nastavit podle průvodce. Zahrnuje vše, seznam
kanálů, pouze kanály pro rádio, pouze kódované kanály….
Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že jakmile provedete tovární nastavení, všechna data a nastavení budou smazána.

VII. Kanálový manažer

7.1 Kanálový manažer
Menu-> Kanálový manažer->Editovat programy

Editace programů umožňuje smazat, zamknout / odemknout, přejmenovat, pohodlně přesunout kanály v seznamu kanálů.
Tip: Rádiové kanály fungují podobně jako televizní kanály.

7.2 Editovat oblíbené
Menu-> Kanálový manažer -> Oblíbené

V tomto menu stiskněte tlačítko CH +/- můžete změnit program, můžete přidat oblíbené kanály, jako jsou Filmy / Sport / Zprávy / Hudba /
Děti / Vzdělávání / Sociální / Kultura, stisknutím tlačítka VOL + / VOLmůžete změnit oblíbenou skupinu a stisknutím tlačítka OK můžete nastavit program do oblíbených
Tip: Rádiové kanály fungují podobně jako televizní kanály.

7.3 Třídění kanálů
Zde můžete třídit kanály
Menu-> Kanálový manažer -> Třídění kanálů

Zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka OK třiďte seznam kanálů. Můžete třídit podle jazyka, FTA, transpondéru, oblíbených, abecedy, seznamu kanálů LCN
LCN – funkce, umožnující logické třídění dle operátora.
Funkce se může v různých regionech chovat odlišně nebo nemusí být
vůbec dostupná.

VIII. Nastavení systému
8.1 Systém
Menu-> Nastavení systému ->Systém
Tip: Zde můžete měnit všechna nastavení stisknutím tlačítka VOL + /
VOL-.
1. Jazyk OSD menu: Nastavte jazyk, ve kterém s vámi přístroj bude
komunikovat
2. Audio1: Nastavte jazyk hlavního zvukového doprovodu.
3. Audio2: Nastavte jazyk druhého zvukového doprovodu.
4. EPG jazyk: Nastavte jazyk EPG
5. Auto výběr kanálu: Pokud zapnete funkci, seznam kanálů se automaticky přehraje, když zvýrazníte kanál. Pokud nastavíte OFF (Vypnuto), v seznamu kanálů, když zvýrazníte kanál, měli byste jej stisknutím
tlačítka OK přehrát.
6. Recall List: Seznam posledních sledovaných kanálů můžete zapnout nebo vypnout. Pokud zapnete funkci , po stisknutí tlačítka Recall na dálkovém ovladači můžete získat seznam posledních sledovaných program. Pokud vypnete funkci, stisknete-li
tlačítko Recall, můžete se vrátit pouze k poslednímu zvolenému programu.
7. Hlasitost pro kanál: Pokud zapnete funkci, můžete pro každý kanál nastavit různé hlasitosti. Přístroj si je uchová v paměti.
Pokud nastavíte vypnuto, všechny kanály mohou mít pouze jednu hlasitost.
8. Audio Type: Nastavte výstupní formát pro audio
9. Auto Subtitle: Zde nastavíte, zda-li se mají zobrazovat skryté ttulky pro neslyšící.
8.2 OSD
Menu-> Systémová nastavení ->OSD
1. OSD Transparency: Nastavte průhlednost EPG.

2. TXT Transparency: Nastavte průhlednost pro teletext.
3. Time Out: Nastavte dobu, po kterou budou zobrazeny informace
o programu.
4. TV System: Vyberte TV normu PAL/NTSC/Auto .
5. HDTV Mode: Nastavte výstupní rozlišení
6. Formát obrazu: Nastavte výstupní poměr: 4:3, 16:9…..
7. AC3 Bypass: Pokud má kanál současně jazyk audia AC3 a PCM,
zvolíte-li ON, nastaví jazyk audia AC3 jako výchozí a pokud zvolíte OFF,
nastaví jazyk zvuku PCM jako výchozí výstup.
8. Typ seznamu: Nastavte jednoduchý mód seznamu kanálů nebe
rozšířený..

8.3 Rodičovská kontrola
Menu-> Systémová nastavení ->rodičovská kontrola
Rodičovská kontrola vám umožňuje nastavit věkové limity pro každý program nebo změnit předchozí heslo. Můžete také
uzamknout změny, které jste provedli pomocí zámku instalace, úpravy zámku kanálů a nastavení zámku. A můžete také
změnit heslo.
8.4 Info o zařízení
Zde zobrazíte informace o modelu, SW verzi, výrobním čísle….

IX. Nastavení času
9.1 Nastavení časovače
Menu-> Nastavení času>Nastavení časovače
Nastavení časovače nastaví časový režim, časové pásmo a letní čas.

9.2 Event Časovač
Menu-> Systémová nastavení ->časovač >Event Timer
Můžete nastavit 16 událostí časovače. Nahrává nebo přehraje program automaticky podle seznamu událostí časovače, který
jste nastavili.
Zdroj: Zvolte TV nebo radio.
Kanál: Stisknutím VOL+/VOL- vyberete požadovaný kanál a tlačítkem OK uložíte.
Datum: Zadejte datum nahrávky.
Start: Nastavte začátek události.
Stop: Nastavte konec události.
Opakování: Nastavte, zda-li chcete událost opakovat: denně, týdně… atd
Nahrávka: Pro uložení stiskněte Ok
STB Off: Zvolte Ano, pokud chcete přístroj po ukončení záznamu vypnout. Pokud zvolíte ne, přístroj zůstane zapnutý na
program, na kterém probíhala zaznamenávaná událost. V přehledu událostí můžete označenou položku stiskem červenáho
tlačítka smazat a stiskem žlutého tlačítka upravit.
9.3 Časovač vypnutí
Menu-> Systémová nastavení -> Časovač vypnutí
Nastavte čas, po jehož uplynutí dojde k automatickému vypnutí přístroje

X. Rozšíření
Menu-> Rozšíření nebo stisknutím tlačítka USB přímo vstoupíte do nabídky USB. Nabídka USB může přehrávat mnoho druhů
mediálních souborů, můžete nahrávat program a přehrávat je a můžete provádět různé operace při použití USB HDD nebo
USB disku.
10.1 USB Menu
V tomto menu můžete prohlížet multimediální soubory

Filmy:
Zařízení podporuje AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, DAT, VOB, TS, M2TS, FLV, souborové formáty. Některé kompresní
kodeky nemusí být správně přehrány.
Hudba:
Zařízení podporuje MP3 soubory
Obraz:
Zařízení podporuje *.bmp, *.jpeg fotografie
10.2 USB Manager
V tomto menu můžete sravovat souboury na disku, disk formátovat atd…

XI. Síť
Zde můžete nastavit parametry síťového připojení.

XII. Základní operace z dálkového ovládání
Audio:
EPG:
Subtitle:

Stiskem tlačítka můžete změnit jazykovou verzi zvukového doprovodu, pokud je vysíláno vice zvukových stop.
Stiskem se spustí elektronický programový průvodce. Stiskem zeleného tlačítka můžete přepínat mezi
jednodenním a týdenní formátem zobrazení dat.
Stiskem vyvoláte skryté titulky, pokud jsou k programu vysílány.

Teletext: Stiskem spustíte teletext, pokud je vysílán.
INFO:
Stisknutím vyvoláte základní info o program. Opakovaným stiskem spustíte rozšířené
informace z EPG, pokud jsou vysílány.

XIII. Kanálový list
Tato kapitola je věnována operacím se seznamem programů

13.1 OK List
Kanálový list spustíte tlačítkem OK, tlačítky ◄/► přepínáte typ seznamu program. Stiskem červeného tlačítka můžete program třídit. Stiskem modrého tlačítka můžete program upravovat/editovat.. Stiskem žlutého tlačítka můžete v seznamu program hledat konkrétní program zadáním prvního znaku Názvu program..
13.2 Oblíbený seznam
Stiskem tlačítka FAV vyvoláte seznam oblíbených programů. Ve favoritním seznamu stiskem tlačítek ◄/► přepínáte mezi
oblíbenými seznamy.
TIP: Pokud jste vybrali seznam oblíbených kanálů, stisknutím tlačítka CH + / CH- můžete změnit pouze kanály v tomto seznamu oblíbených a stisknutím tlačítka OK můžete zobrazit pouze kanály v tomto seznamu oblíbených položek.

XIV. USB ovládání
15.1 Nahrávání a Timeshift
15.1.1 Nahrávání
Při nahrávání můžete sledovat program ze stejné frekvence.
1. Start Nahrávání
1) Pokud stisknete tlačítko ● , okamžitě začnete nahrávat aktuální program.
2) Pokud přepnete program , můžete stiskem tlačítka ● spustit další záznam
3) Pokud máte nastaven časovač-Timer, nahrávání bude spuštěno automaticky
2. Ukončení nahrávání
1) Pokud stisknete tlačítko ■, dojde k ukončení záznamu. Pokud nestisknete tlačítko stop, dojde k ukončení záznamu až po
stanovené době záznamu.
2) Pokud použijete časovač, dojde k ukončení nahrávání až po uplynutí stanovené doby nahrávky. Při použití časovače prosím
pamatujte na to, aby jste nastavili dostatěčnou rezervu v případě prodloužení vysílací doby pořadu.
3) Pokud dojde k překročení capacity disku, záznam bude automaticky ukončen.

3. Sledování jiného pořadu během nahrávání
Během záznamu/nahrávání pořadu lze sledovat jiný program ze stejné frekvence/multiplexu.
4.Ostatní operace během nahrávání
Během nahrávání můžete stisknout tlačítko OK, uvidíte aktuální informace o pořadu a době záznamu.. Druhým stiskem tlačítka OK se dozvíte podrobné informace o nahrávce.. Stisknutím ► se dostanete do režimu přehrávání. Pokud stisknete tlačítko
● , nastavíte délku záznamu. Stisknutím PAUSE dočasně pozastavíte nahrávku, opakovaným stisknutím PAUSE budete
pokračovat v nahrávání. Stiskem ►► I / I◄◄ ovládáte rychlý posuv v nahrávce.
15.1.2 Timeshift
Timeshift umožňuje pozastavit živé vysílání a vrátit se k němu později a pokračovat tam, kde jste přestali.
Stiskněte || pro zahájení timeshiftu. Pokud jste v režimu Timeshift, tlačítkem ■ zastavíte záznam do paměti, stiskem INFO
zobrazíte informace o nahrávce, stiskem PAUSE můžete pozastavit nebo spustit Timeshift,. Stiskem ■ ukončíte Timeshift.
Pokud změníte program, nebo použijete jinou funkci, dojde k ukončení záznamu.

Problémy a jejich řešení
Žádné znaky na displeji , kontrolky nesvítí.
•Zkontrolujte napájecí zdroj
Žádný obraz
• Ujistěte se, že je přístroj v režimu provozu, váš AV/HDTV kabel je správně připojen v televizoru a máte v TV zvolený
správný videovstup. Zkontrolujte připojení antény do přístroje.
Špatný obraz/zvuk, zasekává se
• ujistěte se, že přístroj není rušen mikrovlnnou energií, například z mobilních telefonů apod.
•zkontrolujte úroveň signálu, jeho kvalitu, pevnost konektorů apod. Přístroj vyzkoušejte na jiném TV rozvodu.
Žádný nebo špatný zvuk
• Zkontrolujte propojení AV/HDTV kabelu a zkontrolujte, zda nemáte ztlumen zvuk na přístroji, nebo v TV
Dálkové ovládání nereaguje
• zamiřte ovládání příměji na přístroj, zkontrolujte, popř. vyměňte baterie
Žádné síťové připojení
• Zkontrolujte na jiném domácím zařízení přístup k internetu.
• Ujistěte se, že je přístroj správně propojen ethernetovým kabelem k zásuvce/routeru.

ZÁRUČNÍ LIST
výrobní číslo

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční
opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používaný, pokud charakter poruchy bránil jeho používání.
Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případe předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum
prodaje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí
(živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora.
Záruka též nemůže být uplatněná v případe, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti
standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav
Datum oznámení

Datum provedení

Č. mont. listu / komentář

Podpis

