SCARTCORDER
v2

DVB-T pøijímaè / rekordér

Uživatelská pøíruèka

01. Upozornìní
1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøijímaè v místì s extrémnì
vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností
2. Výrobce nenese odpovìdnost za poškození pøístroje vinou nesprávného zacházení nebo fyzické újmy.
3. Výrobce nenese odpovìdnost za data uložená na pøipojených
pamìových médiích.
4. Produkt èistìte pouze hadøíkem, nepoužívejte èistící prostøedky a jiné
chemikálie.
5. Pøed èištìním pøístroje jej vždy vypojte z elektrické sítì.
6. Nesnažte se pøístroj opravit svépomocí.
7. Nevystavujte produkt pøímému slunci èi mrazu.
8. Dbejte na to, aby veškerá kabeláž byla vedena volnì, nebyla napøíklad
pøiskøípnuta nábytkem apod.
9. Štìrbiny a otvory v krytu pøístroje jsou urèeny pro jeho bezvadné
odvìtrávání. Pøekrytím tìchto otvorù napø. dekoraèní textilií mùže dojít
k pøehøátí pøístroje.
10. Nikdy nestrkejte do vìtracích otvorù a konektorù cizí pøedmìty.
11. Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù a funkcí pøístroje bez
pøedchozího upozornìní.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení
Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité
elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za
úèelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech,
kde budou pøijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete
zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadù na životní pro-støedí a lidské zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné
likvidace odpadù. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího
sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními
pøedpisy udìleny pokuty.

02. Popis pøístroje
Anténní vstup
Konektor napájení
SCART konektor
Konektor IR èidla
Anténní výstup

USB Host

Power On/Off

Ztlumení zvuku
Pøepínaè TV/Rádio stanice

Èíselník

Pøedchozí program
EPG - programový prùvodce
OK
Hlasitost - / Vlevo
Program - / Dolù
Info
Mozaika programù
Zahájení záznamu
Zvuková stopa / Teletext
Èervené / Zelené

O stránku nahoru
O stránku dolù
PAL/NTSC
Zastavení obrazu
Menu
Program + / Nahoru
Hlasitost + / Vpravo
Exit
Oblíbené položky
Ukonèení záznamu
Titulky / Režim zvuku
Žluté / Modré

03. První spuštìní
Pøipojte DVB-T tuner do volného SCART konektoru v televizoru. V pøípadì potøeby upravte
polohu pomocí kloubu. Pøipojte anténní kabel, pøijímaè povelù dálkového ovládání a èidlo
umístìte tak, aby byla IR dioda pøímo viditelná z místa ovládání. Vložte baterie do
dálkového ovladaèe podle vyznaèené polarity. Zapojte adaptér do sítì a pøipojte k tuneru.
Na televizoru navolte pøíslušný vstup, objeví se obrazovka prvního spuštìní (Instalace):

Zde nastavte napájení antény, zemi pøíjmu, jazyk OSD menu (vèetnì èeštiny), jazyk zvukové
stopy, jazyk zvukové stopy, LCN, èasové pásmo, datum a èas.
Stisknìte èervené tlaèítko pro automatické vyhledání všech dostupných stanic. Tímto
zpùsobem se prohledá celé pásmo a nalezené stanice se uloží do pamìti. Již existující
stanice se pøemažou novými.
Pro ruèní hledání stanic stisknìte zelené tlaèítko a v následující obrazovce zvolte
požadovaný kanál nebo frekvenci, na které vysílá digitální multiplex. Stisknìte OK pro
zahájení vyhledání stanic. Nabídku opustíte tlaèítkem EXIT.

04. Hlavní menu
Pøi sledování stanic stisknìte tlaèítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky. Tlaèítky VLEVO /
VPRAVO zvolte požadované menu, tlaèítky NAHORU/DOLU vyberte položku ze seznamu
aktuální nabídky:

Nastavení
• Instalace

- Napájení antény - zapne/vypne napájení aktivní antény
- Zemì - výbìr zemì pøijmu
- Jazyk - výbìr jazyka nabídky pøístroje
- Jazyk zvuku - jazyk zvukové stopy
- Jazyk titulkù - jazyk DVB-T titulkù
- LCN - použití identifikátorù programù (jen ve vybraných zemích)
- Použít GMT - použití standardního èasu
- Èasové pásmo - nastavení èasové zóny odpovídající zemi pøíjmu
- Datum - nastavení aktuálního data
- Èas - nastavení aktuálního èasu

• Nastavení TV

- Formát TV - 16:9 LB (obraz 4:3 bude na TV s èernými okraji)
- 16:9 FIT (obraz bude vždy roztažen na celou plochu)
- 4:3 LB (obraz 16:9 bude s èernými okraji)
- 4:3 PS (obraz 16:9 bude od støedu oøíznut na 4:3)
- Mód TV - pøíjem ve standardu PAL / NTSC / AUTO
- Prùhlednost OSD - prùhlednost informací o programu
- Èas zobrazení OSD - délka zobrazení OSD informací o programu
- Výstup videa - CVBS+S-Video / CVBS+RGB
- Rozšíøení videa - Vypnuto / Rozšíøení tónù / Rozšíøení kontrastu (ÈB)

• Heslo

- Zamknout kanály - nastavení hesla pro ukamknutí urèitých stanic
- Zamknout menu- nastavení hesla pro pøístup do nabídky
- Omezení - blokovat vše, jen konkrétní kanál nebo neblokovat
- Zmìnit heslo

• Rozšíøený èasovaè - pøehled poøadu naèasovaných k nahrávání
- ruèní zadání programu pro nahrávání (typ kanálu, èíslo kanálu,
datum, èas zaèátku, èas konce, mód (jednou, dennì, týdnì,
mìsíènì), mód èasovaèe (alarm, záznam)
- programy do èasovaèe mùžete pøidávat také z EPG, viz dále.
• Aktualizace FW - aktualizace systému tuneru. Je-li dostupná nová verze firmware,
mùžete ji stáhnout ze stránek výrobce. Soubor nahrajte na
pamìový disk, pøipojte jej k USB host rozhraní a zvolte "Aktualizovat
pøes USB".
• Naèíst výchozí nastavení - zruší veškeré uživatelem provedené zmìny a nahraje
tovární parametry tuneru nastavené z výroby

TV
• Seznam TV: zobrazí seznam všech televizních stanic a dostupné nástroje pro práci s
nimi. Tlaèítky NAHORU / DOLU zvolte stanici, tlaèítky VLEVO / VPRAVO zvolte nástroj.
Pro uložení všech provedených zmìn stisknìte ŽLUTÉ tlaèítko.

- Oblíbené: Tlaèítky 1-8 zvolte skupinu (èi skupiny) oblíbených, do níž chcete vybranou
stanici uložit (zprávy, sport, filmy, hudba, nákupy, cestování, pro muže, pro ženy).
- Zamknout: Tlaèítkem OK de/aktivujte zámek u vybrané stanice
- Upravit: Tlaèítkem OK zobrazí detaily stanice, kde mùžete zmìnit jméno stanice
- Pøesun: Tlaèítkem OK oznaète stanici, tlaèítky NAHORU / DOLU pak mùžete mìnit její
pozici v seznamu stanic
- Øadit: ÈERVENÝM tlaèítkem seøadíte stanice podle názvu, ZELENÝM tlaèítkem podle
dostupnosti (placené / volné), ŽLUTÝM tlaèítkem podle vysílaèù
- Pøeskoèit: Tlaèítkem OK oznaète stanice, které mají být pøi listováním seznamem
stanic vynechány.
- Smazat: Tlaèítkem OK oznaète stanice, které chcete ze seznamu smazat. ZELENÝM
tlaèítkem vyberete všechny stanice.
- Hledání: Umožòuje vyhledat stanice podle názvu
• TV: informace o televizních programech. Položka je analogická k tlaèítku EPG. Funkce
poskytuje pøehled o vysílaných poøadech na 7 dní.
- tlaèítky NAHORU / DOLU zvolte požadovanou stanici
- tlaèítkem VPRAVO pøeskoèíte na program stanice. Zde mùžete tlaèítky NAHORU /
DOLU listovat programem pro zvolený den. Tlaèítky VLEVO / VPRAVO zvolte datum.
Tlaèítkem OK zobrazíte detail poøadu. ÈERVENÝM tlaèítkem pøidáte poøad do èasovaèe
pro nahrávání. Zpìt do seznamu stanic se vrátíte tlaèítkem EXIT.
Upozornìní: Stanice vysílané ve formátu MPEG4 HD nejsou podporovány!

Rádio
• Seznam rádií: zobrazí seznam všech rozhlasových stanic v DVB-T a dostupné nástroje
pro práci s nimi. Tlaèítky NAHORU / DOLU zvolte stanici, tlaèítky VLEVO / VPRAVO zvolte
nástroj. Pro uložení všech provedených zmìn stisknìte ŽLUTÉ tlaèítko. Nástroje jsou
shodné s pøedchozím menu Seznam TV.
• Rádio: informace o programech rozhlasových stanic v DVB-T. Položka je analogická k
tlaèítku EPG. Funkce poskytuje pøehled o vysílaných poøadech na 7 dní. Všechny funkce
jsou shodné s pøedchozím menu TV.

Multimédia
Funkce slouží k pøehrávání multimediálních souborù nebo záznamù vysílání z
pøipojeného pamìového média.
• Obrázky: prohlížení obrázkù ve formátech JPEG/BMP/GIF jednotlivì nebo v prezentaci
• Hudba: pøehrávání hudebních souborù ve formátech MP3/WMA
• Filmy: pøehrávání videa ve formátech MPEG2, DivX, XviD aj. ve standardním rozlišení
• Nahrávky: pøehrávání poøadù zaznamenaných z digitálního vysílání
- Seznam nahrávek: zobrazí seznam poøadù na záznamovém médiu
- Záznamové zaøízení: zvolte zaøízení a oblast pro záznam (formát FAT32)
- Priorita pøi záznamu: aktivace rychlého nahrávání, funkce Time-Shift
(pozastavení vysílání) a délky záznamu Time-Shift dat

Aplikace
Vyberte ze seznamu dodateèné funkce: Gomoku, Kalendáø, Kalkulaèka

05. Øešení problémù
• Žádný nebo špatný signál.
Zkontrolujte pøívod antény, provìøte smìrování pøijímací antény.
• Žádný obraz nebo zvuk.
Mùže být pøepnutý špatný SCART vstup. Provìøte zvolený vstup na TV.
Zkuste pøepnout na jiný program.
• Obraz „kostièkuje“ nebo zamrzá.
Signál je nekvalitní. Provìøte pøipojení a smìrování antény.
• Kanál je zakódovaný.
Pøepnìte na jiný kanál.
• Zapomnìl jsem heslo k zámku.
Znovu nalaïte požadované stanice.
• Pøijímaè nereaguje na povely dálkového ovládání.
Namiøte ovladaèem pøímo na pøední stìnu pøijímaèe. Ujistìte se, že mezi ovladaèem a
pøijímaèem není žádná pøekážka. Zkontrolujte, zda vložené baterie nejsou vybité.
• Po pøesunu set-top boxu do jiné místnosti nelze pøijímat digitální signál.
Pokud jste zároveò se set-top boxem pøesunuli také pøijímací anténu, je možné, že v
novém místì je horší pøíjem signálu. Pokuste se pomocí prodlužovacího anténního
kabelu pøivést signál z pùvodního umístìní.

06. Technické specifikace
Tuner

Frekvenèní rozsah
Vstupní impedance
Úroveò signálu
Šíøka pásma

VHF: 174 230 MHz / UHF: 470 - 862 MHz
75 Ohm
-78 ~ -25 dbm
7 / 8 MHz

Modulace

Demodulátor
OFDM modulace

COFDM
2k, 8k FFT, SFN a MFN

Konektory

RF vstup
RF prùchozí smyèka
SCART TV
USB Host

IEC 169-2 (samice)
IEC 169-2 (samec)
kompozitní video (CVBS), RGB, zvuk L/R
pøehrávání multimédií a záznam vysílání

Napájení

Vstup

DC 5V, 1000mA

Obraz

Dekodér
Rozlišení
Pomìr stran

PAL, NTSC
720x576 (PAL)
720x480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan&Scan), 16:9

Video
Audio

MPEG2 Transport MP@ML
MPEG2 audio layer I & II

Dekódování
Ostatní

Ve shodì s normou ETSI EN 300 744 DVB-T

Multimédia

Video
Audio
Grafika

MPEG2, DivX, XviD
MP3, WMA
JPEG, GIF, BMP

07. kontakt
V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat.
Distributor pro ÈR:
HBC Europe s.r.o.
Štìrboholská 1434/102A
102 00 Praha 10
tel.: 272 700 719 (Po-Pá 9-17h.)
www.hbc-europe.cz
Dovozce pro ÈR a autorizovaný servis:
EMPETRIA s.r.o., Šmídkova 5, 616 00 Brno
Informaèní linka: 549 213 178 (Po-Pá od 11 do 16h)
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù výrobku, pøíslušenství nebo funkcí uvedených
v tomto návodu bez pøedchozího upozornìní. Použití obrázky jsou ilustraèní
Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù.

