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Vážení zákazníci,

návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového 
satelitního přijímače.

Snažili jsme se pokyny k obsluze formulovat co nejsrozumitelněji a zachovat je tak stručné, jak je třeba. 
K pochopení určitých odborných výrazů, které není možné přeložit, jsme na konec tohoto návodu 
doplnili malý lexikon.

Použitím provozního spínače jsme přispěli k ochraně životního prostředí. Nebudete-li delší dobu sledovat 
televizi, odpojte pro úsporu elektrického proudu přijímač od sítě. Při kratších přestávkách můžete 
přijímač přepnout dálkovým ovladačem do pohotovostního režimu (stand-by), takže bude spotřebovávat 
jen minimální proud.

Přejeme vám dobrý příjem a mnoho spokojenosti s novým HDTV přijímačem.

Váš
KATHREIN tým

Předmluva

Rozdíl mezi PAL a HDTV
Televizní vysílání s vysokým rozlišením 
se vyznačuje výrazně vyšším počtem 
obrazových řádků v televizním přístroji. 
Současný evropský standard PAL 
dosahuje maximálního rozlišení 576 
řádků svisle a 720 vodorovně. Televizní 
vysílání s vysokým rozlišením má až 
pětkrát vyšší rozlišení a tudíž také vyšší 
ostrost detailů a plastičnost, než vysílání 
v současné normě PAL.

HDTV obraz může obsahovat až pětkrát více obrazových bodů, tedy okolo 2 milionů pixelů, než 
konvenční obraz PAL s přibližně 400.000 pixely.
Ve světě dnes existují dva HDTV standardy, jejichž základem jsou oba formáty 1080i a 720p. Oba 
standardy se liší v počtu obrazových řádků a způsobu přenosu. Pro lidské oko je ovšem rozdíl mezi 
oběma HDTV standardy sotva postřehnutelný; při srovnání se systémem PAL působí pohyblivý obraz 
výrazně dynamičtěji. Vysílací technika a přijímače budou moci zpracovávat v budoucnu oba standardy.

PAL   720 x 576

720p   1280 x 720

1080i   1920 x 1080
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Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění

Síťový kabel

Dbejte na to, aby se síťový 
kabel (přívodní elektrický kabel) 
nepoškodil. Přístroje s poškozeným 
síťovým kabelem se musí odpojit 
od sítě (vytažením síťové vidlice ze 
zásuvky) a před novým uvedením 
do provozu musí být opraveny 
odborníkem na elektrická zařízení. 
Používejte jen dodaný síťový 
adaptér (je-li součástí dodávky)!

Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu 
elektrickým proudem!

Nebezpe-
čí!

Čištění

Před čištěním přístroje vytáhněte 
síťovou vidlici ze zásuvky. K čištění 
používejte suchý hadřík a čistěte 
pouze povrch. V žádném případě 
neotevírejte přístroj.

Při dotyku částí uvnitř přístroje může 
dojít k ohrožení života elektrickým 
proudem!

Hrající si děti

Dbejte na to, aby děti nestrkaly 
žádné předměty do větracích otvorů.

Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu 
elektrickým proudem!

Uzemnění

Anténní zařízení musí být 
předpisově uzemněné, nebo se 
musí provést zapojení pro vyrovnání 
potenciálů.
Přitom je třeba dodržovat normu 
EN 60728/11 a případně předpisy 
platné v příslušné zemi. 

Hrozí nebezpečí způsobené 
přepětím při úderu blesku!

Napětí sítě

Přístroj připojujte výhradně 
k síťovému napětí určenému 
k napájení přístroje (je uvedeno 
na zadní straně přístroje nebo. 
na externím síťovém adaptéru). 
Přístroj se smí připojit k elektrické 
síti a zapnout teprve po jeho 
propojení s anténou a televizorem, 
příp. s kabelovou sítí a PC.

Vlhkost, sluneční záření, teplo, 
otevřený oheň
Chraňte přístroj před vlhkem, 
kapající a stříkající vodou (na přístroj 
nestavte naplněné předměty, např. 
vázy). Neinstalujte přístroj v blízkosti 
topení, nevystavujte jej přímému 
slunečnímu záření a nepoužívejte 
jej ve vlhkých prostorách. Přístroj 
používejte jen v mírném podnebí, 
nikoli v tropickém klimatu! Na přístroj 
nestavte nic s otevřeným ohněm, 
například svíčky!

Hrozí nebezpečí požáru!

Větrání

Teplo vznikající v tomto přístroji 
je odváděno dostatečným 
způsobem. Přesto nikdy přístroj 
neinstalujte do skříně nebo police 
s nedostatečným prouděním 
vzduchu. Nikdy nezakrývejte větrací 
otvory přístroje (např. jinými přístroji, 
časopisy, ubrusy, oděvy nebo 
závěsy)!

Baterie

Pokud byl přístroj dodán s bateriemi 
(např. pro dálkový ovladač), dbejte 
na to, aby baterie nebyly vystaveny 
nepřípustnému teplu, slunečnímu 
záření nebo ohni. Baterie vyměňujte 
pouze za baterie stejného nebo 
ekvivalentního typu. Jinak byste 
mohli zničit baterie nebo např. 
dálkový ovladač. Dodržujte proto 
bezpečnostní pokyny uvedené na 
bateriích:

Hrozí nebezpečí výbuchu!

Výstraha!

Výstraha!

Výstraha!

Pokud je napětí sítě příliš vysoké, 
hrozí nebezpečí požáru!

Na těchto dvou stranách najdete důležité pokyny k provozu, umístění a připojení přístroje. 
Před uvedením přístroje do provozu si tyto pokyny pozorně pročtěte.

Neodkrývat
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Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění

Dlouhá nepřítomnost, bouřka, 
přístupnost elektrické zástrčky

Chcete-li přístroj zcela oddělit od 
elektrické sítě, musíte vytáhnout 
elektrickou zástrčku ze zásuvky! 
Umístěte proto přístroj do blízkosti 
elektrické zásuvky a dávejte 
pozor na to, aby tato zásuvka byla 
přístupná, abyste mohli kdykoli 
přístroj odpojit od elektrické sítě.
Při dlouhé nepřítomnosti a při 
bouřce přístroj vždy vypněte 
síťovým vypínačem a odpojte jej od 
elektrické sítě vytažením elektrické 
zástrčky ze zásuvky. To platí 
i pro všechny přístroje propojené 
s přístrojem. Doporučujeme také 
odpojit kabel od elektrické sítě. 
Zapamatujte si případné 
naprogramované časy časovače 
(přijímač) a zapněte přístroj včas 
před okamžikem nahrávání.

Umístění

Každý elektronický přístroj produkuje 
teplo. Zahřívání přístroje se však 
pohybuje v přípustném rozsahu. 
Choulostivý povrch nábytku a dýhy 
mohou stálým působením tepla 
v průběhu času změnit barvu. 
Také nožičky přístroje mohou při 
kontaktu s povrchem nábytku 
ošetřeným různými prostředky 
vyvolat změny barvy. V případě 
potřeby postavte přístroj na vhodnou 
pevnou a rovnou podložku!Oprava

Opravu vašeho přístroje svěřte 
výhradně kvalifi kovanému 
odbornému personálu. Svévolné 
otevírání přístroje a pokusy 
o opravu vedou k zániku nároků 
plynoucích ze záruky!
Neodbornými zásahy do přístroje 
může být ohrožena elektrická 
bezpečnost přístroje.

Výrobce neodpovídá za úrazy 
uživatele, k nimž dojde při 
otevřeném přístroji!

Přípojky

Chybné zapojení přípojek může 
vést k poruchám funkce nebo 
k poškození přístroje!

Pozor!

Na přístroj nepokládejte žádné 
věci. Udržujte volný prostor, 
pokud není v dodaném návodu, 
v kapitolách „Připojení a zprovoznění“ 
nebo „Montáž“, uvedeno jinak, 
alespoň 20 cm nad přístrojem, 
2 cm po obou stranách a 5 cm pod 
přístrojem, aby vznikající teplo 
bylo dobře odváděno.

Hrozí nebezpečí požáru!

Elektronické přístroje nepatří do 
domovního odpadu, ale musí 
se - dle směrnice 2002/96/EG 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY z 27. ledna 2003 
o elektrických a elektronických 
vyřazených přístrojích odborně 
likvidovat.
Odevzdejte tento přístroj na 
konci jeho používání k likvidaci 
v komunálních sběrných místech 
určených k tomu účelu.

Spotřebované baterie jsou 
zvláštním odpadem!
Nevyhazujte proto spotřebované 
baterie do domovního odpadu, ale 
odevzdejte je v místě sběru starých 
baterií!

Pozor!

Dálkový ovladač

Přijímač UFS 940sw lze ovládat 
pouze přiloženým dálkovým 
ovladačem, protože na přístroji 
nejsou žádná jiná ovládací tlačítka.
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Je zakázáno pojistku v kabelu nebo přijímači odstraňovat nebo překlenovat! 
Vadnou pojistku nahrazujte vždy pojistkou stejné jmenovité hodnoty! Smí se 
používat dva následující typy pojistek:
F 3A E 32V
F 3A E 125V

Hrozí nebezpečí požáru!

Přístroj nesmíte vypínat přímo za provozu síťovým vypínačem! Mohlo by to vést 
ke ztrátě dat a poškození softwaru.

Ujistěte se, že větrací otvory přístroje nejsou zakryté předměty. V takovém případě 
by se přístroj mohl přehřát.

Hrozí nebezpečí požáru!

Důležité informace

Obsazení kanálů satelitů a transpondérů podléhá neustálým změnám. V takových případech je 
potřeba znovu naladit kanály, protože také výchozí předprogramování z výroby odpovídá stavu k datu 
výroby. Údaje pro toto nové nastavení můžete získat z internetu nebo příslušných časopisů.

Naše přístroje jsou z výroby vybaveny nejnovějším softwarem. Naší trvalou snahou je přizpůsobovat 
software přáním našich zákazníků a současnému stavu techniky. V kapitole „Hlavní menu - Servisní 
menu“, „Aktualizace softwaru“ k tomu najdete další informace.

Uschovejte prosím originální obal pro případné odesílání zpět! Přijímače jsou citlivé na nárazy a pouze 
originální obal je dostatečně chrání. Při nesprávném zaslání zaniká záruka na přijímač/nároky plnění 
ze záruky.

Než přijímač vypnete síťovým vypínačem, musíte jej tlačítkem stand-by () dálkového ovladače 
přepnout do pohotovostního režimu. Přitom se změněná a nově získaná data z přijímače uloží. Jakmile 
se přijímač nachází v pohotovostním režimu, lze jej kdykoli zcela vypnout síťovým vypínačem na 
přední straně přístroje.

Při pohledu zepředu se nachází na levé straně přijímače zvenku zasunutá pojistka. Tato pojistka by 
měla být přístupná i po montáži přijímače, protože je nutné ji v případě potřeby vyměnit.
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Síťový adaptér a přijímač se smí používat pouze 
v interiéru! Používejte pouze síťový adaptér dodaný 
s přijímačem! Při použití jiného síťového adaptéru by 
mohlo dojít k poškození přijímače.

Hrozí nebezpečí požáru!

Důležité informace

Tento přístroj používá právně chráněné technologie, které jsou chráněné patenty v USA a dalšími právy 
na ochranu duševního vlastnictví i v jiných státech.
Společnost KATHREIN-Werke KG zde obdržela od Audio MPEG Inc. a Societa‘ Italiana per lo 
sviluppo dell‘elettronica, S.I.SV.EL, S.P.A práva k užívání podléhající určitým omezením, která i Vy 
jako zákazník, musíte respektovat. Podle nich koncový zákazník smí tento přístroj používat pouze 
k soukromým, nepodnikatelským účelům a jen pro obsahy s licencí. Použití k podnikatelským aktivitám 
není dovoleno. Používání produktů nebo postupů, které se prodávají nebo využívají společně s tímto 
přístrojem, není zahrnuto. Použití technik zpětného inženýrství jakož i demontáž není s ohledem 
na technologie, které podléhají licenci, rovněž dovoleno.

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze odpovídají stavu při předání do tisku. Vyhrazujeme 
si ovšem právo na provádění změn kdykoli a bez předběžného upozornění. Pokud by existoval nový 
software k vašemu přijímač, který by měl dopad na návod k obsluze, (například změna menu nebo funkcí), 
poskytneme, uznáme-li to za potřebné, nový návod k obsluze ke stažení na „www.kathrein.de“.

Tento přijímač obsahuje mimo jiné software, podléhá licenci podle GNU (General Public License). 
Zdrojový text programu je k dispozici na: http://www.kathrein.de/linux/receiver/ufs940

Poznamenejte si základní nastavení přijímače (stanoví se při první instalaci), abyste se v případě 
potřeby mohli k němu vrátit!

Pojem DiSEqC™ uváděný v tomto návodu k obsluze je registrovaná obchodní značka organizace 
European Telecommunication Satellite Organization (EUTELSAT).

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Symbol Dolby a Doppel-D jsou 
registrované obchodní značky Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní 
značky nebo registrované obchodní značky HDMI Licensing LLC.

®

Originální síťový adaptér 
se může lišit od obrázku
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 UFS 940sw

 Dálkový ovladač RC 671

 TV připojovací kabel 3 x Cinch na 3 x Cinch

 Infračervené čidlo

 2 baterie AAA 1,5 V

 Kabel k připojení na 12 V s bezpečnostní univerzální zástrčkou (cigaretový zapalovač a 12 V 
normovaná zásuvka)

 Síťový adaptér 230 V/12 V

 Návod k obsluze

 Bezpečnostní pokyny (vícejazyčné)

 Lepicí proužky

 Vruty

Vlastnosti přijímače/Rozsah dodávky

HDTV přijímač UFS 940sw je vhodný pro příjem digitálních satelitních televizních a rozhlasových 
programů.

S tímto přijímačem můžete přijímat jak televizní vysílání s vysokým rozlišením, tak konvenční.
S rozhraním HDMI lze přijímač ideálně připojit k televizoru s plochou obrazovkou. 

Tento přijímač byl speciálně vyvinut ke skryté montáži do karavanu. Příslušenství pro montáž v postavené 
i zavěšené poloze je obsažené v dodávce.

Integrovaný komfortní EPG společnosti Kathrein nejsou jen přehledné elektronické televizní noviny, 
ale umožňuje též přímé převzetí pořadu z příslušného zobrazení EPG do časovače.

O vysoký komfort obsluhy se stará automatické nahrávání nového softwaru a nových seznamů 
programů (ne v režimu CAP).

Přes rozhraní USB 2.0 na zadní straně přístroje lze připojit USB pevný disk pro záznam televizních 
a rozhlasových pořadů (ne v režimu CAP). Pomocí tohoto rozhraní lze rovněž provádět aktualizaci 
softwaru a seznamů programů.

Vestavěné rozhraní Common Interface poskytuje místo pro zasunutí dvou modulů CA pro placené 
televizní programy (Pay-TV).

Přijímač je vhodný pro ovládání CAP 900/910, CAP 700/710 a CAP 600/610 a dodává se v černé barvě 
skříně.
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Vlastnosti výbavy

¹) Zobrazuje se pouze tehdy, když provozovatel programu tyto informace vysílá
²) Moduly CA a karty Smartcard nejsou součástí dodávky
3) Testováno jen s pevnými disky z dodacího programu Kathrein (viz také: www.kathrein.de → Service → FAQs (často kladené otázky))
4) Dojde k úplnému oddělení od elektrické sítě (viz kapitolu „Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění“, „Delší nepřítomnost, bouřka, Přístupnost 

elektrické zástrčky“)

 Příjem digitálních satelitních televizních 
a rozhlasových programů v normách 
přenosu DVB-S2 (HDTV) a DVB-S

 Dekódování videa ze signálů MPEG-2
a MPEG-4/H.264 (HDTV)

 EPG Kathrein-Komfort s intuitivním 
programováním s časovačem ¹)

 Common Interface pro modul CA ²)

 HDMI výstup pro nejlepší kvalitu obrazu 
na ploché obrazovce 

 Up-Scaler k úpravě signálu PAL (576i) 
na 576p, 720p a 1080i

 Integrované uchycení a kompaktní 
rozměry ke skryté instalaci

 Příslušenství pro montáž v postavené 
i zavěšené poloze

 Odnímatelné čidlo dálkového ovládání pro 
skrytou instalaci

 Asistovaná první instalace

 Předprogramovaný seznam programů - 
k okamžitému sledování nebo vyhledávání

 31 předprogramovaných satelitů 

 Automatické stahování softwaru 
a seznamů programů (ne v režimu CAP)

 Možnost záznamu televizních a rozhlasových 
pořadů na externí USB pevný disk 3) 
(ne v režimu CAP) 

 Napájení 12 V pro mobilní použití

 Síťový adaptér 230 V pro stabilní použití

 Integrovaná ochrana proti přepólování

 Optický výstup zvuku pro digitální datový 
proud Dolby Digital (AC 3)

 Zásuvky Cinch pro AV signál (Composite-
FBAS, Stereo-Audio)

 Jedna zásuvka USB 2.0 na zadní straně 
přístroje pro aktualizaci softwaru pomocí 
USB fl ash disku

 8 předprogramovaných seznamů 
oblíbených programů (favoritních kanálů) 
pro TV a rozhlas

 1.000 časovač 
(sériový a intervalový časovač)

 Vhodné pro aktualizaci softwaru (odděleně 
pro operační software a seznam programů) 
přes satelit a pomocí USB fl ash disku

 Dekodér teletextu s pamětí na 800 stran

 Výběr jazyka u vícejazyčně vysílaných 
pořadů

 Textové okno na obrazovce (OSD) 
v 8 jazycích (D, GB, F, I, E, CZ, NL, TR) 

 DiSEqCTM1.0/-1.1/-1.2, USALS, sada 
příkazů CAP a řídicí signály SCR 
s jednokabelovým systémem

 4.000 programových paměťových míst

 Infračervené dálkové ovládání s přepínáním 
příkazů

 Stand-by: < 1 W

 Síťový vypínač (odpojení od 12V napájení) 4)
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Připojení a uvedení do provozu

1. Průchozí výstup LNB

2. Common Interface k zasunutí modulu CA 
pro karty placeného vysílání (Pay-TV) 1)

3. Vstup LNB

4  Optický digitální výstup datového proudu 
(SPDIF/Sony Philips Digital Interface 
Format) pro Dolby Digital AC 3 Audio

5/6. Audio výstupy (L/R), zásuvky Cinch

7. Vedení kabelu pro infračervené čidlo

8. Video výstup (FBAS)

9. Přípojka HDMI

10. Datové rozhraní (pro servis/infračervené 
čidlo)

11. 1 x USB 2.0 - zásuvka (zástrčka USB-A)

12. Síťový vypínač 2) (poloha vlevo - „Zap (On)“, 
poloha vpravo „Vyp (Off)“)

13. Přívod napájecího napětí (12 V)

1) Moduly CA a karty Smartcard nejsou součástí dodávky 

2) Dojde k úplnému oddělení od elektrické sítě (viz kapitolu „Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění“, „Delší nepřítomnost, 
bouřka, Přístupnost elektrické zástrčky“)

Nálepky se na přístroji UFS 940sw nachází na spodní straně.

Jsou na nich mimo jiné uvedeny následující informace:

- přesné označení (např. UFS 940sw)

- objednací číslo a

- sériové číslo přístroje.

Tyto informace k provozu přístroje nepotřebujete. Pokud by ale výjimečně mělo dojít 
k plnění ze záruky a neměli byste po ruce obal přijímače, můžete zjistit výše uvedené 
informace z této nálepky.

O
n 

(Z
ap

)
O

ff 
(V

yp
)



13

Připojení a uvedení do provozu

1. Vedení kabelu pro infračervené čidlo

Dbejte na to, aby se při montáži žádné drátky stínicího opředení nedotkly vnitřního 
vodiče, aby nemohlo dojít ke zkratu.

Kvalita přijímaného signálu závisí na tomto propojení!

Připojte vstup Sat-ZF přijímače k satelitnímu přijímacímu zařízení (anténa). 
Použijte k tomu koaxiální kabel s konektorem odpovídajícím normě F.

Není-li konektor F dosud namontován, odizolujte kabel podle následujícího 
obrázku a pečlivě našroubujte konektor F na konec kabelu, až na něm bude 
pevně držet.

LED na čelním displeji:

LED svítí:

Červeně (nepřerušovaně) Přijímač je v pohotovostním režimu (stand-by)

Zeleně (nepřerušovaně) Přijímač běží
Zeleně (3 x blikne)  Právě bylo připojeno USB paměťové médium
Zeleně (trvale bliká)  Probíhá příjem EPG nebo aktualizace softwaru
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Připojení a uvedení do provozu

Ujistěte se, že je vaše satelitní anténa pro digitální příjem v oblasti vysokých 
kmitočtů vybavena alespoň jedním univerzálním konvertorem LNB.

Přednastavení pro řídicí signály bylo provedeno pro běžná přijímací zařízení, tedy 14/18 V pro 
přepínání polarizace a signál 22 kHz pro přepínání pásma nízkých/vysokých kmitočtů.

Pro záznam pořadu potřebujete externí USB paměťové médium 1) (např. externí pevný disk 
s USB připojením), které můžete zapojit do rozhraní USB 2.0 na zadní straně přijímače. USB 
paměťové médium musí být naformátované ve formátu „FAT32“ nebo „EXT2“. Jak můžete 
externí USB paměťové médium formátovat, se dozvíte v kapitole „Hlavní menu“, „Servisní menu“, 
„Správa zařízení USB“.

Připojené USB paměťové médium nesmí mít více než tři oddíly, protože přijímač 
neumí spravovat a využívat více než tři oddíly. 

Pamatujte, že přijímač v zásuvce USB 2.0 dává jen proud 500 mA. To u některých 
pevných disků nestačí k bezvadnému provozu. K zajištění optimálního napájení 
pevného disku můžete použít externí pevný disk s vlastním napájením nebo 
rozbočovač USB 2.0 s vlastním napájením.

1) Testováno jen s pevnými disky z dodacího programu Kathrein (viz také: www.kathrein.de → Service → FAQs (často kladené otázky))
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Připojení a uvedení do provozu

Infrarot-Empfänger

O
n

O
ff

Infračervený přijímač

Externí pevný disk

HiFi zařízení
Dolby Digital zařízení
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Připojení a uvedení do provozu

Satelitní přijímač (HDMI nebo alternativní video zásuvka) a televizor propojte pomocí HDMI kabelu 
nebo video kabelu (viz „Příklad připojení“). Umožňuje-li váš televizor stereofonní zvuk, můžete 
prostřednictvím propojení HDMI přijímat zvuk stereofonně.

Chcete-li k reprodukci zvuku používat zařízení HiFi, propojte zásuvky výstupu zvuku Cinch a vstupní 
zásuvky HiFi zařízení s použitím příslušného kabelu (viz „Příklad připojení“).

Optický výstup se světelným vodičem je určen pro připojení k digitálnímu zařízení Dolby Digital 
(viz „Příklad připojení“).

Sejměte víčko na zadní straně dálkového ovladače. Vložte obě přiložené baterie do dálkového 
ovladače. Dbejte přitom na správnou polaritu baterií, která je označena na dně prostoru pro baterie. 
Nasuňte víčko opět na pouzdro, až zaskočí.
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Připojení a uvedení do provozu

Při výběru místa pro montáž dbejte na 
následující body:

Větrání:
Teplo vznikající v přijímači se může 
odvádět na těchto stranách skříně: Dole, 
vlevo, vpravo a vpředu. Při výběru místa 
pro montáž dbejte na to, aby tyto strany 
nebyly zastavěny nebo zakryty. Trvalé 
nedostatečné větrání přístroje může mít 
negativní dopad na jeho životnost! 

Prostřednictvím čtyř úchytů pro šrouby (viz obrázek dole) je možné přijímač nejen postavit na pevnou 
rovnou podložku, ale také jej k ní přichytit, nebo namontovat v jiné poloze.

Při montáží a výběru místa montáže se bezpodmínečně řiďte pokyny v kapitole 
„Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění“!

Přípojky a pojistka přístroje:
Všechny připojovací kabely přijímače (včetně infračerveného čidla) jsou situovány za zadní straně 
(viz rovněž bod „Příklad připojení“ v této kapitole). Při výběru místa pro montáž počítejte s volným 
prostorem pro připojovací kabely a jejich konektory.
Při pohledu zepředu se nachází na levé straně přijímače zvenku zasunutá pojistka. Tato pojistka (typ viz 
kapitola „Důležité informace“) by měla být přístupná i po montáži přijímače, aby bylo možné ji v případě 
potřeby snadno vyměnit.

Přístroj sám sleduje svou provozní teplotu. Na předčasný výpadek přístroje 
v důsledku trvalého provozování nad doporučovanou provozní teplotou kvůli 
nedostatečnému větrání se záruka/plnění ze záruky nevztahuje.

Odstraňte slepé zátky:
Úchyty pro šrouby jsou ve stavu při dodání 
zakryté slepými zátkami. Ty lze libovolným 
šroubem vytlačit ven (zdola nahoru dle obrázku 
vpravo).

Minimální 
volný prostor

Ponechte volný prostor minimálně 20 cm nad/pod, 2 cm na každé straně a 5 cm vzadu a před 
přístrojem, aby mohlo být vznikající teplo bez překážek odváděno.

20 cm

2 cm

2 cm

5 cm

5 cm
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Instalace infračerveného čidla:
Infračervené čidlo můžete přichytit na přístroj 
(při neskryté montáži) nebo má-li se přijímač 
instalovat skrytě, na místo se zaručenou 
přímou viditelností pro dálkový ovladač. Na 
infračerveném čidle jsou tři místa určená 
k jeho přichycení pomocí přiložených lepicích 
proužků (viz obrázek dole vpravo ,  a ). 
K uchycení na přístroj je určeno místo pro 
přilepení .



Místo pro přilepení na přijímač se nachází na 
přední straně (viz obrázek vpravo ).

Připojení a uvedení do provozu








Přichyťte nyní infračervené čidlo pomocí 
přiloženého lepicího proužku k přijímači nebo 
na požadované místo. Při montáži na přístroj 
lze kabel infračerveného čidla vést vespod, 
podobně jako u telefonu, na zadní stranu 
přijímače (viz obrázek vpravo).

Při provlékání dbejte na to, 
aby nedošlo k poškození 
pláště kabelu.
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Připojení a uvedení do provozu

Použití jiných šroubů:
Pokud by se z důvodu místa montáže nebo 
povaze místa nemohly použít přiložené šrouby, 
řiďte se při výběru šroubů podle vedle uvedeného 
obrázku. Je na něm zobrazen průřez úchytů 
pro šrouby na přijímači a ukazuje, jaké šrouby 
(průměr, tvar hlavy šroubu atd.) můžete do 
úchytů přijímače vložit.

Při montáži se v žádném případě nesmí použít šrouby se 
zapuštěnou hlavou (viz obrázek vpravo), protože by mohly poškodit 
úchyty pro šrouby v přijímači. Podle možnosti použijte šrouby 
do dřeva, které jsou u přijímače přiložené.

Než přijímač namontujete k jinému přístroji (např. televizoru), 
informujte se nejdříve u výrobce přístroje nebo v dodané dokumentaci 
k přístroji, zda je to přípustné, a pokud ano, jaké pomůcky 
(šrouby atd.) k tomu potřebujete/smíte použít.

S přístrojem dodané vruty se nikdy nesmí použít pro montáž na televizor nebo 
jiný elektrický spotřebič! Přístroj by se tím mohl poškodit/zničit.

Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

Užitečné informace pro montáž přijímače na televizor:
Pro montáž na zadní stěnu televizoru postačí uchycení dvěma šrouby. 
Přístroj musí mít na zadní straně některou z následujících roztečí otvorů (pro uchycení na stěnu): 
100 x 100; 100 x 200; 200 x 200 nebo 200 x 400. Není-li tomu tak, můžete pracovat s držáky VESA, 
které obdržíte ve specializovaném obchodě.
Před montáží přijímače si musíte bezpodmínečně přečíst kapitolu „Uchycení na stěnu“ (nebo obdobu) 
v pokynech k používání vašeho televizoru, abyste zjistili průměr šroubů (M4, M6 nebo M8) a co je 
velmi důležité, povolenou hloubku zašroubování.

Před započetím instalace musíte bezpodmínečně všechny přístroje odpojit od 
sítě. Pokud by se šrouby zašroubovaly příliš hluboko, mohli byste tím televizor 
zničit a hrozilo by nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

V žádném případě nesmíte přijímač montovat mezi televizor a nástěnný držák! 
Montáž na zadní stranu televizoru je přípustná jen tehdy, je-li televizor na stojanu 
přichyceném na jiném místě.
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Označení bodů k vyvrtání otvorů pro šrouby v místě montáže:
Pomocí tohoto obrázku můžete vyznačit přesné body k vyvrtání otvorů pro šrouby v místě montáže.

Připojení a uvedení do provozu

↑
Zadní strana přijímače

Přední strana přijímače
↓

Upevněte přijímač na předem zvolené a připravené montážní místo. 

Nepoužívejte žádnou sílu a dbejte na to, aby se nepoškodily úchyty pro šrouby, 
samotná skříň přijímače, jakož i případně připojené kabely k přijímači!
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Připojení a uvedení do provozu

Tlačítka dálkového ovladače potřebná pro první instalaci:

 ...  Zadávání číslic  (zelené)
Přechod k dalšímu kroku 

při první instalaci

 (červené)
Krok zpět při první instalaci 

Potvrzení změněné 
hodnoty/nastavení


Volba/změna jednotlivých 

parametrů menu, navigace

 Přerušení zadávání, zpět

Před uvedením UFS 940sw do provozu si přečtěte kapitolu „Bezpečnostní 
pokyny - Důležitá upozornění“, „Důležité informace“, jakož i „Připojení a uvedení 
do provozu“ až k bodu „První instalace“.

Přístroj připojte k elektrické síti až po odborném provedení všech instalačních 
prací.

Při vysvětlování bodu „První instalace“ vycházíme z toho, že je přijímač 
odborně připojen podle kapitol „Bezpečnostní pokyny - Důležitá upozornění“, 
„Důležité informace“, jakož i „Připojení a uvedení do provozu“ až k bodu 
„První instalace“.

Nejdříve televizor zapněte a zvolte programové místo AV, ke kterému máte UFS 940sw u vašeho 
televizoru připojený. Pomocí síťového vypínače na zadní straně přístroje uveďte UFS 940sw do provozu. 
Zobrazí se následující okno:

Tlačítky  zvolte požadovaný 
jazyk menu přijímače. Zvolený jazyk se 
zobrazuje na žlutém podkladu. Můžete 
vybrat následující jazyky:

Sledujte vždy údaje 
na liště zobrazené ve 
spodní části okna. Zde 
najdete pokyny k dalšímu 
ovládání.

němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, čeština, nizozemština, polština, norština, 
turečtina a ruština.

Stisknutím tlačítka  (zeleného) přejdete do následujícího menu.
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Zobrazí se následující okno:

Zde proveďte tlačítky  základní 
nastavení výstupu obrazu a zvuku 
z přijímače do televizoru.

Postupujte zde podle návodu k obsluze 
vašeho televizoru a zvolte jen taková 
nastavení, která dokáže váš televizor 
zpracovat.

Výstup obrazu přes

Zvolte připojení přijímače, ke kterému máte připojený váš televizor.
Buď

Režim HDMI

Zde zvolíte obrazové rozlišení, jaké má televizor 
mít. Buď

- 1080i (rozlišení 1920 x 1080, poloviční obraz)

- 576p (rozlišení 720 x 576, celý obraz) nebo

- 720p (rozlišení 1280 x 720, celý obraz) nebo

- Automaticky

TV formát

Zde zvolíte formát zobrazení televizoru. 
Buď

- 4:3 nebo

- 16:9

HDMI VIDEOnebo

Připojení a uvedení do provozu

Stisknutím tlačítka  (zeleného) přejdete do následujícího menu.

Zvolte tlačítky , zda se má 
z výroby nastavený seznam programů 
nahradit seznamem programů 
předtříděným pro určitou zemi 
(v současnosti je k dispozici jen 
omezený počet předtříděných seznamů 
programů). Pokud byste chtěli použít 
z výroby zadaný seznam programů, 
zvolte v bodě „Vynulovat seznam 
programů“ nastavení „Ne“. 
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Připojení a uvedení do provozu

Zobrazení vysílání 4:3

Zde zvolíte způsob zobrazení na obrazovce 
pro vysílání 4:3 na televizoru 16:9:

- normální (Pillarbox)

- roztažené (celý obraz) nebo

- zvětšené (Pan & Scan)

Audio přes HDMI

Zde zvolíte druh audiosignálu, který se má 
přenášet přes rozhraní HDMI. Zvolte signál, 
který váš televizor umí zpracovat:

- Dekódovaný formát PCM nebo

- Formát S/PDIF

TV stand-by přes HDMI
Při výběru „Vyp“ se musí televizor samostatně 
vypnout nebo zapnout. Při výběru „Zap“ 
se televizor při spuštění přijímače zapne 
automaticky s ním (funguje ale jen tehdy, 
pokud se televizor nachází v pohotovostním 
režimu). Při vypnutí přijímače do pohotovostního 
režimu se televizor rovněž uvede do 
pohotovostního režimu.
Automatické vypínání a zapínání 
prostřednictvím přijímače funguje jen tehdy, 
pokud televizor tuto funkci podporuje!

Formát obrazovky

Zde zvolíte druh zobrazení v závislosti na 
nastavení TV formátu:

- TV formát „4:3“: Pan & Scan nebo Letter-Box

- TV formát „16:9“: Vždy 16:9 nebo automaticky

TV norma

Zde zvolíte platnou TV normu.

- PAL nebo

- NTSC nebo

- MULTI

Stisknutím tlačítka  (zeleného) přejdete do následujícího menu.
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Připojení a uvedení do provozu

Systém

Pomocí tlačítek  zvolte nastavení odpovídající vašemu přijímacímu zařízení. Nastavení tuneru 
můžete provést pro následující druhy přijímacích zařízení:

- DiSEqC™1.0

- DiSEqC™1.1

- DiSEqC™1.2

- USALS

- CAP*)

- jednokabelový systém

- jednoduchý LNB

Nastavení konfi gurace tuneru 
by měl provést odborník na 
dané přijímací zařízení.

Nastavení konfi gurace tuneru 
byste měli provádět sami 

jen tehdy, pokud se dokonale vyznáte 
v podmínkách vašeho přijímacího zařízení.

Pokračujte nyní s vysvětlením příslušeného vámi zvoleného druhu příjmu v první instalaci.

*) První instalace ve spojení s jednotkou CAP od fi rmy Kathrein je vysvětlena v příslušném návodu 
k montáži a obsluze jednotky CAP.
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Připojení a uvedení do provozu

V souvislosti s tímto 
výběrem satelitu/satelitů 
pamatujte na to, aby 
vaše přijímací zařízení 
bylo na tento satelit/tyto 
satelity také zaměřeno!

Počet satelitů

Zde pomocí tlačítek  vyberte, kolik satelitů (max. 4) je přijímáno pomocí přijímacího zařízení. 
Zobrazí se následující okno (příklad):

První položku satelitu vyberte pomocí tlačítek . Pomocí tlačítka  vyvolejte menu pro 
nastavení satelitů. Zobrazí se následující okno (příklad):

Satelit a poloha

Pomocí tlačítek  nastavte požadované satelity (výběr ze 17 předem naprogramovaných).
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Typ LNB (nastavení)

Pomocí tlačítek  vyberte typ LNB použitý u vašeho zařízení. Výběr může být „Univerzál“ 
a „def. uživatelem“ (volba „Wideband“ je potřeba jen u jednokabelových systémů napájení).

Univerzál:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální LNB pokrývá všechna potřebná kmitočtová pásma.

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, pro která byl 
LNB konfi gurován.

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo numerických tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB 
konfi gurován.

Test-transpondér

Ke kontrole, zda jsou provedená nastavení správná, přejděte pomocí tlačítek  k poli „Test-

transpondér“. Pomocí tlačítek  vybírejte různé transpondéry. Pokud jsou vaše nastavení 
správná, zobrazí se vpravo nahoře na obrazovce signál programu aktuálně zvoleného transpondéru.

Pokud nezískáte žádný signál, zkontrolujte znovu své nastavení a v případě potřeby se obraťte 
na odborníka.

Nyní jste provedli všechna nastavení pro první satelit. Pomocí tlačítka  se vraťte zpět k menu 
„Výběr satelitů“ a stejným způsobem proveďte nastavení pro zbývající satelity.

Po dokončení konfi gurace satelitů pomocí tlačítka  (zelené) přijímač automaticky zobrazí výběrové 
menu pro vyhledávání programů. Pokračujte bodem první instalace „Provést vyhledávání programů“.

Připojení a uvedení do provozu
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Připojení a uvedení do provozu

V souvislosti s tímto 
výběrem satelitu/satelitů 
pamatujte na to, aby 
vaše přijímací zařízení 
bylo na tento satelit/tyto 
satelity také zaměřeno!

Výběr satelitu

Zde pomocí tlačítek  a  vyberte, kolik satelitů (max. 64) je přijímáno pomocí přijímacího 
zařízení. Zobrazí se následující okno (příklad):

První položku satelitu vyberte pomocí tlačítek . Pomocí tlačítka  vyvolejte menu pro 
nastavení satelitů. Zobrazí se následující okno (příklad):

Satelit

Tlačítky  nastavte požadovaný satelit na vámi zvolené místo. Zde můžete ale volit jen z těch 
satelitů, které jste vybrali dříve (opatřené háčkem).

Spínač DiSEqC

Zde zvolte tlačítky  správné nastavení pro vaše přijímací zařízení (1, 2, 3, ... 16).

K deaktivaci satelitu jej vyberte tlačítky 

 a poté stiskněte tlačítko .
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Pozice

Zde zvolte tlačítky  správné nastavení pro vaše přijímací zařízení (1, 2, 3 nebo 4).

1 Pro první satelit tuneru (poloha A u systému)
2 Pro druhý satelit tuneru (poloha B u systému)
3 Pro třetí satelit tuneru (poloha C u systému)
4 Pro čtvrtý satelit tuneru (poloha D u systému)

Opakování

Zde zvolte tlačítky  správné nastavení pro vaše přijímací zařízení (0, 1, 2 nebo 3).

0 DiSEqC™ příkaz se neopakuje
1 DiSEqC™ příkaz se jednou opakuje
2 DiSEqC™ příkaz se dvakrát opakuje
3 DiSEqC™ příkaz se třikrát opakuje

Typ LNB (nastavení)

Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  vyberte typ LNB použitý u vašeho zařízení. Výběr 
může být „Univerzál“ a „def. uživatelem“ (volba „Wideband“ je potřeba jen u jednokabelových 
systémů napájení).

Univerzál:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální LNB pokrývá všechna potřebná kmitočtová pásma.

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, pro která byl 
LNB konfi gurován.

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo numerických tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB 
konfi gurován.

Následně stiskněte k uložení výběru LNB tlačítko .

Test-transpondér

Ke kontrole, zda jsou provedená nastavení správná, přejděte pomocí tlačítek  k poli „Test-

transpondér“. Pomocí tlačítek  vybírejte různé transpondéry. Pokud jsou vaše nastavení 
správná, zobrazí se vpravo nahoře na obrazovce signál programu aktuálně zvoleného transpondéru.

Pokud nezískáte žádný signál, zkontrolujte znovu své nastavení a v případě potřeby se obraťte 
na odborníka.

Připojení a uvedení do provozu



29

Nastavení hranic

Vyberte bod „Nastavení hranic“ tlačítky  a potvrďte tlačítkem . V tomto menu můžete 
nastavit hranice pro otočné zařízení. Je to nutné zvláště tehdy, pokud se zařízení může otáčet volně 
jen v určitém rozsahu, protože by jinak najelo do překážky (např. stěny nebo stromu). Zobrazí se 
následující okno:

Připojení a uvedení do provozu

Nyní jste provedli všechna nastavení pro první satelit. Pomocí tlačítka  se vraťte zpět k menu 
„Výběr satelitů“ a stejným způsobem proveďte nastavení pro zbývající satelity.

Po dokončení konfi gurace satelitů pomocí tlačítka  (zelené) přijímač automaticky zobrazí výběrové 
menu pro vyhledávání programů. Pokračujte bodem první instalace „Provést vyhledávání programů“.

Následující tlačítka řídí pohyb otočného 
zařízení:

 Spuštění pomalého otáčení na 
západ

 Krokování otáčení na západ

 Krokování otáčení na východ

 Spuštění pomalého otáčení na 
východ

Při dosažení požadované hranice pro východ nebo pro západ přejděte do příslušného řádku 

„Nastavení hranice pro Východ“ nebo „Nastavení hranice pro Západ“ a potvrďte ji tlačítkem .

Chcete-li nastavené hranice opět smazat, přejděte do řádku „Vymazání hranic“ a potvrďte vymazání 

tlačítkem . Poté můžete hranice znovu nastavit. Po nastavení všech hranic stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte „Najetí do nulové 

polohy“ a poté stiskněte tlačítko . 
Otočné zařízení dostane pokyn k najetí 
do nulové polohy.
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Připojení a uvedení do provozu

Konfi gurování satelitů

Tlačítkem  vyvolejte menu. Tlačítky  a  vyberte, kolik satelitů (max. 64) je přijímáno 
pomocí přijímacího zařízení. Zobrazí se následující okno (příklad):

K deaktivaci satelitu jej vyberte tlačítky 

 a poté stiskněte tlačítko .

První položku satelitu vyberte pomocí tlačítek . Pomocí tlačítka  vyvolejte menu pro 
nastavení satelitů. Zobrazí se následující okno (příklad):

Satelit

Tlačítky  nastavte požadovaný satelit na vámi zvolené místo. Zde můžete ale volit jen z těch 
satelitů, které jste vybrali dříve (opatřené háčkem).

Test-transpondér

Tlačítky  vyberte transpondér výše zvoleného satelitu.

Typ LNB (nastavení)

Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  vyberte typ LNB použitý u vašeho zařízení. Výběr 
může být „Univerzál“ a „def. uživatelem“ (volba „Wideband“ je potřeba jen u jednokabelových 
systémů napájení).

Univerzál:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální LNB pokrývá všechna potřebná kmitočtová pásma.

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, pro která byl 
LNB konfi gurován.
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Připojení a uvedení do provozu

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo číselných tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB konfi gurován.

Následně stiskněte k uložení výběru LNB tlačítko .

Zastavení při signálu

Tlačítky  zvolte „Zastavení při signálu“. Zda nastavte tlačítky , zda má otočná anténa 
při příjmu signálu požadovaného satelitu ihned zastavit pohyb. Můžete zvolit mezi „Ano“ a „Ne“.

Anténa se otáčí

Tlačítky  zvolte „Anténa se otáčí“. Zde můžete pomocí následujících tlačítek řídit pohyb antény:

 Spuštění pomalého otáčení na západ

 Krokování otáčení na západ

 Krokování otáčení na východ

 Spuštění pomalého otáčení na východ

Nastavte otočné zařízení tak, abyste u obou vpravo zobrazených ukazatelů „Síla signálu“ a „Kvalita 

signálu“ nejvyššího procenta. Po dosažení nejlepšího možného příjmu signálu přejděte tlačítky  

na „Uložit“ a stiskněte tlačítko . Přijímač si nyní tento satelit uloží. Nyní jste provedli všechna nastavení 

pro první satelit. Pomocí tlačítka  se vraťte zpět k menu „Výběr satelitů“ a stejným způsobem 
proveďte nastavení pro zbývající satelity.

Po dokončení konfi gurace satelitů pomocí tlačítka  (zelené) přijímač automaticky zobrazí výběrové 
menu pro vyhledávání programů. Pokračujte bodem první instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Připojení a uvedení do provozu

Zeměpisná délka

Tlačítky  vyberte řádek „Zem. délka“ a pomocí číselných tlačítek zde zadejte vaši aktuální 
zeměpisnou délku.

Zeměpisná šířka

Tlačítky  vyberte řádek „Zem. šířka“ a pomocí číselných tlačítek zde zadejte vaši aktuální 
zeměpisnou šířku.

Nastavení hranic

Vyberte bod „Nastavení hranic“ tlačítky  a potvrďte tlačítkem . V tomto menu můžete 
nastavit hranice pro otočné zařízení. Je to nutné zvláště tehdy, pokud se zařízení může otáčet volně 
jen v určitém rozsahu, protože by jinak najelo do překážky (např. stěny nebo stromu). Zobrazí se 
následující okno:

Následující tlačítka řídí pohyb otočného 
zařízení:

 Spuštění pomalého otáčení na 
západ

 Krokování otáčení na západ

 Krokování otáčení na východ

 Spuštění pomalého otáčení na 
východ

Při dosažení požadované hranice pro východ nebo pro západ přejděte do příslušného řádku 

„Nastavení hranice pro Východ“ nebo „Nastavení hranice pro Západ“ a potvrďte ji tlačítkem .

Chcete-li nastavené hranice opět smazat, přejděte do řádku „Vymazání hranic“ a potvrďte vymazání 

tlačítkem . Poté můžete hranice znovu nastavit. Po nastavení všech hranic stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte „Najetí do nulové 

polohy“ a poté stiskněte tlačítko . 
Otočné zařízení dostane pokyn k najetí do 
nulové polohy.
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Konfi gurování satelitů

Tlačítkem  vyvolejte menu. Tlačítky  a  vyberte, kolik satelitů (max. 64) je přijímáno 
pomocí přijímacího zařízení. Zobrazí se následující okno (příklad):

K deaktivaci satelitu jej vyberte tlačítky 

 a poté stiskněte tlačítko .

První položku satelitu vyberte pomocí tlačítek . Pomocí tlačítka  vyvolejte menu pro 
nastavení satelitů. Zobrazí se následující okno (příklad):

Připojení a uvedení do provozu

Satelit

Tlačítky  vyberte satelit, podle něhož si přejete provést nastavení otočného zařízení. Zde 
můžete ale volit jen z těch satelitů, které jste vybrali dříve (opatřené háčkem).

Test-transpondér

Tlačítky  vyberte transpondér výše zvoleného satelitu.

Typ LNB (nastavení)

Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  vyberte typ LNB použitý u vašeho zařízení. Výběr 
může být „Univerzál“ a „def. uživatelem“ (volba „Wideband“ je potřeba jen u jednokabelových 
systémů napájení).

Univerzál:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální LNB pokrývá všechna potřebná kmitočtová pásma.
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Připojení a uvedení do provozu

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, pro která byl 
LNB konfi gurován.

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo numerických tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB 
konfi gurován.

Následně stiskněte k uložení výběru LNB tlačítko .

Najetí na satelit

Tlačítkem  dostane otočné zařízení pokyn k najetí na zvolený satelit. Jakmile otočné zařízení 
požadovaný satelit najde, zobrazí se vpravo nahoře na obrazovce signál programu aktuálně zvoleného 
transpondéru.

Tlačítkem  se vraťte zpět do „Menu výběru satelitů“. Pomocí tlačítka  (zelené) přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro vyhledávání programů. Pokračujte bodem první instalace 
„Provést vyhledávání programů“.
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Připojení a uvedení do provozu

V souvislosti s tímto 
výběrem satelitu 
pamatujte na to, aby 
vaše přijímací zařízení 
bylo na tento satelit 
také zaměřeno!

Satelit a poloha

Pomocí tlačítek  nastavte požadované satelity (výběr ze 17 předem naprogramovaných).

Typ LNB (nastavení)

Pomocí tlačítek  vyberte typ LNB 
použitý u vašeho zařízení. Výběr může 
být „Univerzál“ a „def. uživatelem“ 
(volba „Wideband“ je potřeba jen 
u jednokabelových systémů napájení, 
např. UAS 481 od fi rmy Kathrein).

Univerzál a Wideband:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální/wideband LNB pokrývá všechna potřebná 
kmitočtová pásma.

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální nebo wideband LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, 
pro která byl LNB konfi gurován.

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo číselných tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB konfi gurován.

Test-transpondér

Ke kontrole, zda jsou provedená nastavení správná, přejděte pomocí tlačítek  k poli „Test-

transpondér“. Pomocí tlačítek  vybírejte různé transpondéry. Pokud jsou vaše nastavení 
správná, zobrazí se vpravo nahoře na obrazovce signál programu aktuálně zvoleného transpondéru.

Pokud nezískáte žádný signál, zkontrolujte znovu své nastavení a v případě potřeby se obraťte 
na odborníka.

Po dokončení konfi gurace satelitů pomocí tlačítka  (zelené) přijímač automaticky zobrazí výběrové 
menu pro vyhledávání programů. Pokračujte bodem první instalace „Provést vyhledávání programů“.
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V souvislosti s tímto 
výběrem satelitu/satelitů 
pamatujte na to, aby 
vaše přijímací zařízení 
bylo na tento satelit/tyto 
satelity také zaměřeno!

Počet satelitů

Zde pomocí tlačítek  vyberte, kolik satelitů (max. 2) je přijímáno pomocí přijímacího zařízení.

Poté vyberte tlačítky  „Konfi gurování satelitů“ a potvrďte tlačítkem . Zobrazí se následující 
okno (příklad):

Satelit a poloha

Pomocí tlačítek  nastavte požadované satelity (výběr ze 17 předem naprogramovaných).

Připojení a uvedení do provozu
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Typ LNB (nastavení)

Pomocí tlačítek  vyberte typ LNB použitý u vašeho zařízení. Výběr může být „Univerzál“ 
a „def. uživatelem“ (volba „Wideband“ je potřeba jen u jednokabelových systémů napájení, 
např. UAS 481 od fi rmy Kathrein).

Univerzál a Wideband:
Nejsou nutná žádná další zadání, protože univerzální/wideband LNB pokrývá všechna potřebná 
kmitočtová pásma.

def. uživatelem:
Pokud byste nechtěli použít univerzální nebo wideband LNB, musíte zde nastavit kmitočtová pásma, 
pro která byl LNB konfi gurován.

Pomocí tlačítek  vyberte kmitočtové pásmo, které chcete změnit (nízké, vysoké nebo mezní 
kmitočet).

Pomocí tlačítek  nebo číselných tlačítek zadejte přesný kmitočet, pro který byl LNB konfi gurován.

Test-transpondér

Tlačítky  vyberte transpondér výše zvoleného satelitu (funguje až po novém přihlášení).

Poté stiskněte tlačítko  k uložení nastavení pro první satelit.

Pokud byste přijímali s vaším přijímacím zařízením druhý satelit, přejděte tlačítky  do řádku 
„Satelit a poloha“ a zvolte druhý satelit.

Poté proveďte nastavení (LNB a testovací transpondér) pro druhý satelit stejným způsobem jako pro 
první satelit.

Jakmile je uloženo nastavení pro zvolený počet satelitů, přijímač se vrátí automaticky do předchozího 
menu. Zobrazí se následující okno:

Pomocí tlačítek  zvolte „Nové přihlášení“ a stiskněte tlačítko .

Připojení a uvedení do provozu
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Zobrazí se následující okno:

Připojení a uvedení do provozu

Tlačítky  vyberte jednokabelový systém použitý ve vašem přijímacím zařízení:

- KATHREIN UAS 481 (jednokabelový LNB)
- KATHREIN EXR 551
- KATHREIN EXR 552
- KATHREIN EXU 908
- KATHREIN EXR 4 účastníci
- KATHREIN EXR 8 účastníků
- def. uživatelem (pro všechny jednokabelové systémy nespadající do předchozích vyjmenovaných 

rubrik)

Pokud se v systému nachází jeden nebo více přijímačů a má se přidat další, musí 
být při přidělení přenosové frekvence pro nový přijímač zajištěno, aby se žádná 
přenosová frekvence nepřidělila dvakrát. Několik přijímačů nemůže používat 
stejné frekvence.

Pokračujte nyní s vysvětlením příslušeného vámi zvoleného jednokabelového druhu příjmu 
v první instalaci.
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Připojení a uvedení do provozu

Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 

„Přenosový kanál“ a tlačítky  
vyberte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1400, 1 = 1516, 2 = 1632 
nebo 3 = 1748).

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 

„Přenosový kanál“ a tlačítky  
vyberte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1400, 1 = 1516, 2 = 1632 
nebo 3 = 1748).

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Připojení a uvedení do provozu

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 
„Přenosový kanál“ a číselnými tlačítky 
zadejte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1400 nebo 1 = 1516).

Připojení a uvedení do provozu

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 

„Přenosový kanál“ a tlačítky  
vyberte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1284, 1 = 1400, 2 = 1516, 
3 = 1632, 4 = 1748, 5 = 1864, 6 = 1980 
a 7 = 2096).

Připojení a uvedení do provozu

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 

„Přenosový kanál“ a tlačítky  
vyberte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1284, 1 = 1400, 2 = 1516 
nebo 3 = 1632).

Připojení a uvedení do provozu

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte na řádek 

„Přenosový kanál“ a tlačítky  
vyberte volný disponibilní přenosový 
kanál (0 = 1284, 1 = 1400, 2 = 1516, 
3 = 1632, 4 = 1748, 5 = 1864, 6= 1980, 
7 = 2096).

Připojení a uvedení do provozu

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení. Zobrazí se následující okno:

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem . 

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem první 
instalace „Provést vyhledávání programů“.
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Přenosový kanál

Tlačítky  přejděte do řádku „Přenosový kanál“ a tlačítky  vyberte volný disponibilní 
přenosový kanál.

Přenosová frekvence

Tlačítky  přejděte na řádek „Přenosová frekvence“ a tlačítky  vyberte volnou 
disponibilní přenosovou frekvenci, nebo zadejte požadovanou frekvenci pomocí číselných tlačítek. 
Pamatujte přitom na přiřazení přenosových frekvencí a kanálů.

Blok. kanálu pomocí PIN

Pokud by u vašeho jednokabelového systému existovala možnost ochrany používané přenosové 
frekvence zadáním kódu PIN, můžete tak učinit v tomto menu. Přenosovou frekvenci nemůže pak 
použít žádný jiný přijímač, aniž by se zadal kód PIN.

Tlačítky  přejděte na řádek „Blok. kanálu pomocí PIN“ a tlačítky  vyberte nastavení „Ano“.

Poté se zobrazí možnost zadat do řádku „Heslo PIN“ pod tím pomocí číselných tlačítek kód PIN (0-255).

Testovat spojení

Tlačítky  přejděte do řádku „Testovat spojení“ a poté stiskněte tlačítko  k prověření 
nastavení.

Připojení a uvedení do provozu

K nastavení tuneru přiřazených SCR, kmitočtů a příp. PIN se řiďte dokumentací 
přiloženou k systému. V ní je uvedeno přiřazení mezi různými SCR 
a příslušnými přiřazenými přenosovými frekvencemi. Rovněž by se mohlo stát, 
že nemůžete kódy PIN na ochranu jednotlivých kmitočtů volně nastavovat a jsou 
rovněž uvedeny v dokumentaci jednokabelových komponent.

Dále si uvědomte, že stejné frekvence/kanály nemůže používat více přijímačů - 
rušily by se navzájem.
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Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . 
Pokud by nebylo možné navázat spojení 
s jednokanálovým zařízením, zkontrolujte 
nastavení (přenosový kanál) a v případě 
potřeby se obraťte na odborníka.

Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem . Poté 

stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující 
okno:

Potvrďte „Ano, uložit změny“ tlačítkem .

Zobrazí se následující okno (příklad):

Tlačítky  přejděte do řádku „Systém“ 

a poté stiskněte tlačítko  (zelené). Přijímač 
automaticky zobrazí výběrové menu pro 
vyhledávání programů. Pokračujte bodem 
první instalace „Provést vyhledávání programů“.

Připojení a uvedení do provozu

Zobrazí se následující okno:
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Pokud nechcete provádět vyhledávání 

programů, stiskněte tlačítko  (zelené) 
a pokračujte s bodem „Datum a čas“.

Pokud chcete provádět vyhledávání 

programů, zvolte tlačítky  „Ano“.

Zobrazí se následující okno:

Režim vyhledávání programů

Tlačítky  nyní zvolte druh vyhledávaných programů. Máte tři možnosti:

- „volné a kódované“ Vyhledávají se všechny programy

- „jen volné“ Vyhledávají se jen volně přijímané programy

- „jen kódované“ Vyhledávají se jen kódované programy

Pro sledování kódovaných programů potřebujete příslušný modul CA (Conditional Access) 
a rovněž jednu platnou kartu Smartcard a platné předplatné u příslušného provozovatele 
placené televize (Pay-TV) (viz též kapitolu „Hlavní menu“, „Nastavení“, „Common Interface“).

Připojení a uvedení do provozu
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Vyhledávání sítě

Pomocí tlačítek  (Zap/Vyp) zvolte, zda se má provést vyhledávání sítě. Při nastavení 
„Vyhled. sítě Zap“ jsou prohledávány jen transpondéry uložené jako výchozí nastavení z výroby 
u vámi dříve vybraného satelitu/satelitů, a to jen z hlediska nových, dosud neuložených programů. 
Při nastavení „Vyhled. sítě Zap“ mohou být prostřednictvím propojení transpondérů navíc vyhledány 
dosud neuložené transpondéry. Tyto se uloží a stejně jako již existující transpondéry jsou 
prohledány z hlediska nových programů.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  (zelené). Zobrazí se následující okna (příklad):

Během vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Nově nalezené programy se označí 
přívlastkem „Nový“ (viz obrázek vpravo).

Poznámka:
Vyhledávání můžete kdykoli přerušit 

tlačítkem .

Připojení a uvedení do provozu

Po ukončení vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se následující okno:

Proces ukládání potvrďte tlačítkem . 
Nově nalezené programy se připojí na 
konec stávajícího úplného seznamu 
a přijímač poté automaticky skočí do 
nastavení pro „Datum a čas“.
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Připojení a uvedení do provozu

Odchylka časových pásem (UTC)

Zde zvolte tlačítky  odchylku časového pásma od UTC (dříve GMT) (např. pro Německo: 
+ 1 hodina). Odchylku můžete nastavit v krocích po 1 hodině. Můžete zvolit odchylku (+ a -) max. 12 hodin.

Automatické přepínání času (letní/zimní čas)

Pomocí tlačítek  vyberte, zda má přijímač automaticky přepínat z letního času na zimní 
a obráceně. Při výběru možnosti „Zap“ nastaví přijímač automaticky správný čas. Když zvolíte 
nastavení „Vyp“, musíte v poli „Letní čas“ nastavit ručně „Ano“ nebo „Ne“.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  (zelené) k ukončení první instalace.
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V této kapitole bychom vám chtěli poskytnout několik zásadních pomůcek/vysvětlení k ovládání 
UFS 940sw, které se netýkají konkrétně jednoho menu, ale lze je použít téměř ve všech menu 
jako pomoc a k orientaci.

K zadávání např. názvů oblíbených nebo vyhledávaných pojmů použijte zobrazenou klávesnici 
(viz obrázek).

Číselným tlačítkům přiřazená písmena 
na klávesnici najdete rovněž na 
dálkovém ovladači. Jejich používání 
je velmi podobné mobilnímu telefonu. 
K zadávání nebo výběru akce můžete 
použít následující tlačítka:

Tlačítko Uložené znaky/akce
Stisknout 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x

 . ß ? ! 1

 a b c 2 ä

 d e f 3

 g h i 4

 j k l 5

 m n o 6 ö

 p q r s 7

 t u v 8 ü

 w x y z 9

 1 x prázdný znak 2 x 0

 poslední znak se smaže

 přepnutí mezi velkými a malými písmeny

Všeobecné pokyny k obsluze
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 potvrzení zadaného pojmu

 přerušení zadávání bez uložení

 přerušení zadávání bez uložení

Všeobecné pokyny k obsluze

Po zadání požadovaného pojmu stiskněte tlačítko  k převzetí např. názvu/hledaného pojmu nebo 

tlačítko  či  k přerušení zadávání.

Sledujte vždy údaje na liště 
zobrazené ve spodní části 
okna. Zde najdete pokyny 
k dalšímu ovládání.

V mnoha menu se ve spodní části okna 
zobrazují všechny možnosti zpracování 
a výběrů, které jsou v menu k dispozici. Pokud 
je třeba k provedení nebo vyvolání určité 
tlačítko dálkového ovladače, zobrazí se vám 
(viz obrázek nahoře).

Barva Tlačítko na dál-
kovém ovladači

Zelená 
Žlutá 

Červená 
Modrá 

V některých menu/oknech se vám v tomto 
políčku ukazuje určitý průběh barev. 
Každý průběh barev představuje určitý 
náhled/výběr. Jaká barva je přiřazena 
jakému tlačítku, můžete vidět v dole 
uvedené tabulce. Tato tlačítka se vám 
v případě, že mají v příslušném menu/
náhledu určitou funkci, zobrazují také 
na liště ve spodní části okna.
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Všeobecné pokyny k obsluze

Nejdříve vypněte všechny přijímače (síťový spínač).

Takto nastavíte všechny přijímače na jeden kód dálkového ovládání:

Zapněte příslušný přijímač. Nyní můžete zadat nový kód dálkového ovládání pomocí dálkového 
ovladače pro váš přijímač (standardně je nastaven kód dálkového ovládání 1). Stiskněte současně 
tlačítka:

-  +  +  pro kód dálkového ovládání 1

-  +  +  pro kód dálkového ovládání 2

-  +  +  pro kód dálkového ovládání 3

-  +  +  pro kód dálkového ovládání 4

Abyste nastavili dálkový ovladač na příslušný požadovaný kód dálkového ovládání, postupujte 
následovně:

-  +  pro kód dálkového ovládání 1

-  +  pro kód dálkového ovládání 2

-  +  pro kód dálkového ovládání 3

-  +  pro kód dálkového ovládání 4

Pokud byste měli v provozu další přijímač od fi rmy Kathrein, který byl dodán 
s dálkovým ovladačem RC 660, můžete jej také ovládat s dálkovým ovladačem 
UFS 940sw. Kódy dálkového ovládání RC 660 začínají na dálkovém ovladači 

UFS 940sw u „5“:  +  = kód dálkového ovládání 1 RC 660,  +  = 

kód dálkového ovládání 2 RC 660,  +  = kód dálkového ovládání 3 RC 660 

a  +  = kód dálkového ovládání 4 RC 660

Tuto funkci můžete použít k ovládání více přijímačů (např. čtyř UFS 940) jedním dálkovým 
ovladačem. Každému přijímači můžete přiřadit jeden vlastní kód dálkového ovládání. Předpokladem 
k tomu je, aby byl přijímač dodán s dálkovým ovladačem RC 671 (např. UFS 940) nebo s dálkovým 
ovladačem RC 660 (např. UFS 910).
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

 = Seznam oblíbených

 = Konfi gurace antény

Hlasitost „-“ (tišeji)

Hlasitost „+“ (hlasitěji)

Vyvolání teletextu

Provoz (on)/pohotovost(off)Zatím není ještě k dispozici

Číselná klávesnice

Vyvolání hlavního menu

Vypnutí zvuku Výběr programu

Informace o programu 
(infoproužek a podrobné 
informace)

 = Menu voleb 

 = Přepínání režimu TV/Rádio
Vyvolání EPG (Elektronický 
průvodce programy)

Vyvolání archivu záznamů

 = Navigace/Program- 
přepnutí volby programu

 = Seznam programů, 
potvrzení/vyvolání výběru

Zatím neobsazeno

 = Pauza/Start časový 
 posun 

 = Start nahrávání (OTR) 

 = Stop přehrávání/
 časový posun/záznam

 = Rychlé přehrávání 
 obrazu zpět 

 = Start přehrávání/
 Archiv záznamů 

 = Rychlé přehrávání 
 obrazu vpřed

Volba naposledy zvoleného 
programu, postupný odchod 
z okna/menu
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Přepínání mezi režimem TV a Rádio se provádí tlačítkem  (modrým).

Nastavení hlasitosti se provádí tlačítky .

Tato nastavení můžete kdykoli provádět v menu „Nastavení“, „TV, obraz a zvuk“.

Zobrazení vysílání 4:3

Stiskněte tlačítko  (žluté) a tlačítky  zvolte „Zobrazení vysílání 4:3“. Výběr potvrďte 

tlačítkem . Zobrazí se následující okno:

Vyberte požadovaný druh zobrazení 

vysílání 4:3 tlačítky  a výběr 

potvrďte tlačítkem . Bližší informace 
najdete v kapitole „Hlavní menu“, 
„Nastavení“, „TV, obraz a zvuk“.

Režim HDMI

Stiskněte tlačítko  (žluté) a tlačítky  zvolte „Režim HDMI“. Výběr potvrďte tlačítkem . 
Zobrazí se následující okno:

Tlačítky  zvolte požadované 

rozlišení a výběr potvrďte tlačítkem . 
Bližší informace najdete v kapitole „Hlavní 
menu“, „Nastavení“, „TV, obraz a zvuk“.

Stiskněte tlačítko  (žluté) nebo tlačítko  
k odchodu z okna.

Stiskněte (žluté) tlačítko  nebo tlačítko  
k odchodu z okna.
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Tlačítkem  zvolíte program v setřídění právě zvoleného seznamu programů/oblíbených. Pokud 
znáte místo programu v seznamu, můžete požadovaný program vybrat přímým zadáním místa 
programu pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače (příklad: ASTRA HD+ se nachází v právě 

zvoleném seznamu programů na místě 10 - stiskněte postupně na dálkovém ovladači tlačítka ).

Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Tlačítkem  otevřete seznam programů. Zobrazí se následující okno:

Poznámka k výběru seznamů oblíbených:

Seznamy oblíbených můžete ale vyvolat také přímo z TV obrazu tlačítkem  (červeným). Poté 
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Nyní zvolte příslušným barevným tlačítkem, z jaké kategorie si přejete otevřít seznam programů:

 (červené) tlačítko: vyvolání kategorie 
„Seznamy oblíbených“

Obsahuje následující seznamy programů:

- Seznamy oblíbených 1-8

 (žluté) tlačítko: Vyvolání abecedně 
seřazených seznamů

Obsahuje následující seznamy programů:

- A-Z

- Z-A

- 0-9

- Tříděné podle jednotlivých písmen

 (zelené) tlačítko: vyvolání kategorie 
„Úplný seznam“

Obsahuje následující seznamy programů:

- Úplný seznam

- Seznamy programů tříděné podle 
satelitů

- Nové programy

- (výsledek vyhledávání) poslední 
vyhledávání

vyberte kurzorovými tlačítky () požadovaný seznam oblíbených a výběr potvrďte tlačítkem . 
Přijímač vybere automaticky první program uložený v seznamu oblíbených a vrátí se do zobrazení 

TV obrazu. Nyní můžete programy uložené v seznamu oblíbených vybírat tlačítky  v jejich pořadí.
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Výběr seznamu programů:

Tlačítky  můžete provádět výběr z existujících seznamů programů jedné kategorie. 

Výběr programu:

Po výběru požadovaného seznamu programů vyberete požadovaný program kurzorovými tlačítky () 

a vyvoláte jej tlačítkem . Dalším stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  opustíte seznam 
programů a vrátíte se do zobrazení TV obrazu.

Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Hlášení programu se na několik sekund zobrazí při každém přepnutí programu (lze nastavit v menu 

„Nastavení“, „Přizpůsobit menu obrazovky“), nebo je trvale zobrazeno po stisknutí tlačítka .
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Dvojím stisknutím tlačítka  v TV obrazu se zobrazí další informace k pořadu, pokud je poskytovatel 
programu vysílá (viz příklad dole).

Tlačítky  můžete procházet mezi jednotlivými stránkami. Tlačítky  získáte informace 
o pořadech následujících po právě zvoleného programu. 

Tlačítkem  nebo  můžete z tohoto okna opět odejít.

Pokud se v hlášení programu objeví následující značka,  jedná se o program portálu. Stiskněte 

tlačítko  (žluté) a tlačítky  zvolte „Výběr možností“. Výběr potvrďte tlačítkem . Poté se 
zobrazí následující okno (příklad):

Tlačítky  zvolte požadovaný volitelný program a výběr potvrďte tlačítkem . Po výběru 

volitelného programu můžete tlačítky  přepínat další volitelné kanály zvoleného programu portálu.

Stiskněte tlačítko  (žluté) nebo tlačítko  k odchodu z okna.
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Pokud se v hlášení programu před znakem pro vybranou zvukovou stopu zobrazuje například „1/2“, 

znamená to, že máte nyní zvolenou první zvukovou stopu ze dvou existujících. Stiskněte tlačítko  

(žluté) a tlačítky  zvolte „Výběr zvuku“. Výběr potvrďte tlačítkem . Poté se zobrazí následující 
okno (příklad):

Zvolte požadovanou volbu zvuku kurzorovými tlačítky () a výběr potvrďte tlačítkem . Přijímač 
se automaticky vrátí do zobrazení TV obrazu.

Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Pokud se v hlášení programu objeví následující značka pro podtitulky  můžete vyvolat funkci 

„Podtitulky“ takto: Stiskněte tlačítko  (žluté) a tlačítky  zvolte „Výběr podtitulkú“. Výběr 

potvrďte tlačítkem . Poté se zobrazí následující okno (příklad):

Vyberte tlačítky  požadované titulky a potvrďte tlačítkem . Přijímač se automaticky vrátí 
do zobrazení TV obrazu.
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Tento symbol  v hlášení programu indikuje, že je u zvoleného programu k dispozici také teletext.

Stisknutím tlačítka  přijímač připraví vysílaný teletext – také u zakódovaných signálů – pro televizor.

Během hledání je v levém horním rohu zobrazena stránka programu a v pravém horním rohu údaj 
času a data. Po dokončení hledání se zobrazí teletext vysílaný daným provozovatelem programu.

Máte několik možností jak vyvolat požadované stránky:

- Zadání pomocí číselných tlačítek

- Listování po stránkách vpřed a vzad tlačítky 

- Listování vpřed a vzad ve spodních stranách (např. 1/2 a 2/2) tlačítky 

- Výběr možností zobrazených na dolním konci pomocí tlačítka příslušné barvy  (červené), 

 (zelené),  (žluté) a  (modré)

Tlačítkem  nebo  teletext opět opustíte.

Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Výběr řádku,který se má měnit, se provádí tlačítky  a změna se provádí tlačítky .

Start:

Čas zahájení záznamu lze měnit ručně číselnými tlačítky nebo tlačítky .

Stop:

Čas ukončení záznamu nastaví přijímač automaticky podle údajů EPG. Můžete jej ale ručně změnit 

číselnými tlačítky nebo tlačítky  podle vašeho přání.

Stisknutím tlačítka  spustíte záznam, tlačítkem  nebo tlačítkem  (s červeným bodem) 

proces přerušíte. Po spuštění záznamu musíte pro jeho přerušení stisknout tlačítko  a potvrdit 

tlačítkem .

K zahájení přímého záznamu na pevný disk stiskněte tlačítko  (s červeným bodem). Zobrazí se 
následující okno (příklad):

Zaznamenávání se auto-
maticky spustí po pěti 
sekundách, pokud jste 
neprovedli změny času 
spuštění/ukončení nahrává-
ní.

*) Testováno jen s pevnými disky z dodacího programu Kathrein (viz také: www.kathrein.de → Service → FAQs (často kladené otázky))
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Pokud nemůžete začátek pořadu sledovat přímo, protože jste jinak zaneprázdněni, nebo si 
potřebujete udělat malou přestávku v průběhu vysílání pořadu, můžete se na pořad podívat 

s časovým posunem, zatímco pořad stále běží. Tato funkce se spouští tlačítkem . Zobrazí se 
následující okno:

Následující nastavení pro 
záznam s časovým posunem 
můžete měnit:

Výběr se provádí tlačítky  

a změny tlačítky  
a číselnými tlačítky.

- Start: Čas spuštění záznamu s časovým posunem lze zadat ručně číselnými tlačítky

- Stop: Čas ukončení záznamu s časovým posunem lze zadat ručně číselnými tlačítky, pokud standardní 
doba záznamu (dvě hodiny) nestačí, nebo by byla příliš dlouhá

Po provedení všech nastavení přejděte tlačítky  na řádek „Čas. posuv (xxx min) spustit“ 

a zapněte zahájení záznamu tlačítkem .
Přijímač dále v pozadí pořad nahrává, zatímco vidíte černou obrazovku.

Dobu záznamu můžete ale měnit i během probíhajícího nahrávání, jak je popsáno v části „Uložit/
prodloužit záznam s časovým posunem“.

Přehrávání s časovým posunem spusťte tlačítkem . Zobrazí se následující okno (příklad):

*) Testováno jen s pevnými disky z dodacího programu Kathrein (viz také: www.kathrein.de → Service → FAQs (často kladené otázky))
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Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)

Funkce nahrávání „Vpřed“ (až k aktuálnímu času pořadu), „Zpět“ (až na začátek záznamu pořadu), 
„Pauza“ a „Přehrávání“ můžete ovládat příslušnými tlačítky.

Stisknete-li tlačítko , vysílaný obraz „zamrzne“, ale zaznamenávání v pozadí pokračuje. Opakovaným 

stisknutím tlačítka  nebo  se přestávka opět zruší.

Po úplném shlédnutí není pořad na pevném disku k dispozici! K uložení pořadu 
na pevný disk musíte provést změnu zaznamenávání, jak je popsáno v části 
„Uložit/prodloužit záznam s časovým posunem“.

K zastavení záznamu s časovým posunem stiskněte nyní tlačítko , nebo přerušte proces 

zastavení tlačítkem  nebo .

Přehrávání s časovým posunem můžete kdykoli přerušit tlačítkem  nebo přepnutím programu. 
Zobrazí se následující okno (příklad):

K ukládání záznamu s časovým posunem, abyste o něj po úplném shlédnutí nepřišli, nebo 

k prodloužení doby záznamu stiskněte tlačítko  (s červeným bodem). Zobrazí se následující okno:

Vyberte řádek, který chcete změnit tlačítky  a proveďte nastavení tlačítky . Změny 

nastavení potvrďte tlačítkem .
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Údaje EPG nemáte k dispozici ihned po první instalaci. Data EPG aktualizují až po 
první aktualizaci EPG v noci nebo po prvním vypnutí přijímače v pohotovostním 
režimu.

EPG se vyvolává tlačítkem . Při každém vyvolání automaticky získáte zobrazení „Nyní běží“ 
bez ohledu na to, jaké zobrazení jste měli nastavené před posledním opuštěním EPG. Zobrazí se 
následující okno (příklad):

1) Barva Tlačítko na dálkovém ovladači Náhled

Zelená  Nyní běží

Žlutá  Přehled programů

Červená  Plán nahrávání

Modrá  Kategorie (žánry)
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EPG (Elektronický průvodce programy)

- Tlačítko  (červené)
 Vyvolání plánu záznamu (zobrazení všech předem naprogramovaných 

záznamů/upomínek)

- Tlačítko 
 Navigace v jednotlivých náhledech (např. časový skok 15 minut vpřed 

v náhledu „Nyní běží“)

- Tlačítko  (žluté)
 Vyvolání přehledu momentálně označených programů (přehled 

programů)

- Tlačítko  (modré)
 Vyvolání výběru tematických kategorií (třídění pořadů podle kategorií, 

např. Hraný fi lm, Sport, Seriál ...)

- Tlačítko 
 (P+) časový skok v EPG o 24 hodin dopředu, (P-) časový skok opět 

o 24 hodin zpět (např. v náhledu „Nyní běží“ a „Přehled“)

- Tlačítko 
 Vybírá se aktuálně označený program ve všech zobrazeních. Dalším 

stisknutím tlačítka  nebo  se EPG uzavře a na TV obrazovce 
se zobrazí zvolený program

- Tlačítko  (s červeným bodem)
 Převzetí pořadu do nastavení záznamu

- Tlačítko 
 Vyhledávání určitého pořadu, obsahu pořadu (např. hledání 

výrazu v podrobných informacích) nebo dalších vysílacích časů 
(zadání hledaného výrazu číselnými tlačítky dálkového ovladače, 
viz kapitolu „Pokyny k obsluze“, „Alfanumerické zadání“)

- Tlačítko 
 Zobrazí se další informace k vybranému pořadu, pokud jsou k dispozici

Pohyb v jednotlivých zobrazeních EPG se zásadně provádí pomocí kurzorových tlačítek (). 

Tlačítky  můžete volit jednotlivě mezi programy/pořady a tlačítky  procházet stránkami 
aktuálně vybraného seznamu.

Tlačítkem  nebo  opustíte EPG a vrátíte se zpět k zobrazení TV obrazu.
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Zobrazení „Nyní běží“ můžete v EPG kdykoli vyvolat tlačítkem  (zeleným).

V zobrazení „Nyní běží“ uvidíte všechny programy v pořadí úplného seznamu programů. Pokud 
provozovatel programu vysílá data EPG, bude přijímač zobrazovat u každého právě probíhajícího 
programu čas začátku a konce, trvání a ukazatel průběhu.

Pomocí kurzorových () nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný program a pomocí tlačítka  
si můžete nechat zobrazit další informace ke zvolenému pořadu, pokud jsou k dispozici.

Chcete-li vidět, co právě na některém programu běží, nesmíte opustit EPG, ale jednoduše zvolit 

požadovaný program a stisknout tlačítko . V okně vpravo nahoře se zobrazí aktuální televizní 

obraz zvoleného programu. Obraz se ale objeví až po stisknutí tlačítka . Předtím se bude 
stále zobrazovat obraz starého dříve zvoleného programu, i když EPG již na tomto programu nestojí.

Tlačítkem  můžete nahlížet v 15minutových intervalech dále do budoucích pořadů programů

(pomocí tlačítka  se vrátíte k aktuálnímu času).
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Zobrazení „Přehled“ můžete v EPG kdykoli vyvolat tlačítkem  (žlutým).

V „Zobrazení přehledu“ uvidíte všechny pořady předtím zvoleného programu v zobrazení „Nyní běží“. 
Pokud poskytovatel programu vysílá/dává k dispozici data EPG, ukazuje přijímač pořady až dva týdny 
dopředu.

Kurzorovými tlačítky () vyberte požadovaný pořad a tlačítkem  si můžete nechat zobrazit 
další informace ke zvolenému pořadu, pokud jsou k dispozici.

Tlačítky  můžete procházet programy ve svém pořadí úplného seznamu programů (výběr 
programu je možný také s použitím číselných tlačítek); zůstáváte však stále v zobrazení přehledu.

Tlačítkem  můžete procházet dny dopředu a dozadu.

Pomocí tlačítka  (s červeným bodem) můžete vybraný pořad převzít do nastavení záznamu (viz 
bod „Zaznamenat“).
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Zobrazení „Oblasti“ můžete v EPG kdykoli vyvolat tlačítkem  (modrým).

V zobrazení kategorií uvidíte všechny pořady setříděné podle existujících kategorií a jejich začátků.

K výběru jsou následující kategorie: Hraný fi lm, Seriál, Sport, Programy pro děti, Zábava, Zprávy, 
Reportáže, Umění a kultura, Věda a vzdělávání, Hudba, Volný čas a Erotika.

Přiřazení pořadů k existujícím kategoriím se provede jen tehdy, když provozovatel programu vysílá 
příslušné údaje EPG.

Tlačítky  vyberte požadovanou kategorii.

Kurzorovými tlačítky () můžete v každé kategorii vybrat požadovaný pořad a tlačítkem  si 
můžete nechat zobrazit další informace ke zvolenému pořadu, pokud jsou k dispozici.

Tlačítkem  můžete procházet dny dopředu a dozadu.

Tlačítkem  (s červeným bodem) můžete vybraný pořad převzít do nastavení záznamu (viz bod 
„Zaznamenat“).
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Funkci vyhledávání lze v EPG kdykoli 

vyvolat tlačítkem . Zobrazí se 
následující okno (viz obrázek vpravo):

Tlačítkem  můžete údaje opět mazat.

Zadávání pojmu k vyhledávání se 
provádí číselnými tlačítky, jak je popsáno 
v části „Všeobecné pokyny k obsluze“, 
„Alfanumerické zadání“ 

Stisknutím tlačítka  se vyhledávání 
výrazu spouští.

Na závěr se zobrazí přehled pořadů, 
které v podrobných informacích obsahují 
hledaný výraz.

Kurzorovými tlačítky () můžete poté ve výsledku hledání vybrat požadovaný pořad a tlačítkem  

si můžete nechat zobrazit další informace ke zvolenému pořadu, pokud jsou k dispozici. Tlačítkem  
(s červeným bodem) můžete vybraný pořad převzít do nastavení záznamu (viz bod „Nastavení záznamu“).



70

Tlačítkem  (s červeným bodem) 
můžete kdykoli daný pořad připravit pro 
záznam. Zaznamenávaný pořad může 
být zvolen z libovolného zobrazení EPG, 
pokud je v dolní části okna k dispozici 

tlačítko  (s červeným bodem).

Pořad je k dispozici v EPG:

Zvolte požadovaný pořad a stiskněte 

tlačítko  (s červeným bodem). 
Zobrazí se následující okno (viz obrázek 
vpravo):

Nejdříve musíte tlačítky  v řádku „Z na“ vybrat připojené USB paměťové médium. Pokud je na 
USB paměťovém médiu vytvořeno více oddílů, můžete je zde vybrat. Každý oddíl se bude zobrazovat 
jako samostatné USB paměťové médium. Zobrazí se následující okno (příklad):

EPG (Elektronický průvodce programy)

Před každým nahráváním se 
ujistěte, že máte dostatek 
úložného prostoru na 
zvoleném vnějším paměťovém 
médiu nebo jeho oddílu 
(viz obrázek vpravo)!
Na jednu hodinu HD záznamu 
byste měli počítat cca 8 GB 
úložného prostoru (závisí 
na přenášeném obrazovém 
obsahu).

Funkce upomínky

Viz bod „Funkce upomínky (přepnutí na 
pořad)“ v této kapitole.



71

EPG (Elektronický průvodce programy)

Pořad není k dispozici v EPG:

Zvolte libovolný pořad programu, na němž 
se bude požadovaný pořad v budoucnu 

vysílat a stiskněte tlačítko  
(s červeným bodem). Zobrazí se 
následující okno (příklad):

Poté přejděte tlačítky  do řádku „Záznam“.

Tlačítky  zvolte požadovaný druh záznamu. Můžete vybrat následující druhy záznamu:

Nejdříve musíte tlačítky  v řádku „Z na“ vybrat připojené USB paměťové médium. Pokud je na 
USB paměťovém médiu vytvořeno více oddílů, můžete je zde vybrat. Každý oddíl se bude zobrazovat 
jako samostatné USB paměťové médium.

Poté přejděte tlačítky  do řádku „Záznam“. Tlačítky  zvolte požadovaný druh 
záznamu. Můžete vybrat následující druhy záznamu: viz tabulka nahoře (kromě záznamu seriálu).

Protože nejsou k dispozici žádná data EPG, musíte údaje (datum, start, konec) zadat ručně. 

Zadávání dat se prování kurzorovými () nebo číselnými tlačítky. Po provedení všech nastavení 

stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu. Naplánované záznamy můžete prohlížet 
v zobrazení přehledu plánu nahrávání EPG (viz bod „Plán nahrávání“).

Kurzorovými tlačítky () se zvolí další položky a spolu s číselnými tlačítky se provede nastavení. 

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu. Naplánované 
záznamy můžete prohlížet v zobrazení přehledu plánu nahrávání EPG (viz bod „Plán nahrávání“).

jednou Provede se jednorázový záznam
denně Záznam se bude provádět denně ve stanoveném čase
týdně Záznam se bude provádět každý týden ve stejný den ve stejném čase
def. uživatelem Záznam se bude provádět v určených dnech a ve stanoveném čase
Záznam seriálu Zvolený pořad se prostřednictvím EPG nastaví k záznamu při každém 

jeho vysílání (jen ve zvoleném programu). Tato funkce ale vyžaduje denní 
aktualizaci dat EPG
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Tlačítky  zvolte druh záznamu 
„jednou“ (viz obrázek vpravo).

Tlačítky  přepněte na výběrové 

pole „Datum“ a tlačítky  zadejte 
požadovaný den záznamu.

Tlačítky  přepněte na výběrové 

pole „Start“ a tlačítky  nebo 
číselnými tlačítky zadejte požadovaný 
čas začátku záznamu.

Poté tlačítky  přepněte na výběrové pole „Stop“ a tlačítky  nebo číselnými tlačítky 
zadejte požadovaný čas konce záznamu.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu.

Tlačítky  zvolte druh záznamu 
„denně“ (viz obrázek vpravo).

Tlačítky  přepněte na výběrové 

pole „Start“ a tlačítky  nebo 
číselnými tlačítky zadejte požadovaný čas 

začátku záznamu. Poté tlačítky  
přepněte na výběrové pole „Stop“ 

a tlačítky  nebo číselnými tlačítky zadejte požadovaný čas konce záznamu.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu.
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Tlačítky  zvolte druh záznamu „týdně“ (viz obrázek nahoře). Tlačítky  přepněte na 

výběrové pole „Start“ a tlačítky  nebo číselnými tlačítky zadejte požadovaný čas začátku 

záznamu. Poté tlačítky  přepněte na výběrové pole „Stop“ a tlačítky  nebo číselnými 
tlačítky zadejte požadovaný čas konce záznamu.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu.

Pamatujte, že den 
v týdnu zvoleného 
pořadu je převzat 
pomocí funkce 
plánování záznamů 
a nelze jej nijak ručně 
korigovat!
Proto ještě před stisk-

nutím tlačítka  
vyberte den vysílání 
pořadu, kdy má být 
v budoucnu každý 
týden zaznamenáván.

Tlačítky  zvolte druh záznamu 
„def. uživatelem“ (viz obrázek vpravo).

Tlačítky  přepněte na 

výběrové pole „Den“ a tlačítky  
zadejte požadovaný den záznamu. 

Tlačítkem  se výběr potvrdí (den je 
zobrazen červeným písmem).

Přijímač vám případně může navrhnout některé dny; tyto mohou být akceptovány nebo deaktivovány 

pomocí kurzorových tlačítek a stisknutím tlačítka .
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Poté tlačítky  přepněte na výběrové pole „Start“ a tlačítky  nebo číselnými tlačítky 

zadejte požadovaný čas začátku záznamu. Poté tlačítky  přepněte na výběrové pole 

„Stop“ a tlačítky  nebo číselnými tlačítky zadejte požadovaný čas konce záznamu.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko  k uložení nastavení záznamu.

Tlačítky  zvolte druh záznamu 
„Záznam seriálu“ (viz obrázek vpravo).

Při záznamu seriálů je začátek a konec 
záznamu automaticky zjištěn přijímačem 
z dat EPG.

Poznámka k záznamu seriálu:

Pokud se některý pořad předem naprogramuje k pravidelnému nahrávání pomocí „Záznamu seriálu“, 
hledá EPG při následující aktualizaci opět tento seriál a naprogramuje jej automaticky k nahrávání. 
Pokud by se změnil vysílací čas seriálu, není to pro EPG žádný problém, protože se orientuje 
podle názvu seriálu.
Předpokladem k tomu ovšem je, aby změna programu byla známa již před poslední aktualizací EPG.

EPG (Elektronický průvodce programy)

Tlačítky  přepněte na výběrové pole „Čas Předstih“. Zde můžete pro tento záznam seriálu 

nastavit čas předstihu (přijímač začne nahrávat dříve). Čas předstihu se nastavuje tlačítky  nebo 

číselnými tlačítky (max. 20 minut). Tlačítky  přepněte na výběrové pole „Doba doběhu“. Zde 
můžete pro tento záznam seriálu nastavit čas doběhu (přijímač ukončí nahrávání později). Čas doběhu 

se nastavuje tlačítky  nebo číselnými tlačítky (max. 20 minut). Stisknutím tlačítka  uložíte 
toto nastavení záznamu.
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EPG (Elektronický průvodce programy)

Pokud chcete připomenout začátek 
některého pořadu, můžete pro 
požadovaný pořad aktivovat funkci 
upomínky. Nastavení funkce upomínky 
se provádí stejným způsobem, jako 
programování záznamu. Jediný rozdíl 
spočívá v tom, že v řádku „Z na“ musí 
být „Upomínka“. 

Tlačítky  přejděte do výběrového 

pole „Záznam“ a tlačítky  
zvolte požadovaný způsob upomínky 
(jednou, denně, týdně, def. uživatelem).

Tlačítky  přepněte na výběrové 

pole „Datum“ a tlačítky  zadejte 
požadovaný den.

Poté tlačítky  přepněte na 

výběrové pole „Start“ a tlačítky  
nebo číselnými tlačítky zadejte 
požadovaný čas přepnutí.

Po provedení všech nastavení stiskněte 

tlačítko  k uložení nastavení 
upomínky.

Pořad se označí v programovém 
průvodci a v přehledu plánu nahrávání 
(viz obrázek vpravo) zelenou tečkou 
a přijímač se automaticky přepne na 
začátku pořadu na nastavený vysílač.
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Přehled plánu nahrávání můžete v EPG 

kdykoli vyvolat pomocí tlačítka  
(červené). Zobrazí se následující okno 
(příklad):

V přehledu plánu nahrávání uvidíte 
všechny naplánované záznamy 
a upomínky (označené zeleně).

Tlačítky  můžete nechat 
záznamy setřídit podle druhu záznamu 
„Jednorázový“ nebo „Opakovaný“.

Kurzorovými tlačítky () můžete 
záznamy/upomínky vybírat.

Možnosti úprav při nahrávání seriálu:

• Jen toto jedno vybrané pokračování 
seriálu se nezaznamená

• Nezaznamená se již žádné pokračování 
zvoleného seriálu

• Upravit zvolený záznam

Možnosti úprav při jiných způsobech 
nahrávání:

• Plánovaný záznam se smaže

• Upravit plánovaný záznam

Tlačítkem  přepněte na program, u něhož chcete naplánovat záznam/upomínku. Tlačítky  

můžete budoucí plánované záznamy procházet po dnech a opět se vrátit zpět. Tlačítkem  
(s červeným bodem) můžete naplánovaný záznam/upomínku upravit. Máte následující možnosti 

výběru (výběr tlačítky  a potvrzení tlačítkem ):

EPG (Elektronický průvodce programy)
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Možnosti úprav u funkce upomínání:

• Upomínka se smaže

• Upravit upomínku

EPG (Elektronický průvodce programy)

S výjimkou cíle můžete při úpravě 
záznamu měnit všechny parametry. 
Změny se prování kurzorovými tlačítky 

() a číselnými tlačítky. Tlačítkem  
provedené změny potvrdíte a vrátíte se 
do přehledu plánu nahrávání.

Pokud by u plánovaných záznamů došlo k překrytí, ukáže přijímač v přehledu plánu nahrávání 
tyto překrývající se záznamy na oranžovém pozadí. Nyní máte možnost záznamy smazat, nebo je 
upravit tak, aby k překrytí nedošlo.

Pokud by k překrytí došlo již při zadávání záznamu, upozorní vás přijímač na překrývání ihned, 
jakmile chcete záznam uložit.



78

Úprava seznamu programů

Menu „Úprava seznamu programů“ vyberete tlačítkem , tlačítky  v hlavním menu a .

Všechny změny, které můžete provádět v seznamu programů seznamu 
oblíbených, které jsou vysvětlené v této kapitole, se v přijímači uloží jen tehdy, 

když při odchodu z menu na otázku „Uložit změny?“ tlačítkem  vyberete 

„Ano, uložit změny“ a potvrdíte tlačítkem . Pokud byste potvrdili „Ne, změny 
neukládat“, všechna vámi provedená nastavení/změny by se zamítla a neuložila.

Nyní vyberte příslušným barevným tlačítkem požadovanou kategorii seznamu programů (viz též 
kapitolu „Základní ovládání v režimu TV nebo Rádio (živé vysílání)“ „Výběr programu ze seznamu 
programů“). Zobrazí se následující okno (příklad):
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Úprava seznamu programů

Pro výběr programu vyberte požadovaný 
program ze zvoleného seznamu 
programů/seznamu oblíbených 

kurzorovými tlačítky () (viz obrázek 
vpravo).

K označení programů řazených 
v seznamu za sebou můžete zahájit 
označování bloku (viz „Úprava 
programů“ „Začátek označení bloku“).

Po výběru programu/ů k úpravě 

stiskněte tlačítko  (s červeným 
bodem). Zobrazí se následující okno 
(viz obrázek vpravo):

Vyberte tlačítky  „Přesunout“ 

a potvrďte tlačítkem .
Zobrazí se následující okno (viz 
obrázek vpravo):

Nyní zvolte kurzorovými () nebo 
číselnými tlačítky nové programové 
místo/místa a vložení potvrďte 

tlačítkem .
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Vyberte tlačítky  „Vymazat“ a potvrďte výběr tlačítkem .
Označený program/programy se vymažou.

Programy, které se smažou z jiného seznamu než seznamu oblíbených jsou 
nenávratně smazány a lze je znovu najít pouze novým vyhledáváním programů.

Pouze programy vymazané ze seznamu oblíbených zůstávají v úplném seznamu 
a vymažou se jen z aktuálně vybraného seznamu oblíbených.

Úprava seznamu programů

Vyberte tlačítky  „Přeskočit“ 

a potvrďte výběr tlačítkem .
Zobrazí se následující okno (viz 
obrázek vpravo):
Program, který se má v budoucnu 
přeskakovat se v seznamu programů 
zobrazí šedě a je možné jej zvolit již 
jen v seznamu programů. Při ručním 

přepínání programů tlačítky  se 
program přeskočí a již se více 
nezobrazuje. Tato funkce může být v menu pro úpravy opět 

zrušena (volba „Zrušit přeskočení“).
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Úprava seznamu programů

Vyberte tlačítky  „Blokace“ 

a potvrďte výběr tlačítkem .
K zablokování programu musíte nyní 
zadat čtyřmístný PIN kód přístroje 
(nastavení z výroby: 0000). Zobrazí se 
následující okno (viz obrázek vpravo):
Zablokovaný program se zobrazí 
v seznamu programů s visacím zámkem 
na pravé straně a v budoucnu jej 
lze sledovat jen po zadání čtyřmístného 
PIN kódu přístroje (nastavení z továrny: 
0000).

Tato funkce může být v menu pro 
úpravy opět zrušena (volba „Zrušit 
blokování“).

Tlačítky  zvolte „Do sezn.fav.K.: 

***“. Nyní vyberte tlačítky  
požadovaný seznam oblíbených (viz 
obrázek vpravo), do kterého se má 
program zkopírovat. Výběr potvrďte 

tlačítkem .

Označený program se nyní zkopíruje do 
zvoleného seznamu oblíbených.
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Vyberte tlačítky  „Začátek 
označení bloku“ a potvrďte výběr 

tlačítkem . Nyní můžete od předtím 
zvoleného programu zahájit tlačítky 

 označování bloku. Přitom 
se programy vybírají v pořadí dříve 
zvoleného seznamu programů 
a podbarvují (viz obrázek vpravo):

Poté stiskněte tlačítko  (s červeným bodem). Nyní můžete provést jakékoli úpravy,stejně jako 
při označení jednotlivých programů, u všech vámi označených programů. Zvolte požadovanou akci 

(„Přesunout“, „Vymazat“, „Přeskočit“, „Blokace“ nebo „Do sezn.fav.K.“) tlačítky  a potvrďte výběr 

tlačítkem . Vysvětlení jednotlivých možností úprav najdete v části „Úprava programů (seznamu 
programů)“ v této kapitole.

Úprava seznamu programů

Po výběru programu/ů k úpravě 

stiskněte tlačítko  (s červeným 
bodem). Zobrazí se následující okno 
(viz obrázek vpravo):

Vyberte tlačítky  „Odstranit ze seznamu oblíbených“ a potvrďte výběr tlačítkem .
Označený program se nyní vymaže z dříve vybraného seznamu oblíbených, ne však z úplného seznamu.
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Úprava seznamu programů

Viz „Úprava programů (seznamu 
programů)“, „Blokace“.

Viz „Úprava programů (seznamu 
programů)“, „Začátek označení bloku“.

Vyberte tlačítky  „Přejmenovat 
seznam fav.kan.“ a potvrďte výběr 

tlačítkem .

Nyní můžete dříve vybraný seznam 
oblíbených přejmenovat. Zobrazí se 
následující okno (viz obrázek vpravo).

Zadávání alfanumerických znaků se 
provádí podle popisu v části „Pokyny 
k obsluze“, „Alfanumerické zadání“.

Potvrďte vámi zadané označení seznamu 

oblíbených tlačítkem .
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Archiv záznamů se vyvolá tlačítkem  nebo . Při každém zavolání se zobrazí automaticky 
náhled „tříděno podle data“. Zobrazí se následující okno (příklad):

Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Funkci lze využít jen tehdy, je-li připojeno externí USB paměťové médium (např. 
externí pevný disk s USB konektorem *)) a naformátováno ve formátu „FAT32“ 
nebo „EXT2“. Připojené USB paměťové médium nesmí mít více než tři oddíly,
protože přijímač neumí spravovat a využívat více než tři oddíly.

Barva Tlačítko na dálkovém ovladači Náhled

Zelená 
tříděno podle data, názvu nebo 

doby

Žlutá  tříděno podle programu

Červená  přepnutí do plánu nahrávání (EPG)

Modrá  tříděno podle kategorie

*) Testováno jen s pevnými disky z dodacího programu Kathrein (viz také: www.kathrein.de → Service → FAQs (často kladené otázky))
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

- Tlačítko  (červené)
 Vyvolání plánu nahrávání (EPG)

- Tlačítko  (zelené)
 Vyvolání třídění záznamů (tříděno podle data, tříděno podle názvu 

a tříděno podle doby)

- Tlačítko  (žluté)
 Zobrazení záznamů podle programu

- Tlačítko  (modré)
 Zobrazení záznamů podle kategorií (např. Hraný fi lm, Zprávy, Sport, 

Seriál ...)

- Tlačítka 
 Změna třídění v příslušné zvolené kategorii

- Tlačítko 
 Při prvním stisknutí se spustí přehrávání od posledního místa 

v předváděcím okně. Při dalším stisknutí tlačítka pokračuje 
přehrávání v režimu celé obrazovky

- Tlačítko 
 Spustí přehrávání vybraného záznamu od začátku v režimu celé 

obrazovky

- Tlačítko  (s červeným bodem)
 Vyvolání menu úprav

- Tlačítko 
 Vyhledávání určitého záznamu, obsahu pořadu (např. hledání 

výrazu v podrobných informacích) nebo dalších záznamů tohoto 
pořadu (zadání hledaného výrazu číselnými tlačítky dálkového 
ovladače, viz též kapitolu „Pokyny k obsluze“, „Alfanumerické zadání“)

- Tlačítko 
 Zobrazí se další informace k vybranému pořadu, pokud jsou 

k dispozici
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Pohyb v jednotlivých zobrazeních archivu se zásadně provádí pomocí kurzorových tlačítek (). 

Tlačítky  můžete volit jednotlivě mezi záznamy a tlačítky  procházet stránkami 
aktuálně vybraného seznamu.

Tlačítkem  nebo  opustíte archiv a vrátíte se k zobrazení TV obrazu.

Při zobrazování záznamů a adresářů máte následující možnosti třídění/zobrazování:

Tlačítko  (zelené) Třídí podle data (tlačítky  můžete volit mezi kritérii třídění datem, 
názvem nebo dobou (délkou záznamu))

Tlačítko  (žluté) Třídí podle programu (tlačítky  můžete volit mezi existujícími 
programy). Zobrazují se pouze programy, k nimž existuje nějaký záznam
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Tlačítko  (modré) Třídí podle kategorií/žánrů (tlačítky  můžete volit mezi existujícími 
kategoriemi). Zobrazují se pouze kategorie, k nimž existuje nějaký záznam

Tlačítko  (červené) Plán nahrávání (viz kapitolu „EPG“ bod „Přehled plánu nahrávání“)
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Výběr požadovaného záznamu se provádí tlačítky . Přehrávání zvoleného záznamu se spouští 

tlačítkem . Opětovným stisknutím tlačítka  opustíte archiv záznamů a požadovaný záznam 
lze sledovat na celé obrazovce. Přehrávání začíná na poslední položce záznamu.

Pokud se přehrávání spustí tlačítkem , začne přehrávání záznamu v režimu celé obrazovky a od 
začátku.

Během přehrávání záznamu máte následující možnosti:

 Tlačítko Pauza Přehrávání se pozastaví a lze v něm opět pokračovat novým stisknutím 
tlačítka Pauza nebo tlačítka Play


Tlačítko 

Informace 1 x
Zobrazí informaci o programu s názvem zaznamenaného pořadu 
(viz obrázek na další straně). K zavření informace o přehrávání 
stiskněte i-tlačítko dvakrát

2 x Zobrazí současně zaznamenaný infotext k pořadu. K zavření 
infotextu znovu stiskněte i-tlačítko

 Tlačítko Vpřed

Dostupné rychlosti pohybu vpřed: 2, 4, 8, 16, 32 a 64 násobek. 
S každým stisknutím tlačítka Vpřed se zvyšuje rychlost po výše uvedených 
stupních. Tlačítkem Zpět můžete rychlost opět po krocích snižovat. 
Tlačítkem Play se vrátíte k normální rychlosti přehrávání

 Tlačítko Zpět

Dostupné rychlosti pohybu vzad: 2, 4, 8, 16, 32 a 64 násobek. 
S každým stisknutím tlačítka Zpět se zvyšuje rychlost po výše uvedených 
stupních. Tlačítkem Vpřed můžete rychlost opět po krocích snižovat. 
Tlačítkem Play se vrátíte k normální rychlosti přehrávání

 Tlačítko Play
Stisknutím tlačítka Play se můžete vrátit z režimu pohybu Vpřed/Vzad 
nebo po režimu Pauza k normálnímu přehrávání anebo zobrazit/skrýt 
ukazatel průběhu

 Tlačítko Stop Přehrávání nebo pohyb Vpřed/Vzad se zastaví a přijímač automaticky 
skočí do archivu záznamů


Kurzorové tlačítko 

(šipka nahoru)
Po každém stisknutí kurzorového tlačítka (šipka nahoru) se posune 
místo přehrávání v záznamu o 9 nebo 10 % dopředu


Kurzorové tlačítko 

(šipka dolů)
Po každém stisknutí kurzorového tlačítka (šipka dolů) se posune 
místo přehrávání v záznamu o 9 nebo 10 % dozadu


Kurzorové tlačítko 

(šipka doprava)
Po každém stisknutí kurzorového tlačítka (šipka doprava) se posune 
místo přehrávání v záznamu o 30 sekund dopředu


Kurzorové tlačítko 

(šipka doleva)
Po každém stisknutí kurzorového tlačítka (šipka doleva) se posune 
místo přehrávání v záznamu o 30 sekund dozadu
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)
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Pro výběr záznamu vyberte požadovaný 
záznam z vámi zvoleného třídění 

kurzorovými tlačítky () (viz obrázek 
vpravo).

Po výběru záznamu/ů k úpravě stiskněte 

tlačítko  (s červeným bodem). 
Zobrazí se následující okno (viz obrázky 
vpravo):

Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Vyberte tlačítky  „Vymazat“ a potvrďte výběr tlačítkem .
Označený záznam se smaže.

Smazané záznamy jsou smazané nenávratně a mohou být obnoveny jen novým 
zaznamenáním pořadu!
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Archiv záznamů (přehrávání/úprava záznamů)

Vyberte tlačítky  „Blokace“ 

a potvrďte výběr tlačítkem . 
K aktivaci blokování musíte nyní 
zadat váš čtyřmístný PIN kód přístroje 
(nastavení z výroby: 0000).
Zobrazí se následující okno (viz 
obrázek vpravo):

Vyberte tlačítky  „přejmenovat“ 

a potvrďte výběr tlačítkem .

Nyní můžete dříve vybraný záznam 
přejmenovat. Zobrazí se následující okno 
(viz obrázek vpravo).

Zadávání alfanumerických znaků se 
provádí podle popisu v části „Pokyny 
k obsluze“, „Alfanumerické zadání“.

Zablokovaný záznam se zobrazí v archivu záznamů s visacím zámkem na pravé straně a v budoucnu 
jej lze sledovat jen po zadání čtyřmístného PIN kódu přístroje (nastavení z továrny: 0000).

Tato funkce může být v menu pro úpravy opět zrušena (volba „Zrušit blokování“).

Potvrďte vámi zadané označení seznamu oblíbených tlačítkem .

Tlačítky  zvolte „Změnit kategorii“ 
(viz obrázek vpravo). Nyní vyberte 

tlačítky  požadovanou kategorii, 
do které má být záznam zařazen. 

Výběr potvrďte tlačítkem .
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Submenu se volí tlačítky  a vyvolávají tlačítkem . Položky submenu se rovněž volí tlačítky 

. Nastavení různých parametrů v jednotlivých položkách se provádí tlačítky  nebo 
číselnými tlačítky.

Z hlavního menu a submenu odejdete postupně tlačítkem . Tlačítkem  se můžete z menu 
přímo vrátit do TV obrazu.

Hlavní menu

Hlavní menu se vyvolává tlačítkem . Zobrazí se následující okno:

V pravém horním rohu hlavního menu 
se zobrazuje vždy pořad momentálně 
zvoleného programu.

Zvolená menu, submenu a položky, 
jakož i nastavované parametry jsou vždy 
barevně zvýrazněny.

Sledujte vždy údaje 
na liště zobrazené ve 
spodní části okna. 
Zde najdete pokyny 
k dalšímu ovládání/
úpravě.
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Hlavní menu 
(vyvolání tlačítkem )

Úpravy 
seznamu 
programů

Vyhledávání 
programů

Dětská 
pojistka Nastavení Servisní 

menu
Výběr 
jazyka

(viz kapitolu 
Úprava seznamu 

programů)

Automatické 
vyhledávání

Blokovat 
hlavní menu

První instalace
(viz kapitolu 
„Připojení 
a uvedení 

do provozu“, 
„První instalace“)

Aktualizace 
softwaru

Manuální 
vyhledávání

Zablokovat 
přijímač

TV, obraz 
a zvuk

Načíst 
nastavení 
z výroby

Hledání 
pomocí 

servis ID

Nastavit 
nové heslo

Přizpůsobit 
menu na obr.

Správa 
zařízení USB

Datum a čas
Aktivace 
funkce 

Sleeptimer

Common 
Interface

Zobrazení: 
aktuální stav 

softwaru 
a seznamu 

kanálů, datum 
poslední 

aktualizace
Konfi gurace 

antény

Hlavní menu
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Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Máte tři různé možnosti vyhledávání:

- Automatické vyhledávání

- Manuální vyhledávání

- Hledání pomocí servis ID

Tlačítky  zvolte požadovaný 
způsob vyhledávání a výběr potvrďte 

tlačítkem .

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Tlačítky  vyberte parametr 
vyhledávání, který chcete změnit.

Satelit

Tlačítky  vyberte satelit k prohledání. Přitom dbejte na to, aby vaše přijímací 
zařízení bylo na tento satelit zaměřeno. V jednom vyhledávání můžete prohledávat jen 
jeden satelit. Pokud má být připojeno přijímací zařízení Multifeed (např. příjem ze satelitů 
ASTRA 19,2° vých. a HOTBIRD 13° vých.), musí se tato procedura provést jednou pro každý satelit.

Také však můžete znovu spustit první instalaci, kdy vyhledávání programů prohledává všechny vámi 
vybrané satelity.

Režim vyhledávání programů

Tlačítky  nyní zvolte druh vyhledávaných programů. Máte tři možnosti:

Hlavní menu - vyhledávání programů

Automatické 
vyhledávání

Prohledávají se všechny 
transpondéry vámi zvoleného 
satelitu

Manuální 
vyhledávání

Prohledávají se jen vybrané 
transpondéry zvoleného satelitu

Hledání pomocí 
servis ID

Vyhledání určitého programu 
pomocí jeho servisního ID
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Během vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Nově nalezené programy se označí 
přívlastkem „Nový“ (viz obrázek vpravo).

Poznámka:
Vyhledávání můžete kdykoli přerušit 

tlačítkem .

Hlavní menu - vyhledávání programů

- „volné a kódované“  Vyhledávají se všechny programy

- „jen volné“   Vyhledávají se jen volně přijímané programy

- „jen kódované“   Vyhledávají se jen kódované programy

Pro sledování kódovaných programů potřebujete příslušný modul CA (Conditional Access) 
a rovněž jednu platnou kartu Smartcard a platné předplatné u příslušného provozovatele 
placené televize (Pay-TV).

Vyhledávání sítě

Pomocí tlačítek  (Zap/Vyp) zvolte, zda se má provést vyhledávání sítě. Při nastavení 
„Vyhled. sítě Vyp“ jsou prohledávány jen transpondéry uložené jako výchozí nastavení z výroby 
u vámi dříve vybraného satelitu/satelitů, a to jen z hlediska nových, dosud neuložených programů. 
Při nastavení „Vyhled. sítě Zap“ mohou být prostřednictvím propojení transpondérů navíc vyhledány 
dosud neuložené transpondéry. Tyto se uloží a stejně jako již existující transpondéry jsou prohledány 
z hlediska nových programů.

Poté přejděte tlačítky  do pole „Spustit vyhledávání“. Stisknutím tlačítka  se spustí 
vyhledávání.

Po ukončení vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Stiskněte tlačítko .
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Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Tlačítky  vyberte parametr 
vyhledávání, který chcete změnit.

V tomto menu můžete cíleně 
vyhledávat programy v některém 
kmitočtovém pásmu.

Hlavní menu - vyhledávání programů

Zobrazí se dotaz, zda chcete změny uložit či nikoli. Výběr proveďte tlačítky  a potvrďte jej 

tlačítkem . Při výběru možnosti „Ano, uložit změny“ se vyhledané programy přidají na konec 

seznamu programů. Chcete-li menu opustit, stiskněte tlačítko . Vyvolání seznamu programů 

na TV obrazovce se provádí tlačítkem  (viz také kapitola „Základní ovládání v režimu TV 
nebo Rádio“ „Výběr programu“, „Výběr programu ze seznamu programů“).

Po dokončení vyhledávání (bez ohledu na jeho druh) zobrazí přijímač 
v seznamu programů pod položkou „Nové programy“ všechny nově nalezené 
programy.
Tato položka se nachází v seznamu programů na konci zeleného úplného 

seznamu (výběr tlačítky ).

Satelit

Tlačítky  vyberte satelity, na nichž se nacházejí transpondéry k prohledání. Přitom dbejte 
na to, aby vaše přijímací zařízení bylo na tento satelit zaměřeno. V jednom vyhledávání můžete 
prohledávat jen jeden transpondér. Pokud chcete prohledávat více transpondérů jednoho satelitu, 
měli byste spustit automatické vyhledávání prostřednictvím vysílajícího satelitu.
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Hlavní menu - vyhledávání programů

Frekvence transpondéru

Vyberte tlačítky  (frekvence transpondéru již uložena) nebo číselnými tlačítky (frekvence 
transpondéru není ještě uložena) frekvenci transpondéru, na které je hledaný program vysílán.

Výběrové body: typ DVB, FEC, polarizace a symbolová rychlost se musí uvádět jen u ještě 
neuloženého transpondéru.

Typ DVB

Zvolte tlačítky , zda chcete vyhledávat standardní programy (DVB-S (SD)) nebo HDTV 
programy (DVB-S2 (HDTV)).

Modulace

Tlačítky  vyberte příslušný druh modulace. Při vyhledávání standardních programů nemusíte 
uvádět druh modulace. Napevno se zobrazí „Automatická“. Při vyhledávání HDTV programů musíte 
uvést správný druh modulace (buď QPSK nebo 8PSK).

Polarizace

Tlačítky  vyberte správnou polarizaci (horizontální nebo vertikální).

Symbolová rychlost

Zadejte číselnými tlačítky příslušnou symbolovou rychlost.

Režim vyhledávání programů

Tlačítky  vyberte, zda chcete vyhledávat jen „volné a kódované“, „jen volné programy“ nebo 
„jen kódované programy“.

Pro sledování kódovaných programů potřebujete příslušný modul CA (Conditional Access) 
a rovněž jednu platnou kartu Smartcard a platné předplatné u příslušného provozovatele 
placené televize (Pay-TV).

Vyhledávání sítě

Pomocí tlačítek  (Zap/Vyp) zvolte, zda se má provést vyhledávání sítě. Při nastavení 
„Vyhled. sítě Vyp“ jsou prohledávány jen transpondéry uložené jako výchozí nastavení z výroby 
u vámi dříve vybraného satelitu/satelitů, a to jen z hlediska nových, dosud neuložených programů. 
Při nastavení „Vyhled. sítě Zap“ mohou být prostřednictvím propojení transpondérů navíc vyhledány 
dosud neuložené transpondéry. Tyto se uloží a stejně jako již existující transpondéry jsou prohledány 
z hlediska nových programů.

Poté přejděte tlačítky  do pole „Spustit vyhledávání“. Stisknutím tlačítka  se spustí 
vyhledávání.
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Hlavní menu - vyhledávání programů

Poznámka:
Vyhledávání můžete kdykoli přerušit 

tlačítkem .

Po ukončení vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se dotaz, zda chcete změny uložit či nikoli. Výběr proveďte tlačítky  a potvrďte jej 

tlačítkem . Při výběru možnosti „Ano, uložit změny“ se vyhledané programy přidají na konec 

seznamu programů. Chcete-li menu opustit, stiskněte tlačítko . Vyvolání seznamu programů 

na TV obrazovce se provádí tlačítkem  (viz také kapitola „Základní ovládání v režimu TV 
nebo Rádio“ „Výběr programu“, „Výběr programu ze seznamu programů“).

Po dokončení vyhledávání (bez ohledu na jeho druh) zobrazí přijímač 
v seznamu programů pod položkou „Nové programy“ všechny nově nalezené 
programy.
Tato položka se nachází v seznamu programů na konci zeleného úplného 

seznamu (výběr tlačítky ).
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Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Tlačítky  vyberte parametr 
vyhledávání, který chcete změnit.

Satelit

Tlačítky  vyberte satelit, který vysílá hledaný program. Přitom dbejte na to, aby vaše přijímací 
zařízení bylo na tento satelit zaměřeno.

Frekvence transpondéru

Vyberte tlačítky  (frekvence transpondéru již uložena) nebo číselnými tlačítky (frekvence 
transpondéru není ještě uložena) frekvenci transpondéru, na které je hledaný program vysílán.

Typ DVB

Zvolte tlačítky , zda chcete vyhledávat standardní programy (DVB-S (SD)) nebo HDTV 
programy (DVB-S2 (HDTV)).

Modulace

Tlačítky  vyberte příslušný druh modulace. Při vyhledávání standardních programů nemusíte 
uvádět druh modulace. Napevno se zobrazí „Automatická“. Při vyhledávání HDTV programů musíte 
uvést správný druh modulace (buď QPSK nebo 8PSK).

Polarizace

Tlačítky  vyberte správnou polarizaci (horizontální nebo vertikální).

Symbolová rychlost

Zadejte číselnými tlačítky příslušnou symbolovou rychlost.

Servisní ID

Tlačítky  nebo číselnými tlačítky zadejte servisní ID hledaného programu.

Hlavní menu - vyhledávání programů
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Hlavní menu - vyhledávání programů

Poté přejděte tlačítky  do pole „Spustit vyhledávání“. Stisknutím tlačítka  se spustí 
vyhledávání.

Poznámka:

Vyhledávání můžete kdykoli přerušit tlačítkem .

Po ukončení vyhledávání se zobrazí 
následující okno (příklad):

Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se dotaz, zda chcete změny uložit či nikoli. Výběr proveďte tlačítky  a potvrďte jej 

tlačítkem . Při výběru možnosti „Ano, uložit změny“ se vyhledané programy přidají na konec 

seznamu programů. Chcete-li menu opustit, stiskněte tlačítko . Vyvolání seznamu programů 

na TV obrazovce se provádí tlačítkem  (viz také kapitola „Základní ovládání v režimu TV 
nebo Rádio“ „Výběr programu“, „Výběr programu ze seznamu programů“).

Po dokončení vyhledávání (bez ohledu na jeho druh) zobrazí přijímač 
v seznamu programů pod položkou „Nové programy“ všechny nově nalezené 
programy.
Tato položka se nachází v seznamu programů na konci zeleného úplného 

seznamu (výběr tlačítky ).
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Hlavní menu - dětská pojistka

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Pro přístup do tohoto menu musíte 
zadat čtyřmístný PIN kód přístroje 
(nastavení z výroby: „0000“).

Poté se zobrazí následující okno:

V tomto menu můžete nastavit různá 
omezení/dětské pojistky.
Jednotlivé položky se volí 

tlačítky . Změny aktuálního 

nastavení se provádí tlačítky  
nebo číselnými tlačítky.

Blokovat hlavní menu

Zde vyberete, zda se má hlavní menu zablokovat. Pokud se hlavní menu zablokuje, je při 
vyvolání požadován čtyřmístný PIN kód přístroje. Bez čtyřmístného PIN kódu přístroje (nastavení 
z výroby: „0000“) nelze hlavní menu prohlížet a nelze provádět nastavení přístroje. Buď

- Zap nebo 

- Vyp

Zablokovat přijímač

Zde vyberete, zda se má přijímač zablokovat. Pokud se přijímač zablokuje, je při zapnutí přijímače 
požadován čtyřmístný PIN kód přístroje. Bez čtyřmístného PIN kódu přístroje (nastavení z výroby: „0000“) 
nelze přijímač uvést do provozu. Buď

- Zap nebo 

- Vyp
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Nastavit nové heslo (PIN kódu 
přístroje)

Výběr potvrďte tlačítkem . Zobrazí 
se následující okno:

Zadejte číselnými tlačítky nový 
čtyřmístný PIN kód přístroje. 

Čtyřmístný PIN kód přístroje dobře uschovejte, abyste měli kdykoliv přístup 
k vašim programům, i když byste kód někdy zapomněli.

Pokud byste heslo zapomněli, musíte se obrátit na prodejce, který přijímač opět 
odblokuje.

Po zadání posledního místa přijímač 
automaticky přejde k dalšímu zobrazení 
„Opakovat heslo“. Pro jistotu musíte 
nový čtyřmístný PIN kód přístroje 
zadat ještě jednou.

Hlavní menu - dětská pojistka

K uložení nového hesla nyní stiskněte 

tlačítko .

PIN kód přístroje byl změněn.
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Hlavní menu - nastavení

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Tlačítky  zvolte požadované 

menu a výběr potvrďte tlačítkem .

Viz kapitolu „Připojení a uvedení do provozu“, „První instalace“.

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Jednotlivé položky se volí 

tlačítky . Změny aktuálního 

nastavení se provádí tlačítky  
nebo číselnými tlačítky.

Zde zvolte tlačítky  nastavení vašeho televizoru.

Řiďte se přitom návodem k obsluze televizoru!

Výstup obrazu přes
Zde vyberte připojení přijímače, ke kterému máte připojený televizor. 

Buď:

VIDEO HDMInebo
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Hlavní menu - nastavení

TV formát
Zde zvolíte formát zobrazení televizoru.
Buď

- 4:3 nebo
- 16:9

Formát obrazovky
Zde zvolíte druh zobrazení v závislosti na 
nastavení TV formátu:

• Pan & Scan
• Letter Box
• automaticky (jen při výběru TV formátu 

„16:9“)
• vždy 16:9 (jen při výběru TV formátu „16:9“)

TV norma

Zde zvolíte platnou TV normu.

- PAL

- NTSC

- MULTI

Režim HDMI
Zde zvolíte obrazové rozlišení, jaké má televizor 
mít. Buď

- 1080i (rozlišení 1920 x 1080, poloviční obraz)
- 576p (rozlišení 720 x 576, celý obraz)
- 720p (rozlišení 1280 x 720, celý obraz) nebo
- Automaticky

Zobrazení vysílání 4:3
Zde zvolíte způsob zobrazení na obrazovce 
pro vysílání 4:3 na televizoru 16:9:

- normální (Pillarbox)
- roztažené (celý obraz)
- zvětšené (Pan & Scan)

Nastavení pro „Zobrazení vysílání 4:3“ jakož 
i pro „Režim HDMI“ lze vyvolat i během 
sledování pořadu jedním nebo dvojitým 

stisknutím tlačítka  (zeleného).

Audio přes HDMI
Zde zvolíte druh audiosignálu, který se má 
přenášet přes rozhraní HDMI. Zvolte signál, 
který váš televizor umí zpracovat.

- Dekódované PCM
- Formát S/PDIF

TV stand-by přes HDMI
Při výběru „Vyp“ se musí televizor samostatně 
vypnout nebo zapnout. Při výběru „Zap“ 
se televizor při spuštění přijímače zapne 
automaticky s ním (funguje ale jen tehdy, pokud 
se televizor nachází v pohotovostním režimu). 
Při vypnutí přijímače do pohotovostního režimu 
se televizor rovněž uvede do pohotovostního 
režimu.
Automatické vypínání a zapínání 
prostřednictvím přijímače funguje jen tehdy, 
pokud televizor tuto funkci podporuje!

Autom. výstup Dolby Digital
Zde zvolte, zda má přijímač automaticky posílat na výstup signál Dolby Digital (pokud je vysílán).

Zpoždění zvuku (momentálně není k dispozici)
Zde můžete tlačítky nastavit zpoždění v milisekundách v případě, že zvuk 

dodávaný přijímačem nesouhlasí s TV obrazem (synchronizace pohybu rtů). 
Zpoždění lze nastavit po krocích10 milisekund od 10 ms až po 200 ms.

Podtitulky
Zde zvolíte, zda má přijímač automaticky zobrazovat titulky (jsou-li vysílány).
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Rozsah funkcí
Zde nastavte rozsah funkcí přijímače. Můžete si vybrat mezi rozsahy „Vysoký“, „Normální“ a „Nízký“. 
V jakém rozsahu lze použít příslušné funkce, najdete v následující tabulce.

Hlavní menu - nastavení

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Jednotlivé položky se volí 

tlačítky . Změny aktuálního 

nastavení se provádí tlačítky  
nebo číselnými tlačítky.

Tlačítko 

 (červené)

Tlačítko 

 (zelené)

Tlačítko 

 (žluté)

Tlačítko 

 (modré)

Tlačítko 



Tlačítko 



Tlačítko 

 

Tlačítko 



Vysoký Výběr 
oblíbených Nastavení Výběr 

možností
Výběr 
médií

Seznam 
progra-

mů
Archiv*

Časový 
posun 

(timeshift*)

Nahrá-
vání*

Nízký Neobsa-
zeno

Neobsa-
zeno

Neob-
sazeno

Neobsa-
zeno

Progra-
mový 

průvodce
Archiv* Neobsa-

zeno
Nahrá-
vání*

Normální Výběr 
oblíbených Nastavení Výběr 

možností
Výběr 
médií

Progra-
mový 

průvodce
Archiv*

Časový 
posun 

(timeshift*)

Nahrá-
vání*

* Tyto funkce lze využívat jen tehdy, je-li připojeno externí USB paměťové médium 
na zadní straně přijímače. Viz také „Připojení a uvedení do 

provozu“, „Připojení přístroje“, „USB přípojka“.

Doba zobrazení hlášení programu

Tlačítky  vyberte požadovaný čas, po kterém zobrazení hlášení programu automaticky zmizí. 
Můžete zvolit možnosti „Vyp“, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 sekund.

Zobr. indikace hlasitosti

Tlačítky  (Zap/Vyp) zvolte, zda se má při úpravě hlasitosti zobrazit ukazatel hlasitosti.
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Hlavní menu - nastavení

Provoz loop-through v režimu standby

Zvolte tlačítky  (Zap/Vyp), zda satelitní signál přicházející na vstup přijímače (IF Input) má 
být propojen v režimu stand-by na výstup přijímače (IF Output).

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Jednotlivé položky se volí 

tlačítky . Změny aktuálního 

nastavení se provádí tlačítky  
nebo číselnými tlačítky.

Odchylka časových pásem (UTC)

Tlačítky  nastavte odchylku časového pásma od UTC (dříve GMT) (například pro Německo 
+1 hodina).

Tlačítky  přejděte k poli „Automatické přepínání času“.

Automatické přepínání času

Pomocí tlačítek  vyberte, zda má přijímač automaticky přepínat z letního času na zimní 
a obráceně. Při výběru možnosti „Zap“ nastaví přijímač automaticky správný čas. Když zvolíte 
nastavení „Vyp“, musíte v poli „Letní čas“ nastavit ručně „Ano“ nebo „Ne“.

aktualizace času na

Tlačítky  vyberte, z jakého programu má přijímač převzít informace o času. 
Buď:

Všechny vysílače: Informace o času se převezme vždy z právě sledovaného programu nebo
Aktuální vysílač: Poskytovatelem informace o času je momentálně zvolený program.
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Hlavní menu - nastavení

Bezpodmínečně dodržujte pokyny k obsluze placeného TV vysílání vašeho 
provozovatele a rovněž návody ke kartě Smartcard a modulu CA!

Karty Smartcard a moduly CA nejsou součástí dodávky!

Karty a moduly vydávají příslušní provozovatelé placené televize (Pay-TV) 
a obsahují účastnická data a data pro příslušné zpoplatněné programy. Tyto 
programy jsou vždy kódované.
Obraťte se na příslušného provozovatele placené televize, máte-li zájem o placený 
TV kanál.

Za použití karty Smartcard v modulu CA jste sami odpovědni!

V modulu CA je zasunuta karta Smartcard získaná nákupem u provozovatele 
Pay-TV, která je vhodná vždy pro jednu technologii kódování.

V případě nepoužívání kartu a rovněž kód PIN bezpečně uschovejte!

Vložení modulu CA do CI

Common Interface (CI)  UFS 940sw je určeno pro vložení jednoho modulu CA (Conditional 

Access) a nachází se na zadní straně přijímače. Do modulu CA  se vloží karta Smartcard  

(kontakty čipu směřují nahoru a dopředu) a poté se modul zasune do jednoho ze dvou slotů CI . 
Při vkládání karty Smartcard do modulu CA se nesmí používat nadměrná síla. To platí také pro 
zasouvání modulu CA do slotu CI!

Nepoužívejte násilí a řiďte se pokyny přiloženými ke kartě Smartcard a modulu CA. Při vyjímání 
modulu CA jej vytáhněte rovně dozadu.
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Informace o tom, který modul CA se nachází ve slotech CI přijímače UFS 940sw, popř. která 
karta Smartcard se nachází v daném modulu CA, zjistíte v menu „Hlavní menu“, „Nastavení“ 

a „Společné rozhraní“ po potvrzení tlačítkem .

Následující vyobrazení závisí na modulu a kartě, a proto slouží jen jako příklady:

Tlačítkem  přejděte do menu vytvořeného modulem CA:

Přes toto menu získáte s vaší kartou a vaším kódem PIN přístup k různým programům 
provozovatele placené televize.
Zde byla jako příklad zvolena možnost „CryptoWorks“. Údaje mohou být pro každý modul CA rozdílné. 
V každém případě se řiďte pokyny provozovatele vaší placené televize (provider)!

Poznámka: Okna modulu se mohou zobrazovat také v anglickém jazyce, zvláště tehdy, když jako 
jazyk menu pro přijímač byla vybrána němčina, a to proto, že je menu generováno 
modulem!

Hlavní menu - nastavení
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Viz kapitolu „Připojení a uvedení do provozu“, „První instalace“.

Upozornění pro uživatele Conax, SECA, Viaccess a CryptoWorks:
Mějte na paměti, že provozovatelé programů provádí odblokování karet 
pro placenou televizi při měsíčních intervalech odemknutí rozdílně. 
K odblokování proto může dojít několik dní před změnou měsíce nebo po 
ní. Během doby odblokování musí být modul CA s kartou vložen v šachtě 
a přístroj musí být zapnutý a naladěný na objednaný program placené televize. 
Řiďte se také pokyny provozovatele placené televize.

Nedojde-li přesto k odblokování karty Pay-TV, doporučujeme modul CA s kartou 
při zapnutém přístroji na krátkou dobu ze šachty přístroje vytáhnout a pak opět 
zasunout.

Tento pokyn nesouvisí s vlastnostmi přístroje, ale má pouze posloužit k vyřešení problému.

Hlavní menu - nastavení
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Hlavní menu - servisní menu

Po vyvolání menu se zobrazí následující okno:

Můžete vybírat z následujících menu:

- Aktualizace softwaru

- Načíst nastavení z výroby

- Správa zařízení USB

- Aktivace funkce Sleeptimer

Kromě toho se v servisním menu pod 
položkou „Aktivace funkce Sleeptimer“ 
zobrazují tyto dodatečné informace:

- Aktuální verze operačního softwaru používaná v přijímači

- Aktuální verze operačního softwaru používaná v jednotce CAP (zobrazuje se jen s připojenou 
jednotkou CAP)

- Datum poslední aktualizace seznamu programů

- Datum poslední aktualizace operačního softwaru přijímače

Tlačítky  zvolte požadované menu a výběr potvrďte tlačítkem .

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Jednotlivé položky se volí tlačítky  

a vyvolávají tlačítkem .
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Hlavní menu - servisní menu

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Přijímač hledá disponibilní aktualizace.

Poté se zobrazí následující okno (příklad):

Aktualizace softwaru

Tlačítky  (Ne/Ano) zvolte v případě, že je nový software k dispozici, zda jej chcete nahrát. 
Pokud byste si nebyli jisti, zda chcete nový software nahrát, můžete nastavení prozatím ponechat 
na „Ne“. Pokud vám změny vyhovují, můžete provést stažení softwaru.

Seznam programů

Tlačítky  (nenahrávat/přepisovat), zvolte v případě, že je nový seznam programů k dispozici, 
zda jej chcete nahrát a přepsat jím starý seznam programů.

Předtříděný pro (objeví se jen při výběru „Přepsat seznam programů“)

Tlačítky  vyberte zemi, pro níž si přejete nový seznam programů předtřídit a uložit.

Když jste provedli všechna nastavení, přejděte pomocí tlačítek  na výběrové pole „Spustit 

aktualizaci“ a stisknutím tlačítka  spusťte aktualizaci.

Vyhledávání disponibil-
ních aktualizací může 
trvat několik minut.



112

Zobrazí se následující okno (příklad):

Hlavní menu - servisní menu

Stahování softwaru 
a příp. seznamu progra-
mů může trvat až jednu 
hodinu.
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Hlavní menu - servisní menu

Aktualizace si můžete stáhnout také z internetu. Adresa zní: http://www.kathrein.de
Software najdete pod „Service“ → „Software und Download“ → „Receiver“ → „UFS 940“ 
(„Servis“ → „Software a stažení“ → „Přijímač“ → „UFS 940“)

Předpokladem aktualizace přes USB zařízení je prázdné USB zařízení (např. 
USB fl ash disk) s formátováním FAT32, na němž se nachází pouze operační 
software k nahrání nebo seznam programů.

Operační software k nahrání se na USB zařízení musí bezpodmínečně nacházet 
v následující struktuře adresářů:
Hlavní adresář: kathrein
Podadresář:   ∟ ufs940

Seznam programů k nahrání se na USB zařízení musí bezpodmínečně nacházet 
v následující struktuře adresářů:
Hlavní adresář: kathrein
Podadresář:   ∟ channellist

Stisknutím tlačítka  spustíte 
aktualizaci přes USB.

Zobrazí se následující okno (příklad):
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Hlavní menu - servisní menu

Tlačítky  vyberte požadované nastavení (Ano/Ne).

Nastavení „Ne“
Přijímač nepátrá automaticky každý den při aktualizaci dat EPG po novém disponibilním softwaru 
nebo seznamu programů. Můžete ale kdykoli provést aktualizaci softwaru ručně, jak je popsáno 
v této kapitole v části „Aktualizace softwaru“.

Nastavení „Ano“
Přijímač pátrá automaticky každý den při aktualizaci dat EPG po novém disponibilním softwaru nebo 
seznamu programů (v režimu CAP není funkce k dispozici). 

Poznámka: Přijímač neprovede změny automaticky bez vašeho souhlasu, ale přechodně je uloží až 
do příštího spuštění přijímače.

Pokud se našel nový software, zobrazí 
se při příštím spuštění UFS 940sw 
následující okno:

Vyberte tlačítky  některou ze 
zobrazených možností a potvrďte výběr 

tlačítkem :

• „Nahrát v režimu stand-by“: Při přepnutí přijímače do režimu „stand-by“ se nahraje nový software

• „Připomenout později“: Hlášení se znovu zobrazí při příštím spuštění přijímače

• „Nenahrávat“: Software se nenahraje. 
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Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Zde můžete změnit seznam programů 
a nastavení při instalaci zpět na tovární 
hodnoty. 

Zahájení potvrďte tlačítkem . 
Všechna nastavení se změní do stavu 
při expedici přístroje.

Hlavní menu - servisní menu

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Jednotlivé položky se volí tlačítky . 
Změny aktuálního nastavení se provádí 

tlačítky  nebo číselnými tlačítky.

Vyberte v tomto řádku tlačítky  požadovanou akci, kterou chcete poté provést. Můžete vybrat 
následující možnosti:

- Správa datového nosiče

- Správa seznamu programů

Tlačítky  přejděte na řádek 
„Datový nosič USB“. V případě, že je 
k přijímači připojeno více datových 

nosičů, můžete zde tlačítky  
vybrat datový nosič, který chcete 
zkontrolovat nebo formátovat.
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Hlavní menu - servisní menu

Formátování

Při formátování USB paměťového média s oddíly se všechna uložená data 
a oddíly na médiu smažou a celý pevný disk se zformátuje s jediným oddílem 
„FAT32“. Kapacita formátovaného USB paměťového média nesmí v současné 
době překročit dva terabajty.

Tlačítky  přejděte na řádek „Formátování“. Stisknutím tlačítka  se zahájí formátování. Zobrazí 
se následující okno:

Potvrďte tlačítkem . Formátování probíhá. Po skončení formátování se přijímač znovu spustí 
a můžete používat externí USB paměťové médium pro záznamy pomocí UFS 940sw.

Kontrola

Tlačítky  přejděte na řádek „Kontrolovat“. Stisknutím tlačítka  se zahájí kontrola. Zobrazí 
se následující okno:

Potvrďte tlačítkem . Probíhá kontrola a přijímač odstraní případné chyby. Po skončení kontroly 
se přijímač znovu spustí a můžete používat externí USB paměťové médium pro záznamy pomocí 
UFS 940sw.

Kontrolování může trvat 
několik minut.

Formátování může trvat 
několik minut.
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Hlavní menu - servisní menu

Tlačítky  vyberte „Správa 

seznamu programů“. Tlačítky  
přejděte na řádek „USB zařízení“. Zde 

můžete tlačítky , v případě, že 
je přijímači připojeno více datových 
nosičů, vybrat ten USB datový nosič, 

na kterém se seznam programů k nahrání nachází, nebo vybrat ten datový nosič, na který se má 
aktuální seznam programů přijímače uložit/zálohovat.

Nahrát

Tlačítky  přejděte na řádek „Načítá se...“. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující okno:

Potvrďte tlačítkem . Seznam programů se nahrává. Po skončení přijímač automaticky skočí zpět 
do menu „Správa zařízení USB“.

Nahrání seznamu 
programů může trvat 
několik minut.

Ukládání

Tlačítky  přejděte na řádek „Uložit“. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující okno:

Potvrďte tlačítkem . Seznam programů se ukládá. Po skončení přijímač automaticky skočí zpět do 
menu „Správa zařízení USB“.

Přijímač zde nabízí možnost uložení 
vámi aktuálně používaného seznamu 
programů do USB zařízení, abyste 
jej měli v případě potřeby později 
k dispozici. Způsob opětovného 
nahrání seznamu programů najdete 
na této straně nahoře (bod „Nahrát“).



118

Hlavní menu - servisní menu

Tlačítky  můžete aktivovat 
časový spínač. 

Sleeptimer

Funkci „Sleeptimer“ můžete použít 
k tomu, abyste zadali přijímači určitou 
zbývající dobu provozu, po jejímž 
uplynutí se automaticky přepne do režimu 
stand-by. 

K tomu zde vyberte tlačítkem  „Ano“. Menu opustíte tlačítkem . Nyní stiskněte tlačítko . 

Nyní přijímač otevře okno, v němž můžete zadat tlačítky  požadovaný zbývající čas 
provozu přijímače. Přijímač dál zcela normálně funguje a po uplynutí zadané zbývající doby provozu se 
automaticky přepne do režimu stand-by.

Pokud byste se zadáváním zbývající doby provozu nezačali nejpozději do pěti sekund po otevření 
okna, přijímač automaticky přejde do režimu stand-by.

Po vyvolání menu se zobrazí 
následující okno:

Tlačítky  zvolte požadovaný jazyk menu a výběr potvrďte tlačítkem .

Můžete vybírat z těchto jazyků: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, čeština, 
polština a turečtina.

Tlačítkem  se vrátíte do hlavního menu.

Hlavní menu - nastavení jazyka
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Pro případ poruchy funkce nejprve důkladně zkontrolujte všechna kabelová propojení a provozní stavy:
1. Síťové zástrčky přijímače a televizoru jsou zasunuté v zásuvce
2. Anténní kabel se nachází ve vstupu přijímače
3. Přijímač a televizor jsou správně propojené kabelem HDMI nebo Cinch
4. Přípojky audio jsou případně propojeny se zařízením HiFi nebo Dolby Digital
5. Přijímač a televizor (zařízení HiFi/Dolby Digital) jsou zapnuté (sledujte kontrolku)
6. Přijímač reaguje na dálkové ovládání

Zde najdete některé pokyny k řešení problémů.

Problém Příčina Opatření

Hlášení „Žádný signál!“ se 
zobrazuje u některých programů 
nebo u všech programů

Signál z antény nebo ze 
satelitního přijímacího zařízení 
chybí, nebo je vadný. V menu 
„Konfi gurace antény“ jsou 
nastaveny nesprávné frekvence 
LNB.

Pověřit kontrolou nebo 
opravou odborníka na antény. 
Zkontrolovat nastavení v menu 
„Nastavení“, „Konfi gurace 
antény“ a případně je změnit.

Dálkové ovládání již nereaguje

Nedopatřením mohlo dojít 
k přestavení sady příkazů 
přijímače nebo dálkového 
ovladače

Nastavit infračervený kód 1 
podle popisu v návodu k obsluze 
v části „Všeobecné pokyny 
k obsluze“, „Kódy dálkového 
ovládání“, zkontrolovat baterie

Je zobrazen nesprávný čas

Přepínání na „Letní čas“ je 
nesprávné. Z přijímaného 
signálu byl převzat nesprávný 
čas

V menu „Nastavení“ „Datum 
a čas“, zkontrolujte letní čas 
a podle potřeby jej změňte. 
Vypněte přijímač při běžícím 
programu, např. Das Erste 
nebo ZDF, pomocí provozního 
vypínače, počkejte 10 sekund 
a potom jej opět zapněte

Následující programy vyne-
chávají nebo se zobrazuje 
hlášení „Špatný nebo žádný 
signál!“: DSF, Tele 5, HSE 24 
a Sonnenklar TV

Bezdrátové telefony DECT 
pracují na stejné frekvenci 
jako tyto programy. V důsledku 
nízké úrovně signálu nebo 
nedostatečného stínění kabelu 
může docházet k poruchám

Obraťte se na odborníka 
v oboru antén

Rozpoznávání závad a řešení problémů

Pokud by měl UFS 940sw problémy s odvodem tepla vznikajícího v přístroji a hrozilo by nebezpečí 
přehřátí, zobrazí se níže uvedená upozornění. Vypněte přijímač! Pokud byste přijímač nevypnuli 
a teplota by dále stoupala, zobrazí se upozornění jako vpravo dole. Pro svou vlastní ochranu se 
pak přijímač sám automaticky vypne. Před opětovným zapnutím zkontrolujte způsob instalace 
přijímače podle kapitoly „Připojení a uvedení do provozu“, „Montáž UFS 940sw ...“.

Varování: Provozní teplota přijímače je příliš 
vysoká. Prosím vypněte!

Poznámka: Provozní teplota přijímače je 
kritická. Vypnutí za x sekund.



120

Technická příloha

Typ  UFS 940sw

Objednací č./Barva  20210151/černá

HF rozsah  

Rozsah Sat-ZF MHz 950-2150

Rozsah vstupní úrovně dBμV 44-83

TV systém - video  

Modulace, FEC, demultiplexer  Standard DVB-S-/DVB-S2

Rozlišení videa  CCIR 601 (720 x 576 řádků), 576i, 576p, 720p, 1080i

Dekódování videa  MPEG-2, MPEG-4 (H.264/AVC)

Vstupní datový tok MSymb/s 2-45 (30 u DVB-S2/8PSK) 

S/N dB > 53

TV systém - audio  

Dekódování  AC 3, MPEG 1, vrstva 1 a 2

Vzorkovací frekvence kHz 32/44,1/48

S/N dB > 65

Napájení  

Napájení AC (provoz s externím síťovým adaptérem)

Jmenovité vstupní napětí UAC/V 230

Jmenovitý kmitočet sítě f/Hz 50-60

Jmenovitý příkon při jm. zatížení sek. Pprim eff/W 25,5

Příkon v režimu stand-by Pprim eff/W ≤ 1

Napájení DC (např. provoz na autobaterii)

Jmenovité vstupní napětí Uin DC/V 12

Přípustný rozsah vstupního napětí Uin DC/V 10,9-13,8

Jmenovitý příkon při jm. zatížení sek. Pin DC/W 22,5

Příkon v režimu stand-by Pin DC/W ≤ 0,7

Vypnutí při podpětí Uin DC/V 9,8-10,8

Vypnutí při přepětí Uin DC/V 13,9-15

Napájení LNB (horiz./vert.) V/mA 14/18; max. 400

Řídicí signál kHz 22; DiSEqCTM1.0/-1.1/-1.2/USALS, sada příkazů CAP, 
jednokabelový systém SCR
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Technická příloha

Přípojky  

Vstup/výstup Sat-ZF  2 x zásuvka F

Video výstup (analogový)  1 x zásuvka Cinch

Video/audio výstup (digitální)  1 x HDMI

Audio výstup (analogový)  2 x zásuvka Cinch

Audio výstup (digitální)  Standardní LWL (SPDIF)

Datové rozhraní  

Common Interface  Pro 1 modul CA

USB  1 x 2.0

Infračervené čidlo  konektor RJ 11

Všeobecně  

Teplota prostředí °C max. +5 až +40

Rozměry přístroje (Š x V x H) mm 226 x 38 x 170

Hmotnost kg < 1,5
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**) Přepěťová ochrana KAZ 11/KAZ 12

Technická příloha
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**) Přepěťová ochrana KAZ 11/KAZ 12

Technická příloha
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**) Přepěťová ochrana KAZ 11/KAZ 12

Technická příloha
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**) Přepěťová ochrana KAZ 11/KAZ 12

Technická příloha
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Malý technický lexikon

AC 3
Výstup pro signál Dolby Digital

ASTRA
Satelitní systém SES (Société Européene des 
Satellites). Analogové a digitální transpondéry 
v kmitočtovém pásmu 10,7-12,75 GHz.

CAM – Conditional Access-Modul
Dekodér pro odkódování, který odkódovává 
kódovaný televizní a rozhlasový signál pomocí 
karty Smart-Card.

CI - Common Interface
Mezinárodní normalizované rozhraní pro 
moduly CA

Datový tok
Přenášené datové bity za sekundu. Udává se 
v kbit/s nebo Mbit/s. Čím je datový tok vyšší, 
tím je přenášený signál lepší.

DiSEqC™
DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment 
Control) je systém komunikace mezi satelitním 
přijímačem (master, řídicí zařízení) a periferními 
satelitními komponenty (slaves, řízená zařízení) 
jako např. LNB, multipřepínači, otočnými 
anténními systémy.
Přitom se jedná o systém single-master/multi-
slave, tzn., že v satelitním systému existuje 
jen jedno zařízení master. Všechny aktivity 
vycházejí ze zařízení master.

Dolby Digital 5.1
Dolby Digital je metoda přenosu zvuku, která 
umožňuje reprodukovat digitální prostorový 
zvuk (surround) systémem domácího kina.

DVB - Digital Video Broadcasting
DVB-S označuje způsob přenosu 
(S = satelit, C = kabel, T = terestrické (pozemní)).

DVB-S2
Pokračovací signál DVB-S lepší kvality 
pro HDTV.

EUTELSAT
Evropský provozovatel satelitů se sídlem 
v Paříži. Mnoho poloh na oběžné dráze 
a evropských zákazníků. Transpondér 
v kmitočtovém pásmu 10,7-12,75 GHz.

FEC
FEC je zkratka pro „Forward Error Correction“ 
(dopředná korekce chyb). Technika snižující 
chybovost při přenosu dat. Do datového 
toku jsou přidávány dodatečné bity, takže lze 
při příjmu použít algoritmy na korekci chyb. 
Míra chybovosti FEC odpovídá míře Viterbi.

Funkce časovače
Funkce hodin pro přednastavené časy zapnutí 
a vypnutí

Funkce Timeshift
Časově posunuté přehrávání

HD – Ready
Je štítek vytvořený asociací EICTA 
(European Information, Communications and 
Consumer Electronics Industry Technology 
Association) pro přístroje, které jsou schopné 
zpracovat televizní vysílání s vysokým 
rozlišením (HDTV).

HDCP – High-bandwidth Digital Content 
Protection
Systém kódování určený pro rozhraní HDMI 
a DVI k chráněnému přenosu obrazových a 
zvukových dat. HDCP se má stát v Evropě 
standardem pro HDTV.

HDMI - High Defi nition Multimedia Interface
Digitální rozhraní pro digitální obrazový 
a zvukový přenos (upřednostňované u HDTV).

HDTV – High Defi nition Television
Televize s vysokým rozlišením až 5krát 
vyšším neboli jemnějším než PAL nebo NTSC. 

High Band
Kmitočtové pásmo satelitů mezi 11,7 
a 12,75 GHz.

H.264
Jiné označení pro MPEG-4/AVC.

Kabel Scart
21pólový propojovací kabel (např. přijímač/
televizor)
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Malý technický lexikon

Komponenty DiSEqC™
Když jsou přepínací matice DiSEqC™ 
kaskádovány, musí přijímač (master) vysílat 
signál DiSEqC™ vícekrát, aby všechny 
multipřepínače DiSEqC™ v kaskádě obdržely 
své příkazy.
Komponenty DiSEqC™ (slaves) musí být 
dnes zpětně kompatibilní, tzn. musí reagovat 
i na analogová spínací kritéria přijímačů, které 
jsou vybavené pouze řídicími signály H/V 
a 22 kHz.
Přepínací matice DiSEqC™ pracuje 
s analogovými spínacími kritérii tak dlouho, 
dokud neobdrží příkaz DiSEqC™ ze zařízení 
master. Poté jsou všechna analogová spínací 
kritéria ignorována.

LNB - Low Noise Block Converter
Převádí vysílací satelitní kmitočty na 1. Sat-ZF.

Low Band
Kmitočtové pásmo satelitů mezi 10,7 a 11,7 GHz.

Míra Viterbi
Míra Viterbi (kódová míra, míra chybovosti) 
charakterizuje korekci chyb používanou 
provozovatelem programu. Standard DVB 
předpokládá následující hodnoty: 1/2 - 2/3 - 3/4 
- 5/6 - 7/8

MPEG-2
MPEG je zkratka pro „Moving Picture Experts 
Group“, což je pracovní skupina, která 
vypracovává mezinárodně platné standardy 
pro digitální kompresi obrazu a zvuku. Formát 
MPEG-2 byl přijat jako standard při kompresi 
digitálních TV signálů. MPEG-2 pracuje 
s rychlostí datového toku do 100 Mbit/s.

MPEG-4
Další zdokonalení MPEG-2 s ještě vyšší 
kompresí dat určené pro přenosy HDTV.

NID
Zkratka NID vyjadřuje tzv. identifi kační číslo 
programu nebo také síťové ID.

OSD - On Screen Display
Otvíraná okna přijímače v televizoru (např. 
hlavní menu)

PAL
Analogová televizní norma

Pay-TV
Placené televizní vysílání (např. Sky) 
Zakódované vysílače, které lze odkódovat jen 
pomocí příslušné karty Smart-Card. Zpravidla 
je nutné mít příslušné předplatné.

PCMCIA
Standard interního rozhraní dekodéru pro Pay-TV

PID
Číslo PID (Packet Identifi cation) je identifi kační 
číslo pro videosignály a audiosignály v digitálním 
datovém proudu signálů DVB-MPEG-2. 
Pomocí čísla PID vytvoří přijímač jednoznačné 
přiřazení datového přenosu obrazu a zvuku. 
PID-PCR je identifi kační číslo pro synchronizační 
signál. Číslo PID-PCR je zpravidla identické 
s číslem Video-PID. U vícejazyčně vysílaných 
programů lze manuálním zadáním čísla Audio-
PID přiřadit TV pořadu jiný jazyk. Digitální 
přijímač po zadání čísla PID automaticky vybírá 
z datového proudu data zvuku identifi kovaná 
číslem PID a přiřazuje je videosignálu.

PIN
Osobní identifi kační číslo U tohoto přístroje 
čtyřmístný kód, s nímž lze přístroj nebo některé 
jeho funkce chránit před neoprávněným 
přístupem.

Poměr Eb/No
Poměr Eb/No je měřítkem pro odstup šumu 
u digitálního signálu. Tato hodnota není 
identická s hodnotou C/N známou z analogové 
přijímací techniky. Při hodnotách Eb/No pod 
5 dB zpravidla není možný žádný příjem.

Přenosová rychlost video
Přenosová rychlost video udává množství dat 
digitalizovaného videosignálu přenesených za 
sekundu.

Přípojka VCR/DVR
Přípojka pro externí rekordér (např. video nebo 
DVD rekordér)

Programové místo AV
Přednostní programové místo televizoru od 
externích připojení (např. HDMI)
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Programový paket
Programový paket digitálního transpondéru 
obsahuje většinou více televizních 
a rozhlasových programů. Každý programový 
paket má pevné přiřazení k vysílací frekvenci 
transpondéru, k polarizaci (horizontální nebo 
vertikální), k symbolové rychlosti a k míře 
Viterbi nebo míře chybovosti.

QAM - Quadratur-Amplituden-Modulation
Digitální metoda modulace s fázovým 
klíčováním používaná při přenosech 
v kabelových sítích.

QPSK - Quadratur Phase Shift Keying
Digitální metoda modulace používaná 
v satelitním přenosu (v souvislosti s HDTV se 
používá i 8PSK).

Receiver
Přijímač

Redukce dat
Komprimování obrazových a zvukových signálů. 
Vynechávají se redundantní informace.

RGB
Videosignál složený ze tří signálů jednotlivých 
barev (červená, zelená, modrá)

Signál SAT-ZF
Vstupní signál přijímače

Smartcard
Karta provozovatelů placené televize pro 
dekódování jejich programů

Stand-by
Provozní stav pohotovosti

Symbolová rychlost
Symbolová rychlost představuje množství dat 
přenesených za sekundu. Symbolová rychlost 
se měří v MSymbolech/s a je rovna počtu 
symbolů přijatých za sekundu.

Systém Conditional Access (CA)
Kontroluje přístup uživatele ke službám 
a programům, které jsou zakódované 
z důvodů vlastnických práv i komerčních důvodů

Transpondér
Transpondér je převodník kmitočtu, který přijímá 
ze země vysílané TV a rozhlasové signály, 
převádí je a poté se změněným kmitočtem 
opět vysílá k zemi. Satelit má vždy několik 
transpondérů.

Analogové transpondéry přenáší na jedné 
vysílací frekvenci jen jeden TV program 
a případně několik rozhlasových programů.

Digitální transpondéry přenášejí na jedné 
vysílací frekvenci několik TV a rozhlasových 
programů současně. Když provozovatel 
programu vysílá prostřednictvím jednoho 
digitálního transpondéru několik TV programů, 
pak se hovoří také o programovém paketu 
provozovatele programu. Pojem „digitální 
transpondér“ a „programový paket“ mají stejný 
význam.

UPnP
Je zkratka pro „Universal Plug and Play“. 
Bližší informace najdete na „www.upnp.org“

Malý technický lexikon
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Pokud byste i po prostudování tohoto návodu měli dotazy k uvedení 
do provozu nebo k obsluze nebo se i oproti očekávání vyskytl problém, 
obraťte se laskavě na specializovaného prodejce.

Servis

Nálepky se na přístroji UFS 940sw nachází na spodní straně.

Jsou na nich mimo jiné uvedeny následující informace:

- přesné označení (např. UFS 940sw)

- objednací číslo a

- sériové číslo přístroje.

Tyto informace k provozu přístroje nepotřebujete. Pokud by ale výjimečně mělo dojít 
k plnění ze záruky a neměli byste po ruce obal přijímače, můžete zjistit výše uvedené 
informace z této nálepky.
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Pro vaše poznámky
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Pro vaše poznámky
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