
                                                                                   Návod k obsluze
O891C - Set-top box DVB-T/T2, H.265 přijímač LTC T104

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Poznámky
Screenshoty a další obrázky jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit od obrazovek zobrazovaných
skutečným produktem.
Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah manuálu a možnost provedení změn na 
zařízení bez předchozího upozornění.

Při používání zařízení se vyvarujte míst s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou 
vlhkostí, silnými magnetickými poli a vysokofrekvenčním rušením a kontaktem s kapalinami 
nebo párami.
Nerozebírejte ani neprovádějte žádné změny uvnitř zařízení sami nebo za pomoci třetích stran.
Takové řízení může zrušit platnost záruky. Veškeré opravy zařízení smí provádět pouze 
autorizované servisní středisko určené výrobcem.
Drážky a otvory v krytu jsou určeny pro větrání a ochranu před přehřátím. Tyto otvory nesmí 
být blokovány nebo blokována výměna tepla umístěním zařízení na měkké povrchy, jako je 
postel, pohovka nebo podobně. Neumisťujte zařízení do blízkosti topných těles, radiátorů nebo 
jiných zdrojů tepla.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Základní informace
1.1 První spuštění
Při prvním spuštění dekodéru nastavte nejdůležitější možnosti, jako jsou: jazyk, země, zóna, 
čas, anténa a LCN.
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1.2 Elektronický programový průvodce (EPG)
Pro přístup k funkci EPG a seznámení se s televizním programem stiskněte tlačítko (EPG) na 
dálkovém ovladači.
Stisknutím červeného tlačítka můžete přepínat mezi režimy (aktuálně / další, denní režim, 
týdenní režim).
Stisknutím tlačítka EXIT nebo EPG ukončete funkci EPG.

V tomto okně se zobrazí následující informace:
Stav EPG, datum, seznam programů, informace o programu.
Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ kanál změníte.
Stisknutím tlačítka PAGE- / PAGE + změňte stránku.
Stisknutím zeleného tlačítka nastavíte nahrávání programu. Stisknutím tlačítka INFO 
zobrazíte podrobné informace.

1.3 Teletext
Chcete-li zapnout teletext, stiskněte tlačítko TTX.

1.4 Titulky
Titulky jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Chcete-li zapnout titulky, stiskněte tlačítko SUB-T.
Pomocí tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte jazyk titulků.

2. Popis hlavní nabídky
V hlavní nabídce najdete: nastavení, správu kanálů, předvolby, nastavení systému a nastavení 
obrazu.

2.1 Nastavení
- Automatické vyhledávání kanálů
- Ruční vyhledávání kanálů
- Filtr kanálů
- Země
- LCN (logické číslo kanálu)
- Aktivní anténa
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2.1.1 Automatické odstranění kanálu
Tato funkce se používá k automatickému vyhledávání kanálů. Pomocí této funkce dekodér 
automaticky vyhledá a uloží programy do seznamu.

2.1.2 Ruční odstranění kanálu
Tato funkce se používá k ručnímu vyhledávání kanálů.

Číslo kanálů: Kanály nejsou přiřazeny k jedné frekvenci a mohou se lišit v závislosti na zemi. 
Kanál lze zadat přímo.
Frekvence: můžete zadat frekvenci přímo.
Šířka pásma: 6MHz / 7MHz / 8MHz.
Po výběru dřívějších nastavení vyberte možnost „Spustit vyhledávání“. Po dokončení 
vyhledávání dekodér uloží program do seznamu.

2.1.3 Kanálový filtr
Chcete-li nastavit filtrování kanálů, vyberte možnost „Filtr kanálů“ pomocí tlačítka NAHORU / 
DOLŮ a poté stiskněte tlačítko ENTER. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit pouze volné 
kanály nebo zobrazit všechny kanály.

2.2 Možnosti kanálu
V možnostech kanálu najdete funkce správce kanálů a seznam oblíbených kanálů.

2.2.1 Správa kanálů
Zde můžete vymazat, zablokovat, změnit název a nastavit pořadí nebo přeskočit vybrané 
kanály.

Pomocí tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte kanál.
Výchozí heslo: 0000
Chcete-li kanál vymazat, stiskněte zelené tlačítko a zadejte heslo.
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Chcete-li změnit číslo kanálu, stiskněte tlačítko ENTER na vybraném kanálu, poté tlačítko 
NAHORU / DOLŮ pro přesun kanálu na požadované místo a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Chcete-li změnit název kanálu, stiskněte modré tlačítko na vybraném kanálu a zadejte název 
programu. Změna názvu by měla být potvrzena stisknutím tlačítka ENTER.

Chcete-li kanál zamknout, stiskněte červené tlačítko na vybraném 
kanálu a zadejte heslo. Potvrďte tlačítkem ENTER.
Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RECALL.
Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko EXIT.

2.2.2 Seznam oblíbených kanálů
Můžete vytvořit až 4 seznamy oblíbených kanálů.

K výběru seznamu slouží červené, zelené, žluté a modré tlačítko.
Chcete-li přidat program do seznamu, stiskněte tlačítko OK.
Seznam oblíbených položek opusťte stisknutím tlačítka EXIT.

2.3 Předvolby
Zde můžete nastavit předvolby jazyka pro psaní a zvuk.

2.3.1 Jazyk OSD
Jazyk nabídky lze nastavit zde.

2.3.2 Čas zobrazení OSD
Zde můžete nastavit, za jak dlouho nabídka zmizí.
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2.3.3 Průhlednost OSD
Zde můžete nastavit průhlednost nabídky.

2.3.4 Preferovaný jazyk titulků
V možnosti titulků si můžete vybrat preferovaný jazyk titulků.

2.3.5 Funkce titulků pro sluchově postižené
Tato funkce se používá k zobrazení speciálních titulků pro sluchově postižené. Tato možnost 
závisí na provozovateli vysílání.

2.4 Nastavení systému
V systémových nastaveních najdete: nastavení data / času, automatický pohotovostní režim, 
rodičovský zámek, konfiguraci sítě atd.

2.4.1 Aktualizace softwaru
Chcete-li aktualizovat software, přejděte do hlavní nabídky -> Nastavení-> Aktualizace

Vyberte Aktualizovat přes USB a stiskněte OK. Pokud je připojena jednotka USB, zobrazí se 
seznam souborů. Vyhledejte soubor s aktualizací softwaru ve formátu .bin a stisknutím klávesy
ENTER spusťte aktualizaci softwaru. Dekodér se po aktualizaci restartuje.
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2.5 Nastavení zvuku / videa
Zde najdete možnosti jako: rozlišení videa, formát TV, poměr stran obrazovky atd.

Poměr stran obrazovky          Nastavení rozlišení          Nastavení zvuku HDMI

2.6 Mediální centrum
Dostupné funkce jsou: multimédia, nastavení IPT, PVR atd.

Řešení problémů
Problém  Možná příčina  Řešení
Žádný obrázek 
  

 Napájení není připojeno  Připojte napájení
Dekodér je vypnutý  Zapněte dekodér

Zpráva „Žádný 
signál“ 
 

 Anténní kabel není připojen  Připojte anténní kabel
 Anténní kabel je vadný  Zkontrolujte anténní 

kabel a jeho připojení
Žádný zvuk 
 

 Žádné nebo nesprávné 
připojení zvukového kabelu 

 Připojte zvukový kabel 
správně

 Ztlumený zvuk  Vypněte režim MUTE
Není slyšet 
žádný obraz 
 
 

 Rozlišení není podporováno 
televizorem 

 Stisknutím tlačítka V-
FORMAT změňte rozlišení

 Žádné připojení kabelu SCART  Zkontrolujte, zda jsou 
všechny kabely správně 
připojeny

 Přijímá se rozhlasový program,
nikoli televizní program 

 Stisknutím tlačítka TV / 
RADIO přepněte do 
režimu TV

Dálkový ovladač 
nereaguje 
 

 Baterie jsou vybité  Vyměňte baterie
 Dálkový ovladač nesměřuje k 
dekodéru nebo je příliš daleko 

 Nasměrujte dálkový 
ovladač přímo na 
dekodér nebo přiblížení

Zkreslený obraz  Signál je příliš slabý  Zkontrolujte připojení 
všech kabelů
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Specifikace
Systém  standardní  ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner 
  
  
  

 Frekvence  VHF: 170-230 mHz
 RF vstup  -78   ̴  -20dBm
 RF pásmo  7MHz a 8MHz
 Modulace  QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 8K 1/8, 7/8

Video 
  
  

 Kodek  MPEG-4/H.265, MPEG4 AVC / H.264 HP @ L4, 
MPEG2 MP@MP.HL

 Rozlišení  480p / 576p / 720p / 1080p
 Zásuvky  HDMI, SCART

Audio 
  

 kodek  MPEG-1 (vrstva 1,2,3), WMA, AC3
 Zásuvky  koaxiální, L / R (SCART)

USB 2.0 
  

 Max. kapacita  500 GB
 Podporované 
formáty 

 MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

Napájení
  
  

 napájecí napětí  220 - 240 V - 50 / 60 Hz
 Spotřeba energie
během provozu 

 <10 W

 Spotřeba energie
v klidu 

 <1 W

TLAČÍTKO TLAČÍTKA

Dálkový ovladač má schopnost programovat 4 tlačítka: TV / AV, VOL-, VOL +, POWER.

Pro naprogramování tlačítek:

1. Držte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund, dokud se červená kontrolka v tlačítku napájení 
nerozsvítí trvale.

2. Krátce stiskněte programované tlačítko, červená kontrolka bude blikat.

Nasměrujte dálkové ovladače na sebe a stiskněte tlačítko, jehož funkce se má zkopírovat do 
dálkového ovladače.

3. Kontrolka na dálkovém ovladači bude blikat a poté se trvale rozsvítí. To znamená, že 
dálkový ovladač převzal tuto funkci a je připraven naprogramovat další tlačítka.

4. Chcete-li naprogramovat další tlačítko, opakujte postup od bodu 2.

5. Pro dokončení programování tlačítek dálkového ovládání stiskněte tlačítko „SET“, kontrolka 
zhasne a dálkový ovladač se přepne z režimu učení do normálního provozního režimu.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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