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DVB-T2 FTA20 

Digitální set-top box 

Obsah balení 

• Digitální set-top box 
• Dálkové ovládání (vč. 2 AAA baterií) 

 

Popis 

Digitální set top box je zařízení, které umožňuje přístup k 
digitálním televizním a rozhlasovým kanálům na vašem 
televizoru. 

Přední panel 

Schéma zapojení 

 
 

 
5 3 2 4         1 

 
 

1.    On/off tlačítko 
• Stisknutím tlačítka zapnete nebo 

vypnete zařízení. 

2.     Displej  
 

3.     Senzor dálkového ovládání 
• Nasměrujte dálkový ovladač na 

snímač dálkového ovladače. 

 

4.     Tlačítka šipek 
• Stisknutím tlačítek přejděte na další 

nebo předchozí kanál. 

 

5.     USB vstup 
• Připojte USB zařízení k USB 

vstupu pomocí kabelu USB. 

Zadní panel 

 

 
6 7 8 9 10 

 
 

6.     RF vstup 
• Připojte externí anténu k RF vstupu pomocí 

koaxiálního kabelu. 

 

7.    RF výstup 
• Připojte televizor k RF výstupu pomocí 

koaxiálního kabelu. 

 

8.     Koaxiální výstup 
• Připojte audio zařízení k koaxiálnímu 

výstupu pomocí koaxiálního kabelu 

 

9.    HDMI výstup 
• Připojte televizor k výstupu HDMI pomocí 

kabelu HDMI. Použijte koaxiální kabel. 

 
10. DC vstup (5V) 

• Připojte napájecí adaptér ke 
stejnosměrnému vstupu zařízení a do síťové 
zásuvky. 

 
HD OUT DC-5V-IN ANT IN          ANT OUT 

HDMI 

COAXIAL 
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Dálkové ovládání 

 

1 MUTE 2 
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13.  Tlačítko Exit  

• Stisknutím tlačítka opustíte nabídku. 
• Stisknutím tlačítka zrušíte výběr. 

 

14.  Tlačítko EPG 
• Stisknutím tlačítka zobrazíte 

elektronický programový 
průvodce (EPG).  

15.   Tlačítko Audio 
• Stisknutím tlačítka vyberte jazyk 

zvuku nebo režim zvuku. 

 

16.  Tlačítko Info 
• Stisknutím tlačítka zobrazíte 

informace pro aktuální kanál. 

 

17.  Tlačítko Teletext 
• Stisknutím tlačítka vstoupíte do 

režimu teletextu. 

 

18.  Tlačítko Subtitle 
• Stisknutím tlačítka vstoupíte do 

režimu titulků. 

 

19.  Tlačítko Play  
• Stisknutím tlačítka přehrajete 

program. 

 

20.  Tlačítko Pause  
• Stisknutím tlačítka pozastavíte obraz 

na obrazovce. 

 

21.  Tlačítko Stop  
• Stisknutím tlačítka zastavíte 

program. 

 

22. Tlačítko AD  
• Stisknutím tlačítka upravte hlasitost 

popisu zvuku (AD). 

23.  Tlačítko Fast-forward  • Stisknutím tlačítka rychle posunete 
dopředu. 

24.  Tlačítko Rewind  • Stiskněte tlačítko pro převíjení vzad. 

25.  Tlačítko Skip-forward  • Stisknutím tlačítka přeskočíte dopředu. 

26.   Tlačítko Skip-backward button • Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět. 

 

27.  Barevná tlačítka 
• Stiskněte tlačítka pro ovládání různých 

funkcí v režimu teletextu. 

1.     Tlačítko On/standby 

• Stisknutím tlačítka zapněte zařízení. 
• Opětovným stisknutím tlačítka 

nastavíte přístroj do pohotovostního 
režimu 

 
2.    T lačítko Mute 

• Stisknutím tlačítka ztlumíte zvuk. 
• Opětovným stisknutím tlačítka zvuk 

zapnete. 

 
 

3.     Tlačítka čísel 

• Stisknutím jednoho z tlačítek přejděte na 
požadovaný kanál. 

• Stisknutím jednoho z tlačítek přejděte na 
požadovanou položku nabídky. 

 

 
4.     Tlačítka šipek 

• Stiskněte tlačítka pro navigaci v nabídce. 
• Stisknutím tlačítek přesuňte z hlavní 

nabídky do podnabídky nebo z 
podnabídky do hlavní nabídky. 

 

5.     Tlačítka hlasitosti +/- 
• Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo 

snižujete hlasitost. 

 

6.   Tlačítka kanálů +/- 
• Stisknutím tlačítek přejděte na další 

nebo předchozí kanál. 

 
 
 

7.     Tlačítko OK 

• Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. 

• Stiskněte tlačítko pro potvrzení 
zadané hodnoty. 

• Stisknutím tlačítka otevřete rozevírací 
seznam. 

 

8.    Tlačítko TV/Rádio 
• Stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem 

TV a režimem rádia. 

 

9.     Tlačítko Recall 
• Stisknutím tlačítka přepnete mezi 

posledními dvěma kanály. 

 

10.  Tlačítko Goto 
• Stisknutím tlačítka vyberte čas 

přehrávání média. 

 

11.  Tlačítko Favourite 
• Stisknutím tlačítka zobrazíte 

oblíbené menu. 

 

12.  Tlačítko Menu 
 

• Stisknutím tlačítka otevřete nabídku. 
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Použití 

Instalace baterií 
1. Odstraňte kryt z prostoru pro baterie. 
2. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že 

polarita baterie (+/-) odpovídá označení polarity uvnitř 
prostoru pro baterie. 

3. Umístěte zpět kryt prostoru pro baterie. 

První instalace 
1. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správná. 

Viz část "Schéma zapojení". 
2. Zapněte televizor. 
3. Zapněte zařízení. 
4. Pokud přístroj použijete poprvé nebo pokud jste 

obnovili tovární nastavení, objeví se na televizní 
obrazovce hlavní nabídka. 

5. "Jazyk OSD": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo 
vyberte jazyk. 

6. "Země": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo vyberte 
zemi. 

7. "Časové pásmo": Stisknutím tlačítek vpravo / vlevo 
vyberte časové pásmo. 

8. "Aktivní anténa": Stisknutím pravého / levého 
tlačítka nastavte aktivní anténu na zapnutí nebo 
vypnutí. 

9. "LCN": Stisknutím pravého / levého tlačítka 
nastavíte vyhledávání LCN (logické číslo kanálu) na 
zapnutí nebo vypnutí. 

10. "Spustit vyhledávání": Stisknutím tlačítka OK 
spustíte vyhledávání kanálů automaticky. 

11. Po dokončení automatického vyhledávání kanálů 
jste připraveni sledovat televizi nebo poslouchat 
rádio.. 

Menu 
1. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte hlavní 

položku nabídky. Stisknutím tlačítka OK otevřete 
položku hlavní nabídky. 

2. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte položku 
podnabídky. Pro vstup do podnabídky stiskněte pravé 
tlačítko. 

3. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK. 
4. Stisknutím tlačítka ukončení opustíte nabídku. 

“Instalace” 
"Automatické vyhledávání" 

• Stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledávání kanálů. 

• Stiskněte tlačítko pro ukončení vyhledávání během 
vyhledávání a automatické vyhledávání kanálů zastavíte. 

 
• "Ruční vyhledávání" 
• • "Číslo kanálu": Nastavte číslo kanálu. 
• • "Frekvence": Nastavte frekvenci (kHz). 
• • "Šířka pásma": Nastavte šířku pásma: "6 MHz" / "7 

MHz" / "8 MHz". 
• • "Spustit vyhledávání": Stisknutím tlačítka OK spusťte 

vyhledávání kanálů ručně. 

 

• "Filtr kanálu" 
• Nastavte filtr kanálu pouze pro vyhledání všech 

kanálů nebo šifrovaných kanálů. 
 

“Země" 
• Nastavte zemi. 

 

“LCN” 

• Nastavte vyhledávání LCN (logické číslo kanálu) na zapnutí 
nebo vypnutí 

 

• "Aktivní anténa" 
• Zapněte nebo vypněte napájení antény. 

 
“Kanál” 

- "Správce kanálů" 
- Stisknutím barevných tlačítek vyberte různé možnosti: 
- Červená: Uzamkněte nebo odemkněte kanál. 
- Poznámka: Systém vás požádá o heslo pro zamknutí nebo 

odemknutí kanálu. 
- Zelená: Smazání kanálu. 
- Žlutá: Přeskočte kanál. 
- Modrá: Přejmenujte kanál. 

 

"Oblíbený seznam" 

• Stisknutím barevných tlačítek nastavte kanály v různých 
skupinách: 

- Červená: Nastavte kanál na skupinu "Fav1". 

- Zelená: Nastavte kanál na skupinu "Fav2". 

- Žlutá: Nastavte kanál na skupinu "Fav3". 

- Modrá: Nastavte kanál na skupinu "Fav4".  

 

“Předvolby” 
• "Jazyk OSD" 
• Nastavte jazyk OSD. 
•  
• "Časový limit OSD" 
• Nastavte délku času pro zobrazení nabídky OSD, než se 

automaticky vypne. 
•  
• "Průhlednost OSD" 
• Nastavte průhlednost nabídky OSD. 
•  
• "První upřednostňovaný titulky" / "2. preferovaný titulk" 
• Nastavte jazyk titulků. 
•  
• "Hard Hearing" 
• Nastavte speciální možnost, která je pro sluchově 

postižené diváky zapnuta nebo vypnutá. 
•  
• "První preferovaný zvuk" / "Druhý preferovaný zvuk" 
• Nastavte jazyk zvuku. 
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“Nastavení” 
• "Časovače": 
• Nastavte časovače pro konkrétní programy. 
•  
• "Dětská pojistka" 
• "Systémový zámek": Zapněte nebo vypněte 

systémový zámek. 
• "Rodičovské hodnocení": Nastavte rodičovské 

hodnocení kanálu. 
• "Změna kódu PIN": Zrušte heslo pro dětský 

zámek. 
•  
• "Datum a čas" 
• "Režim času": Nastavte režim datum / čas na 

"Auto" / "Manuální". 
• Poznámka: Pokud je režim datum / čas nastaven 

na "Auto", ostatní možnosti v nabídce "Datum" 
jsou zakázány. 

• "Datum": Nastavte datum (dd / mm / rrrr). 
• "Čas": Nastavte čas (hh: mm: ss). 
• "Časové pásmo": Nastavte časové pásmo na 

"Auto" / "Manuální". Poznámka: Pokud je 
časové pásmo nastaveno na hodnotu "Auto", 
ostatní možnosti v nabídce "Datum" jsou 
zakázány. 

• "Region Země": Nastavte zemi / oblast. 
• "Denní světlo": Nastavte nastavení denního 

osvětlení na zapnutí nebo vypnutí. 
•  
• "Factory Reset" 
• Nastavte systém zpět na výchozí tovární 

nastavení. 
• Zadejte heslo: "0000". 
•  
• "Vylepšit" 
• Aktualizujte software přes rozhraní USB. 
•  
• "Verze" 
• Zobrazit informace: hardwarová verze, verze 

softwaru, verze firmwaru, datum a čas 
sestavení. 

•  
• "Automatický pohotovostní režim" 
• Nastavte časovač, chcete-li zařízení automaticky 

nastavit do pohotovostního režimu. 

“AV” 
"SPDIF" 
• Nastavte SPDIF: "Mute" / "PCM" / "Bitstream". 

 
"Poměr stran" 
• Nastavte poměr stran: "Full Screen" / "4.3 LB" / "4.3 PS" / 
"16: 9". 

 
"Výstup videa" 
• Nastavte režim výstupu videa: "CVBS" / "RGB" / "YUV". 

 
"Rozlišení videa" 
• Nastavte rozlišení videa. 

 
 

• "HDMI Audio" 
• Nastavte výstup zvuku HDMI: "Mute" / "HDMI PCM" / 

"HDMI RAW". 
• "Mediální centrum" 
• "Multimédia" 
• Režim výběru filtru: Nastavte systém pro filtrování médií: 

Filmy / Hudba / Fotografie. 
• Filmy: Vyberte film ze seznamu filmů. Hudba: Vyberte 

skladbu ze seznamu skladeb. 
• Fotografie: Vyberte fotografii ze seznamu fotografií. 

Stisknutím žlutého tlačítka zobrazíte miniatury fotografií. 
•  
• "Konfigurace multimédií" 
• "Jazyk titulků MP4": Nastavte jazyk titulků pro soubory 

MP4. 
• "Kódové titulky MP4 titulků": Nastavte kód titulků MP4. 
• "Jazyk elektronického knihy": Nastavte jazyk e-knih. 
• "Kódové číslo elektronické knihy": Nastavte kód e-knih. 
• "MovieRepeat": Nastavte režim opakování filmů. 
• "MusicRepeat": Nastavte režim opakování hudby. 
• "PhotoRepeat": Nastavte režim opakování pro fotografie. 
• "BGmusic": Nastavení hudby na pozadí pro zapnutí nebo 

vypnutí. 
• "Slide Time": Nastavte časový interval mezi snímky. 
• "Effect": Vyberte speciální efekty. 

 

Technické specifikace 
 

Vstupní napětí 100 - 240 V AC 

Frekvence 50/60 Hz 

Příkon 8 W 

Tuner 
Vstupní frekvence 
RF vstupní úroveň 
IF šířka pásma 
Modulace 

 
170-230 MHz / 470-860 MHz 
-25 ~ -78 dBm 
6 MHz / 7 MHz / 8 MHz QPSK / 16 
QAM / 64 QAM 

 

Formáty videa 
MPG / AVI / WMV / VOB / DAT / ASF / MKV / RM / TS / QT 

Formáty audia MP3 / WMA / WAV 

Formáty obrázků JPG / PNG / BMP 

Čištění a údržba 

Upozornění! 

• Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, 
• vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se 

zařízení ochladí. 
• Nepoužívejte čisticí rozpouštědla nebo brusiva. 
• Nečistěte vnitřek zařízení. 
• Nepokoušejte se opravit zařízení. Pokud zařízení 

nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení. 
•  
• Vyčistěte vnější část přístroje měkkým, vlhkým 

hadříkem. Důkladně vysušte vnější část přístroje čistou, 
suchou látkou. 
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Bezpečnost 
 

Obecné pokyny 
• Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Ponechte 

příručku pro budoucí použití. 
• Zařízení používejte pouze k určeným účelům. Zařízení 

nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v příručce. 
• Nepoužívejte přístroj, pokud je nějaká součást 

poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené 
nebo vadné, okamžitě vyměňte zařízení. 

• Nevystavujte zařízení vodě nebo vlhkosti. 
• Nevystavujte přístroj slunečnímu světlu. 
• Udržujte přístroj mimo zdroje tepla. 
• Neblokujte větrací otvory. 

 

Elektrická bezpečnost 
 

 
• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, tento  

výrobek by měl být otevřen autorizovanému technikovi, 
jenž je vyžadován servis. 

• Pokud dojde k potížím, odpojte výrobek od sítě a jiného 
zařízení. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová 
zástrčka poškozená nebo vadná. Pokud je síťový kabel nebo 
síťová zástrčka poškozená nebo vadná, musí být vyměněna 
výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem. 

• Před použitím vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí 
stejné jako napětí na výkonovém štítku zařízení. 

• Ujistěte se, že síťový kabel nemůže být zapletený. 
• Ujistěte se, že síťový kabel nevisel přes okraj pracovní desky 

a nemohl by být náhodně zachycen nebo zapnutý. 
• Během bouřky se nedotýkejte zařízení, aby nedošlo k úrazu 

elektrickým proudem. 
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, přístroj 

vypněte. 

Baterie 
• Používejte pouze baterie uvedené v příručce. 
• Nepoužívejte staré a nové baterie společně. 
• Nepoužívejte baterie různých typů nebo značek. 
• Neinstalujte baterie v obrácené polaritě. 
• Nezkratujte nebo nerozbíjejte baterie. 
• Nevystavujte baterie vodě. 
• Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrnému teplu. 
• Baterie jsou při úplném vybití náchylné k úniku. Aby 

nedošlo k poškození výrobku, vyjměte baterie při delším 
časovém prodloužení bez dozoru. 

• Pokud tekutina z baterií přichází do styku s pokožkou 
nebo oděvem, okamžitě opláchněte čistou vodou. 

Záruka 

Jakékoli změny a / nebo změny produktu znemožní záruku. 
Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným použitím výrobku. 

 

 
 

 

Likvidace 
• Výrobek je určen k oddělenému sběru na vhodném 

sběrném místě. 
• Nevystavujte výrobek domácímu odpadu. 
• Další informace získáte od prodejce nebo od místního 

úřadu odpovědného za nakládání s odpady. 

 

Dokumentace 
Výrobek byl vyroben a dodáván v souladu se všemi 
příslušnými předpisy a směrnicemi platnými pro všechny 
členské státy Evropské unie. Produkt splňuje všechny platné 
specifikace a předpisy v zemi prodeje. 
Formální dokumentace je k dispozici na vyžádání. Formální 
dokumentace zahrnuje, mimo jiné, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní list materiálu a zprávu o zkoušce produktu. 

 

Odmítnutí odpovědnosti 

Vzory a specifikace mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
příslušných držitelů a jsou takto uznávány. 


