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Bezpečnostní instrukce
Účelem blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je upozornit uživatele 
na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být 
dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důleži-
tých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v literatuře připojené ke spotřebiči.

Uživatelský manuál
• Před uvedením do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
• Ponechejte si příručku - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí 

doporučení.
• Je třeba dodržovat všechna varování na výrobku a v návodu k obsluze.
• Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání

Zdroj napájení
• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
• Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky, vždy ji vytáhněte přímo za zástrčku. Nikdy 

netahejte za kabel, protože by se mohl roztrhnout.
• Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl ohnutý, zachycený nebo nepřevalený a aby nepřicházel 

do styku se zdroji tepla.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není během provozu navíjen kolem zařízení.
• Nikdy nepokládejte stroj na napájecí kabel, když je v provozu.
• Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro spotřebu energie stroje.
• Stroj používejte pouze v případě, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku pod strojem 

souhlasí s napětím na vaší zásuvce. Nesprávné napětí může stroj zničit.
• Neotevírejte spotřebič.
• Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku.
• Dbejte na to, aby nikdo nemohl zakopnout o napájecí kabel.

Provoz a umístění
• Nepřipojujte příslušenství k přijímači, které není definováno výrobcem.
• Neumisťujte tento produkt na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák nebo stůl. Výrobek může 

spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození produktu.
• Zařízení je schopné zobrazovat statický obraz na televizní obrazovce nebo monitoru po neome-

zenou dobu. To může způsobit poškození obrazovky. Je proto vhodné aktivovat spořič obrazovky. 
Nebo vypněte přijímač, pokud se zařízení nepoužívá.

• Nezvyšujte hlasitost, když přijímač právě hraje velmi tiché části. To by mohlo poškodit reproduk-
tor, pokud velmi hlasité pasáže začnou najednou po tiché části

• Během bouřky odpojte hlavní zástrčku.
• Otvory ve skříni jsou určeny pro větrání a pro zajištění spolehlivého provozu výrobku a pro ochra-

nu před přehřátím a tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakryty.
• Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním produktu na postel, pohovku, koberec nebo jiný 

podobný povrch.
• Na spotřebič nestavte vázy apod. Do přístroje by mohla proniknout voda.
• Tento produkt by neměl být umístěn do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo stojan, pokud 

není zajištěno řádné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce.
• Chraňte zařízení před povětrnostními vlivy, vlhkostí a vysokou teplotou.
• Na produkt nikdy nelijte tekutinu jakéhokoli druhu.
• Nevystavujte zařízení a dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
• Tento produkt není určen pro venkovní použití.
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Bezpečnostní instrukce
• Tento produkt je určen k použití v soukromých domácnostech.
• Tento produkt není určen k použití dětmi.

Baterie v dálkovém ovladači
• Vyjměte staré baterie, protože vytečení může poškodit dálkové ovládání.
• V případě vytečení baterie použijte k odstranění tekutiny z baterie hadřík, abyste zabránili kon-

taktu s kůží.
• V případě požití obsahu baterie vypijte vodu, aby se materiál baterie zředil a okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc.
• Pokud se oči nebo pokožka dostanou do kontaktu s těmito látkami, okamžitě je vypláchněte 

vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Baterie a dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

Servis a opravy
• Nikdy neprovádějte opravy a instalace sami. Veškerý servis odevzdejte kvalifikovanému servisu.
• Pokud dojde k následujícím chybám kontaktujte opravnu.
• a. Pokud je napájecí kabel nebo napájecí jednotka vadná.
• b. Pokud do zařízení spadly předměty.
• c. Při vystavení vodě nebo jiným tekutinám.
• d. Pokud nefunguje normálně, postupujte podle návodu k obsluze.
• e. Pokud zařízení spadlo nebo vykazuje silné kolísání výkonu.
• Vystavení tabákovému kouři může poškodit elektroniku zařízení. Záruka se nevztahuje na škody 

způsobené tabákovým kouřem.
• Používejte pouze originální náhradní díly. Nesprávné nebo vadné náhradní díly mohou způsobit 

poškození, nesprávnou funkci nebo úplné selhání, jakož i ovlivnit bezpečnost.

Recyklace elektronických zařízení
Tento produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze re-
cyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení by 
měla být po skončení životnosti likvidována odděleně od domácího odpadu. Zlikvidujte 
prosím toto zařízení v místním sběrném / recyklačním středisku komunálního odpadu. V 
Evropské unii existují systémy odděleného sběru použitých elektrických a elektronických 
výrobků.

Baterie
Tento symbol na baterii nebo na obalu znamená, že s baterií 
dodávanou s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s domov-
ním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit 
v kombinaci s chemickým symbolem. Pokud baterie obsahuje 
více než 0,004% olova, přidá se chemický symbol pro olovo (Pb). 
Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých 
baterií.

Prohlášení ES
Společnost MAS Elektronik AG tímto prohlašuje, že následující zařízení: 

• XORO HRT 7622NP (DVB-T2 HD přijímač)

je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této  
internetové adrese:
www.xoro.de/downloads
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Obsah balíčku – přehled
Obsah balení
Dodávají se následující komponenty:

• XORO přijímač
• Dálkové ovládání
• Uživatelský manuál

Poznámka:
• Zařízení by se mělo používat pouze s originálním příslušenstvím
• Pokud některá z těchto položek chybí, kontaktujte co nejdříve svého prodejce. Originální obal 

uschovejte pro případ, že je nutné jednotku vrátit prodejci.

Přehled

Popis Označení Označení

1 Port USB 2.0 
Podporovaná zařízení: Velkokapacitní paměťová zařízení USB 
Systém souborů: FAT32 / NTFS (pouze oddíly MBR) 
Maximální velikost: 2 TB

2 7 segmentový LED displej 
Zobrazuje informace o stavu a číslo kanálu. Zobrazení hodin v 
pohotovostním režimu lze povolit v nabídce Čas.

3 Tlačítka zařízení 
Tato tlačítka se používají k přepínání kanálů a zapnutí / vypnutí 
(Pohotovostní režim) přijímače.

4 LED napájení 
Červená: Pohotovostní režim 
Zelená: Zapnuto
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Přehled - dálkové ovládání
Popis Označení Označení

5 RF-IN Připojte anténu k tomuto portu. Napájecí napětí (+ 5V) pro aktivní 
anténu lze povolit během první instalace a v nabídce vyhledávání 
kanálů.

6 SCART Tento port umožňuje propojení televizorů se vstupem SCART.

7 S/PDIF COAX Tento port umožňuje připojení zvukového zařízení s digitálním 
zvukovým vstupem. Výstupní formát lze vybrat v nabídce Možnos-
ti.

8 HDMI Tento port umožňuje propojení televizorů se vstupem HDMI. 
Rozlišení může být vybráno v nabídce Obraz nebo pomocí tlačítka 
V-FORMAT.

9 LAN Síťové připojení potřebujete pouze tehdy, chcete-li používat apli-
kace nainstalované v přijímači. Pro sledování televize není nutné 
připojení k síti.

10 Napájecí kabel 
Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce poté, co vytvoříte všech-
na ostatní kabelová připojení.

Dálkové ovládání
• Vložte baterie (1,5 V AAA) do přihrádky na zadní straně dálkového 

ovladače. Vložte baterie tak, aby odpovídaly polaritě, jak je vyznačeno v 
přihrádce na baterie a na bateriích.

• Uzavřete kryt baterie.
• Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového 

ovladače.

Tlačítko Popis
Zapnutí / vypnutí (pohotovostní režim)

Ztlumit. Vypnutí / zapnutí zvukového výstupu

GOTO Přejděte na konkrétní pozici přehrávání

RPT Opakované přehrávání jednotlivých nebo více položek

SUB-T Výběr mezi dostupnými titulky

AUDIO Výběr mezi dostupnými zvukovými stopami

◄◄  ►► Rychlý posun vpřed / vzad

|◄◄  ►►| Přeskočení na další nebo předchozí položku

► Spusťte nebo pokračujte v přehrávání

|| Pause Playback.

■ Zastavení přehrávání.

● Žádná funkce
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Dálkové ovládání
Tlačítko Popis

RED Červené funkční tlačítko v několika nabídkách.

V-FORMAT/
GREEN

HDMI Rozlišení se mění při každém stisknutí tohoto tlačítka při sledování živého 
televizního vysílání. 
Zelené funkční tlačítko v několika nabídkách.

ASPECT/
YELLOW

Seznam časovačů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování 
živého televizního vysílání. 
Žluté funkční tlačítko v několika nabídkách.

TIMER/BLUE Seznam časovačů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování 
živého televizního vysílání. 
Modré funkční tlačítko v několika nabídkách.

MENU Otevře hlavní nabídku, která umožňuje změnit všechna nastavení přijímače

EXIT Zavře nabídky a další zprávy na obrazovce

◄ ▲▼ ► Pomocí těchto tlačítek vyberte položky a změňte nastavení v nabídkách, sezna-
mech a EPG. Šipky ▲▼ lze také použít k přepínání mezi kanály.

OK LIST Seznam kanálů se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování 
živého televizního vysílání. Toto tlačítko se také používá k potvrzení nastavení v 
nabídce a dalších zprávách na obrazovce.

i Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí různé informace. Typ informací se liší v 
závislosti na provozním režimu přijímače.

Toto tlačítko přepne na dříve sledovaný televizní kanál (RECALL).

VOL +/- Toto tlačítko slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti. Toto tlačítko nemusí fungo-
vat, pokud je povolen výstup RAW-Audio.

EPG Elektronický programový průvodce se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto při 
sledování živého televizního  vysílání.

TXT Teletext se zobrazí, pokud je toto tlačítko stisknuto během sledování živého 
televizního vysílání.

0-9 Pomocí číselných tlačítek vyberte kanály, teletextové stránky a vstupní čísla v 
nabídkách na obrazovce.

TV/Radio Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi seznamem TV a rozhlasových kanálů.

FAV Toto tlačítko otevře nabídku oblíbených kanálů. Abyste mohli naplnit tento se-
znam, musíte označit své oblíbené kanály v nabídce Úpravy programu.
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První instalace
• Připojte přijímač k televizoru a anténě.
• Připojte přijímač k síťové zásuvce
• Zapněte televizor a pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte správný zdroj signálu (HDMI 

nebo SCART). Přečtěte si prosím uživatelskou příručku k televizoru.
• Jakmile je přijímač napájen, proces spouštění trvá 15-

20 sekund.

Pokud je vše správně připojeno, na televizní obrazovce se 
zobrazí Průvodce instalací.

K procházení mezi položkami nabídky použijte tlačítka se 
šipkami ▲ / ▼. Pokud je položka nabídky zvýrazněna, mů-
žete pomocí tlačítek ◄ / ► provést změny.

Jazyk OSD
Nastavení jazyka OSD.

Země
Vyberte zemi, ve které má být přijímač používán.

Anténní síla
V případě, že vaše anténa musí být napájena vaším přijímačem (např. Vnitřní anténa se zesilovačem, 
ale bez zdroje napájení), musíte tuto funkci aktivovat v nabídce.

LCN
Pokud chcete použít schéma číslování kanálů definované operátorem DVB-T/T2, zapněte LCN. Pokud 
je povolena LCN, jsou možnosti úpravy seznamu kanálů omezené. Po první instalaci je možné LCN v 
nabídce Program vypnout / zapnout.

Vyhledávání kanálů
Spusťte vyhledávání kanálů stisknutím tlačítka OK. Dokon-
čení skenování může trvat několik minut. 
Pokud se po skenování neobjeví všechny kanály v seznamu, 
musíte anténu znovu upravit nebo použít silnější anténu a 
opakovat režim skenování.

Poznámka:
• V některých zemích nejsou k dispozici žádné rozhlasové kanály.
• LCN není v některých zemích podporováno.
• Po přesunutí do jiné oblasti musíte opakovat vyhledávání kanálů.
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Denní provoz
Přepínání kanálů
Mezi kanály můžete přepínat pomocí tlačítek CH ▲ / CH ▼. Pomocí číselných tlačítek 0-9 můžete 
přejít přímo na konkrétní kanál.

Seznam kanálů
Seznam kanálů otevřete stisknutím tlačítka OK.

▲ / ▼  Výběr kanálu 
OK   Přepnutí na vybraný kanál 
PAGE   Procházejte seznamem stránek po stránce 
◄ / ►   Přepínání mezi seznamem rozhlasových a televizních kanálů 
EXIT   Zavřít seznam kanálů

TV / Rádio
Pro přepnutí z TV na rozhlasové kanály stiskněte tlačítko TV / RADIO.

Oblíbené skupiny
Pokud jste určili nějaké oblíbené skupiny, můžete k nim přistupovat stisknutím klávesy FAV. 
 
◄ / ►   Vyberte skupinu oblíbených 
▲ / ▼   Výběr kanálu 
OK   Přepnutí na vybraný kanál 
EXIT   Zavřít seznam oblíbených skupin

Titulky
Chcete-li zobrazit titulky, stiskněte klávesu SUB-T. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný jazyk 
titulků. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. V případě, že nejsou k dispozici žádné titulky, v nabídce 
se zobrazí pouze vypnuto. Nabídku titulků zavřete stisknutím tlačítka EXIT.

Vyberte Zvukovou stopu / Jazyk 
Některé televizní kanály vysílají několik zvukových stop. Pomocí tlačítka AUDIO otevřete nabídku 
zvukové stopy. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný jazyk / zvukovou stopu. Výběr potvrďte 
stisknutím OK. Nabídku zvukové stopy zavřete stisknutím tlačítka EXIT.

Teletext
Teletext se aktivuje pomocí tlačítka TXT. Pomocí číselných tlačítek 0-9 zadejte požadovanou stránku 
teletextu. Teletext můžete opustit stisknutím tlačítka EXIT.

Elektronický programový průvodce a časovač
Stisknutím klávesy EPG otevřete průvodce programem. 
 
▲ / ▼   Vyberte událost 
◄ / ►   Přepnutí kanálu 
EXIT   Zavřít EPG 
OK   Naplánovat časovač 
INFO   Zobrazení seznamu časovačů

Seznam časovačů je také přístupný pomocí MODRÉHO 
tlačítka na dálkovém ovladači.
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Nastavení (Program)
Stisknutím tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku přijímače.

Editace programu
Přístup k nabídce je možný pouze zadáním hesla. Výchozí 
heslo je 000000.
Pokud jste zapomněli heslo, použijte hlavní heslo 888888

K dispozici jsou následující možnosti:
• Přesunout
• Zamknout / odemknout
• Přeskočit
• Smazat
• Přidat k oblíbeným
• Přejmenovat 

Při opuštění nabídky se vaše nastavení uloží automaticky. 

Přesunout
• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete 

přesunout na jiné číslo kanálu.
• Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka označte kanál pro 

jeho přesunutí.
• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte nové číslo kanálu pro označený kanál.
• Potvrďte akci stisknutím tlačítka OK, kanál se nyní přesune na nové číslo kanálu v seznamu. 

Odstranit
• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete odstranit.
• Stisknutím MODRÉHO tlačítka označte kanál k odstranění. Zobrazí se žádost o potvrzení.
• Potvrďte akci stisknutím tlačítka OK, vybraný kanál bude nyní vymazán. 

Přeskočit
Při přepínání mezi kanály pomocí CH+/CH- přijímač přeskočí označený kanál. 

• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete přeskočit.
• Stisknutím ZELENÉHO tlačítka označíte kanál jako přeskočený.
• Znovu stiskněte ZELENÉ tlačítko pro odstranění značky. 

Zamknout / odemknout
Přijímač požádá o heslo před zobrazením uzamčeného kanálu. 

• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete zamknout.
• Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka kanál označíte jako uzamčený
• Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka znovu kanál odemknete.
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Nastavení (Program / Obrázek)
Oblíbené skupiny
Přijímač má 4 oblíbené skupiny. K libovolné skupině můžete přiřadit libovolný kanál. Kanál lze přiřadit 
několika skupinám. 

• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte kanál, který chcete přidat do oblíbené skupiny.
• Stisknutím tlačítka FAV otevřete nabídku oblíbených skupin.
• Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte skupinu, ke které chcete kanál přiřadit.
• Po stisknutí tlačítka OK se před příslušnou skupinou oblíbených položek objeví symbol.

V tomto bodě je možné vybrat několik oblíbených skupin. Zakázat zruší přiřazení všem skupinám.

Přejmenovat kanál
Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál, který chcete přejmenovat, a stiskněte klávesu RECALL. 
Zobrazí se klávesnice na obrazovce. Pomocí tlačítek ◄ / ► / ▲ / ▼ zvýrazněte správná písmena a 
potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka OK. Po dokončení názvu přejděte do pole OK a stiskněte kláve-
su OK. Kanálu byl nyní přiřazen nový název.

Seřadit
Pomocí této možnosti můžete v seznamu třídit kanály podle různých parametrů (LCN, ONID, jméno 
atd.).

Počáteční třídění bude v tomto procesu přepsáno.

LCN (logické číslování kanálů)
Někteří provozovatelé DVB-T / T2 vysílají informace LCN. To poskytovateli umožňuje generovat se-
znam předvolených kanálů. V případě aktivace LCN nemůžete volně editovat seznam kanálů.

Poměr stran
Toto nastavení určuje, jaký poměr stran se použije v televi-
zoru. Obsah s rozdílným poměrem stran bude přijímačem 
upraven a podle toho zobrazen na televizní obrazovce.

• Pan & Scan 4: 3 (pro televizory 4/3. Obsah s rozdílným 
poměrem stran bude zobrazen na celé obrazovce, bez 
zkreslení, ale s degradací).

• 4:3 Letterbox (pro televizory 4/3. Obsah s různým 
poměrem stran bude zobrazen bez zkreslení, ale může 
být zobrazen s černými pruhy).

• Pillar box 16:9 (pro televizory 16/9. Obsah s různým poměrem stran bude zobrazen bez zkresle-
ní, ale může být zobrazen s černými pruhy.)

• Pan & Scan 16:9 (pro televizory 16/9. 16/9 Přenosy budou zobrazeny na celé obrazovce, bez 
zkreslení. 4/3 přenosy budou zobrazeny zvětšené bez zkreslení. Toto nastavení je zvláště použi-
telné pro 4/3 „Letterbox ”Přenosy, aby se zabránilo černým pruhům na obrazovce.)

• Auto (Pouze pro televizory připojené přes SCART, které mohou detekovat poměr stran kontrolou 
úrovně napětí na PIN8)

Řozlišení
Zde můžete nastavit rozlišení distribuované přes HDMI výstup (dostupná rozlišení: 576i (PAL) / 480i 
(NTSC) / 576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p / 1080i / 1080p).

Podrobnosti o optimálním rozlišení najdete v televizní příručce.
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Nastavení (Obrázek / Vyhledávání kanálů / Čas)
TV formát
Určuje barevný systém pro výstup SCART (PAL nebo NTSC) a obnovovací kmitočet pro výstup HDMI 
(50 Hz nebo 60 Hz).

Časový limit informací
Toto nastavení určuje, jak dlouho bude informační displej (název kanálu, číslo atd.) Viditelný po přep-
nutí na jiný kanál.

Průhlednost OSD
Toto nastavení mění vzhled OSD přidáním průhlednosti.

Automatické vyhledávání
Pokud je tato funkce aktivována, okamžitě se spustí nové 
automatické vyhledávání kanálů (podrobnosti viz. Kapitola 
První instalace).

Ruční vyhledávání
Konkrétní televizní stanice můžete vyhledávat ručně. K tomu 
potřebujete znát určité technické parametry (jako je frekven-
ce nebo kanál) stanice. Sloupcový displej ve spodní části 
obrazovky ukazuje, zda je možné přijímat signál s nastavenými parametry. K nasměrování antény 
můžete také použít sloupcový displej.

Napájení antény
V případě, že vaše anténa musí být napájena vaším přijímačem (např. Vnitřní anténa se zesilovačem, 
ale bez zdroje napájení) vaším přijímačem, musíte tuto funkci aktivovat v nabídce. Možná budete 
muset po aktivaci funkce režim skenování opakovat.

Země
Vyberte zemi, ve které má být přijímač používán.

Filtrujte zakódované kanály
V případě, že je tato funkce aktivována, přijímač během pro-
vádění režimu skenování neuloží žádné kódované stanice. 
Přijímač nemůže vysílat žádné kódované stanice.

Časový posun
Přijímač nastaví své vnitřní hodiny automaticky, jakmile obdrží kanál, který vysílá aktuální čas. Aby 
přijímač správně nastavil čas, je nutné zadat správné časové pásmo.

Auto  Přijímač automaticky určí časové pásmo 
Ručně  Časové pásmo můžete zadat ručně

Automatický pohotovostní režim
Úspora energie v souladu se směrnicí EU (EuP). Přijímač se přepne do pohotovostního režimu po 
uplynutí předem definované doby, pokud není detekována žádná uživatelská aktivita.

Hodiny
Pokud je toto nastavení povoleno, zobrazí přijímač aktuální čas na LED displeji v pohotovostním reži-
mu. Tato funkce mírně zvýší spotřebu energie.
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Nastavení (Možnosti / Systém)
Jazyk OSD
Nastavení jazyka pro všechny nabídky na obrazovce.

Jazyk titulků
Nastavte preferovaný jazyk pro titulky.

Jazyk zvuku
Nastavte preferovaný jazyk pro zvukové stopy.

Digitální zvuk
Pomocí této možnosti můžete určit formát výstupního zvukového signálu pomocí výstupu HDMI a S/
PDIF:

PCM:  digitální stereo zvuk 
RAW:  Pokud má televizní program vícekanálovou zvukovou stopu, bude tento zvukový formát
 distribuován přes výstup HDMI.

• Pokud televizor nemá žádný zvukový výstup, aktivujte nastavení PCM.
• Pomocí tlačítka AUDIO vyberte vícekanálovou zvukovou stopu televizního programu, pokud je k 

dispozici.
• Pokud používáte výstup HDMI nebo S / PDIF jako surové rozhraní bitového toku pro formáty 

prostorového zvuku, nelze hlasitost ovládat pomocí dálkového ovladače přijímače.

LED stmívač
Toto nastavení řídí jas LED displeje.

Rodičovský dozor
Pokud chcete blokovat věkově hodnocené programy, 
aktivujte rodičovskou kontrolu a nastavte věkovou hranici 
na požadovaný věk. Tím bude chráněno heslem veškerý 
věkově hodnocený obsah, aby se mohl přehrát až po zadání 
správného hesla.

V některých zemích nejsou přenášeny žádné informace o věkovém hodnocení vysílaných programů.

Nastavit heslo
Po aktivaci této možnosti musíte zadat staré heslo. Výchozí heslo je 000000. Kurzor se při zadávání 
hesla automaticky přesune na další vstupní pole. Zadejte své nové šestimístné heslo. Nové heslo 
musíte potvrdit opakováním.

Pokud zapomenete heslo, musíte zadat hlavní heslo, abyste mohli definovat nové heslo.
Hlavní heslo: 888888

Obnovit výchozí tovární nastavení
Máte možnost obnovit všechna nastavení a změny provedené načtením továrních nastavení. Pro 
aktivaci nastavení musíte zadat své heslo a potvrdit OK.

Všechna nastavení budou nastavena na původní tovární nastavení. Ze seznamu kanálů budou odstra-
něny všechny kanály.

Informace
Prostřednictvím této možnosti získáte přístup k informacím o softwaru a hardwaru.
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Nastavení (systém / USB)
Aktualizace softwaru
V případě potřeby bude na www.xoro.com k dispozici nový firmware a instalační příručka.

Neinstalujte software z jiných zdrojů nebo webových stránek. 

Nastavení sítě
Toto menu umožňuje ruční nastavení IP adres.

Toto nastavení mohou měnit pouze pokročilí uživatelé. Uživatelé nemusí toto nastavení měnit, protože 
přijímač automaticky nastaví IP adresy. Špatné nastavení může také poškodit jiná zařízení ve stejné 
síti.

Multimédia
Tato položka nabídky otevře přehrávač USB Media Player. 
Podívejte se do kapitoly Přehled podporovaných zařízení 
USB. Chcete-li používat přehrávač médií, postupujte podle 
pokynů na obrazovce a podle kapitoly Dálkové ovládání.

Je podporováno přehrávání následujících video souborů:

Video kodek Rozlišení Profil Kontejner
MPEG1 
MPEG2

1080P@30fps MP@HL MPEG, MPG, TS

MP4 1080P@30fps Simple Profile, Advanced Simple Profile 
@Level5

AVI, MKV

Xvid 1080P@30fps AVI

H.264 1080P@30fps Main Profile, High Profile @Level 4.2 AVI, MKV, MP4, TS

HEVC H.265 1080P@60fps Main10 Profile, High Tier @Level4.1 TS,  MKV

• GMC není podporováno
• Poměr stran: 4/3, 16/9

Podporovaný formát zvukového souboru: MP3 
Podporovaný formát fotografického souboru: JPEG, BMP, PNG (doporučené rozlišení: 1920x1080 
pixelů)

Nastavení fotografií
Doba snímku
Toto nastavení definuje, jak dlouho se bude obrázek zobrazovat, než bude automaticky zobrazen další 
obrázek.

Přechodový efekt
Toto nastavení umožňuje vybrat druh animace, který bude použit během přechodu na další obrázek.

Poměr stran
Toto nastavení definuje, zda mají být obrazy roztaženy na celou obrazovku nebo musí být zachován 
poměr stran.
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Nastavení (USB)
Konfigurace filmu
V této nabídce můžete změnit vzhled (Velikost / Barva) titulků.

Toto nastavení ovlivní pouze některé titulky v režimu přehrávače médií. Titulky z televizních kanálů 
nejsou ovlivněny.

Aplikace
Přijímač je dodáván s předinstalovanými aplikacemi. Chcete-li používat aplikace, postupujte podle 
pokynů na obrazovce. Není možné instalovat další aplikace.

Aplikace vyžadují funkční připojení k internetu.
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