AX LION 5-M
Návod k obsluze CZ

Bezpečnostní pokyny
Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně
používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit!
Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na
adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter
otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.
Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený
napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty
naplněné vodou.
Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k
jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému
světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další
elektronické zařízení na horní stranu přijímače.
Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo
jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).
Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB
zařízení nesmí překročit odběr 500mA!
Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.
Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte
kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.
Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač,
ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné
služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost.
Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za
kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme
zodpovědnost.
Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje
podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený
potřebnými kodeky.
Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu
příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání.
Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou
jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení
nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.
Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního
zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé
vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti
Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za
jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Popis produktu

1. Displej – Zobrazuje informace o kanálu a při vypnutí zobrazuje místní čas
2. Vypínací a zapínací tlačítko
3 a 4 – Přepínání kanálů, nebo nahorů a dolů v nabídce
POWER – Indikátor napájení
SIGNAL – Indikátor signálu

Zadní strana / Zapojení

ANT IN – Anténní vstup. Zde zapojte anténu
USB 2.0 – Konektor USB. Zde zapojte USB 2.0 pro nahrávání, přehrávání multimédií a
další
COAXIAL – Audio výstup
HDMI – Zde zapojte televizi
TV SCART – Zde je možnost také zapojit televizi
DC 5V – Zde zapojte napájení

Dálkový ovladač
1. Vypínací tlačítko
2. Ztlumení hlasitosti
3. Nahrávání PVR
4. Předchozí a další
5. Rychlé přehrávání dopředu a dozadu
6. Výběr programů podle čísel, numerická
tlačítka
7. Ovládání hlasitosti, přepínání kanálů a
pohyb v menu
►|| : Spustit / pozastavit přehrávání
■ : Zastavit přehrávání
USB: Vstup do nabídky USB
AUDIO: Nabídka režimů zvuků
INFO: Zobrazení informací o programu
SUBTITLE: Seznam titulků
FAV: Seznam oblíbených kanálů
RECALL: Vrácení na předchozí kanál nebo
předchozí seznam
OK: Potvrzení
MENU: Vstup do menu
EXIT: Opuštění aktuální nabídky
PAGE+ / PAGE- : Posun nahoru a dolů v
nabídce nebo seznamu programů
EPG: Elektronická programová příručka
TV / RADIO: Přepínání mezi TV a rádiem
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První spuštění přijímače
Pohyb v menu a v nabídce probíhá tlačítky blíže popsanými na straně 3 v popisu
dálkového ovladače.
Po spuštění a zapojení přijímače (viz strana 3. zapojení) se objeví obrazovka umožňující
vyběr jazyků.
Vyberte češtinu a stiskněte OK.
TIP: Jazyk můžete kdykoli změnit v hlavní nabídce: Nastavení – Systémová nastavení –
Jazyk nabídky

Instalace
Automatické ladění
Jděte do: Menu-> Instalace-> Automatické vyhledávání
Zde se automaticky vyhledají a uloží nalezené kanály
Ruční ladění
Zvýrazněte vybraný kanál a stiskněte OK. Následně stiskněte červené tlačítko k zahájení
vyhledávání.
TIP: Můžete hledat několik kanálů současně a provádět přidávání funkcí a editaci.)
Nastavení napájení antény
Jděte do: Menu-> Instalace-> Nastavení napájení antény
Zde můžete zapínat nebo vypínat napájení antény.
Tovární nastavení
Jděte do: Menu-> Instalace-> Tovární nastavení
Zde můžete přístroj obnovit do továrního nastavení. Pozor, obnovení do továrního
nastavení odstraní
Všechna uživatelská data a nastavení.
Editace kanálů
Jděte na: Menu-> Upravit kanál-> Televizní kanály
Editace televizních kanálů umožňuje pohodlné přenášení, mazání, blokování,
odemykání, přejmenovávání a změny kanálů v seznamu kanálů.
Tip: Editace radiových kanálů je podobná.
Seznamy oblíbených
Jděte na: Menu-> Upravit kanál -> Seznam oblíbených
V této nabídce můžete přidat oblíbené kanály jako je Film / Sport / News / Hudba / děti /
Vzdělávání / Počasí / kultura.
Stiskněte příslušnou barvu tlačítka pro označení kanálu jako vybraný – skupina
oblíbených.
Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky a uložte změny.

