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10“ monitor s přijímačem 

digitálního televizního signálu DVB-T2

s přehrávačem z SD a USB disku

Uživatelská příručka
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Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili náš přenosný přehrávač a televizor TFT. Prosím přečtěte si

tento návod k použití pečlivě před tím, než zařízení použijete. Dozvíte se, jak zařízení používat a 

rychleji s ním pracovat.



Důležité
Varování, upozornění a poznámky

Tato uživatelská příručka obsahuje tři druhy upozornění, které se týkají potencionálně

nebezpečných situací, věnujte jim proto náležitou pozornost.

Varování: upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla skončit vážným zraněním.

Upozornění: upozorňuje na situaci, při níž by mohl být poškozen přístroj nebo jiné zařízení.

Poznámka: upozorňuje na dodatečné informace, které pomohou uživateli vyvarovat se 

možných problémů a lépe porozumět používání a údržbě tohoto přístroje.

Význam symbolů

Pro snížení rizika poranění elektrickým proudem nesundávejte kryt nebo zadní část. Přístroj 

neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Pro veškeré opravy kontaktujte odborný 

servis.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř přístroje, které by mohlo způsobit 

úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.

Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny týkající se přístroje.

Upozornění
1. Před otevřením balení tohoto přístroje si prosím přečtěte návod k obsluze

dodržujte všechny praktické příručky a upozornění.

2. Nebezpečí vysokého napětí, neopravujte sami. Všechny opravy a úpravy

zanechte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

3. Adaptér musí být označen štítkem s kategorií napájení.

4. Jednotka by měla být použita s příslušným napájením, specifikace je udána na těle zařízení.

5. Neumisťujte přístroj do blízkosti pohovky nebo závěsů na okno, nenechte přímo dopadat sluneční 

paprsky na zařízení, vyvarujte se kontaktu s vlhkostí, vyhněte se pádu nebo úderu.

6. Při čištění odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nepoužívejte ředidlo nebo jiné

chemických prostředky. Pro otírání používejte měkký hadřík.

7. Nepoužívejte zařízení při bouřlivém deštivém počasí. Odpojte zařízení od napájení.



Upozornění na použití vhodných typů napájecích zařízení
AC adaptér

Použijte AC adaptér pro střídavý proud 240 V / 12 V (1,5 A) (součást balení). 

Nabíječka do auta

Použijte adaptér pro automobily (negativní uzemnění) s výstupem 12 V (součást balení).

Funkce externího vstupu / výstupu signálu

Příjem programů DTV

Připojte externí anténu ke vstupnímu konektoru zařízení pomocí 75 Ω koaxiálního kabelu.

Stiskněte tlačítko INPUT, pro přepnutí na režim DTV. Pokud používáte televizi poprvé, spusťte prosím 

automatické vyhledávání kanálů. (Viz str. 6- 7)

AV vstup a výstup signálu

AV vstup pro zobrazení signálu z jiného AV zařízení, přepněte pomocí tlačítka INPUT na režim AV.

Výstup AV ze zařízení je pouze průchozí z AV vstupu.

USB / SD karta

Vložte USB / SD kartu do zařízení, zvolte režim USB nebo KARTA pro vstup pro přehrávání obsahu

z nich.

Přijímání programů ATV

Připojte externí anténu ke vstupnímu konektoru zařízení pomocí 75 Ω koaxiálního kabelu.

Stiskněte tlačítko INPUT, pro přepnutí na režim ATV. Pokud používáte televizi poprvé, spusťte prosím 

automatické vyhledávání kanálů. 

VGA

Video Graphics Array je grafický standard pro osobní počítač.

HDMI

Propojte HDMI kabel se zařízením, získáte HD vstup pro přehrávání videa ve vysoké kvalitě.

(AV výstup, VGA, HDMI mohou být podporovány pouze pro některé modely)



Popis a obsluha 

Zobrazení a popis rozhraní

1 Anténní konektor 6 HDMI

2 VGA konektor 7 USB slot

3 AV vstup 8 Napájecí konektor

4 AV výstup 9 Vypínač

5 Sluchátka 10 Slot pro SD kartu

Poznámka:

Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Jelikož se snažíme neustálé zlepšování naše 

výrobky, může zařízení vykazovat změny v konektivitě.

Funkce tlačítka

VOL + Hlasitost +

VOL - Hlasitost -

CH + Přepínání programů nahoru

CH - Přepínání programů dolů

MENU Vstup do MENU / Návrat

INPUT Výběr režimu (DVB-T/ATV/AV/HDMI/SD/USB)

Pohyb doprava / Rychle vpřed

Pohyb vlevo / Rychle vzad

Pohyb nahoru / předchozí skladba

Pohyb dolů / další skladba

Chcete-li se vrátit do nabídky USB nebo ukončit nastavení

ENTER Potvrdit

POWER Vypnout/zapnout zařízení

Výše uvedený popis je pouze orientační. Může být rozdílné množství a pozice tlačítek dle 

modelu. Jednotku obsluhujte podle skutečného potisku tlačítek.



Specifikace

Produkt: LED barevná televize

Kanály pro příjem: ATV 48.25MHz ~ 863.25MHz

                                  DTV VHF (50MHz ~ 230MHz)

                                  DTV UHF (474MHz ~ 862MHz)

               Komponenta displeje: barevná TFT-LED

Rozměry obrazovky: 10,1“

Konektory: 

Anténní konektor; AV vstupní zdířka; Napájecí konektor; Sluchátkový konektor;

Konektor USB; Napájecí konektor

Výstup zvuku: 2 W (Max)

Reproduktor: dva reproduktory průměr 32 mm

Napájení: DC12V

Spotřeba: přibližně 18 W

Vnější rozměr: 265 x 165 x 27 mm

Hmotnost: cca 0,6 kg

UPOZORNĚNÍ: Za účelem dalšího rozvoje a lepšího servisu má společnost

právo aktualizovat a vylepšovat strukturu stroje a může se lišit parametry.

Základní ovládání dálkového ovládání

1. Dálkové ovládání pro obsluhu režimů: DTV / ATV / AV / PC 

/ HDMI /USB / KARTA:

POWER: Stisknutím tlačítka vypnete zařízení, opětovným tisknutím jej znovu zapnete.

UPOZORNĚNÍ:

1) Zaměřte dálkový ovladač na IR čidlo 

na přijímači.

2) Vyhněte se promáčknutí, pádu, vlhku 

nebo demontáži dálkového ovladače.

3) Nemačkejte tlačítka nepřetržitě

a rychle. Interval mezi dvěma

operace musí být nejméně 2 sekundy.



Vypněte hlavní vypínač, pokud televizor nepoužíváte delší dobu.

MUTE (tlačítko ztlumení): Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte zvuk. Pro obnovení normálního provozu 

zvuku stiskněte znovu tlačítko nebo stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

VOL +, VOL-: Stisknutím tlačítka VOL + zvýšíte hlasitost televizoru. Stisknutím tlačítka VOL- snížíte 

hlasitost televizoru.

RETURN: Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí zobrazení nabídky.

IMPUT (VSTUP): Stisknutím tlačítka změníte režim.

CH +, CH-: Stisknutím tlačítka CH + zvýšíte číslo kanálu. Stisknutím tlačítka CH- snížíte číslo kanálu.

PVR / REC: Stisknutím spustíte nahrávání programu na zařízení USB.

: Směrová tlačítka.

MENU: tlačítko nabídky.

Volba vstupního zdroje

1) Stiskněte "INPUT" pro zobrazení seznamu 

vstupních zdrojů.

2) Stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte a potvrďte 

ENTER.

3) Zařízení přejde do zvoleného stavu.

2. Provozní instrukce pro DTV
Obsluha pomocí dálkového ovládání DTV:

 SUB: Zobrazení nebo skrytí titulků.

 SEARCH - VYHLEDÁNÍ: Tlačítko automatického vyhledávání kanálů.

 MENU: Tlačítko Menu.

 EPG: zobrazí průvodce EPG.

 : tlačítko pro změnu kanálu nebo směrové tlačítko.

 : směrové tlačítko.

 ENTER: tlačítko pro potvrzení zadání

 RETURN - Návrat: návrat do podmenu nebo ukončení nastavení.

 TXT: Teletext

 FAV: Oblíbené kanály

 Info: Informace o programu.

 AUDIO - Zvuk: pro změnu zvukových kanálů.

 ČERVENÁ / ZELENÁ / ŽLUTÁ / MODRÁ: Funkční tlačítka podle MENU



3. Nastavení systému nastavení nabídky.

A. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nastavení systému.

B. Stiskněte směrové klávesy pro výběr jednotlivých sekcí.

C. Stiskněte / ENTER přejděte do podnabídky a vyberte položky nabídky.

D. Vyberte položku a stiskněte ENTER pro potvrzení, system se nastaví.

E. Stisknutím tlačítka MENU se můžete vrátit do základního menu.

F. Stiskněte RETURN pro ukončení nastavení.

(1). MENU KANÁLU

Ovládání pro vyhledávání programu:

1) Zvolte režim DTV / ATV.

2) Stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku 

Automatické vyhledávání / DTV Manuální 

vyhledávání / Manuální vyhledávání ATV

Vyhledávání programu.

3) Vyberte možnost Automatické vyhledávání, 

vyberte Typ vyhledávání, zvolte DTV + ATV / DTV / 

ATV. Pak vyberte zemi, ve které žijete, stisknutím 

tlačítka OK spusťte automatické vyhledávání.

4) Po automatickém skenování stiskněte tlačítko CH + / CH- pro výběr požadovaného programu.

Úprava kanálu: Možnost nastaví pořadí či vymazání kanálů DTV / ATV.

Informace o signálu: Zobrazení informací o TV signálu (kvalita, síla signálu).

(2) MENU nastavení obrazu

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní 

nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte 

nabídku OBRAZ.

Režim obrazu: Uživatel / Dynamický / Standardní 

/ Mírný

Teplota barvy: Uživatel / Chladný / Střední / 

Teplý

Redukce šumu: Nízká / Střední / Vysoký / 

Výchozí / Vyp.



(3) MENU nastavení zvuku

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní 

nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte 

nabídku ZVUK.

Režim zvuku: Standardní / Hudba / Film / Sportovní 

/ Uživatel.

Balance: Upravte úroveň zvuku z levého a pravého 

reproduktoru.

Automatické nastavení hlasitosti: Po zapnutí bude 

změněna hlasitosti na úroveň továrního nastavení.

Prostorový zvuk: zapnutí nebo vypnutí prostorového zvuku.

(4) MENU ČAS

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní 

nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte 

nabídku Čas.

Hodiny: Úprava nastavení Datumu a Času: Datum / 

Měsíc / Rok / Hodina / Minuta.

Čas vypnutí: Zvolte čas, kdy bude televizor 

odpočítávat 60 s pro vypnutí napájení, následně se 

vypne.

Čas zapnutí: Zadejte čas, kdy se má televizor 

zapnout, jaký kanál má zobrazit a nastavení 

intenzity hlasitosti zvuku.

Časovač vypnutí: Nastavení času pro vypnutí televizoru: 240/180/120/90/60/30/20/10 min.

Časové pásmo: Nastavení regionu, kde je zařízen v provozu.

(5) MENU VOLBA

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku 

VOLBA.

Jazyk OSD: Nastavte jazyk zobrazení OSD.

Jazyk zvuku: Nastavte jazyk pro zvuk.

Jazyk titulků: Nastavte jazyk titulků.

PVR Souborový systém: nastavení záznamu

z programu DTV, zkontrolujte volné místo – časový 

údaj a v jaké rychlosti bude záznam zaznamenán 

na USB zařízení, možnost naformátování USB 

zařízení.



Obnovit výchozí nastavení: můžete obnovit všechna výchozí nastavení

(6) MENU ZÁMEK

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku 

ZÁMEK.

Stisknutím ENTER přejděte k nastavení, zadání

výchozího hesla (0000) vstoupíte do nastavení

Uzamknout systém: Zadat heslo může 

zablokovat důležité nastavení systému, jako je

vyhledávání programů, obnovit výchozí, je 

třeba zadat heslo před změnou nastavení 

systému.

Nastavit heslo. Možnost nastavení vlastního 

hesla.

Blokovat program: Nastavte kanály, které chcete zablokovat, blokování potvrzujete a odblokujete 

zeleným tlačítkem.

Rodičovská kontrola: Nastavte věkovou úroveň (4 až 18 let) televizního programu.

4. USB / KARTA (multimediální přehrávač-nabídka).
Stiskněte tlačítko "INPUT" pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů, poté stiskněte "▼ / ▲" pro 

výběr zdroje a ENTER pro potvrzení výběru, pak se zobrazí multimediální stav.

Barva ikony znamená, zda váš televizor zjistil připojení USB: Žlutá - Ano, Šedá - Ne;

Pomocí tlačítek vyberte ikony pro daný soubor, který chcete zobrazit: FOTOG.. (zobrazení 

fotografií) / HUDBA (přehrávání hudebních souborů) /FILM 

(přehrávání filmových souborů) / Text (zobrazení textů), 

stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte vstup do souboru.

Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.

PŘEHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.

2) Stisknutím tlačítka vyberte FOTOG.., stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.

3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do 

podnabídky.

4) Vyberte fotografii, kterou chcete, stisknutím tlačítka 

PLAY fotografii zobrazíte, stisknutím tlačítka " " 

přehrajete předchozí fotografii, stiskněte tlačítko " " 

pro přehrání další fotografie.

5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.



PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.

2) Stisknutím tlačítka vyberte HUDBA stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.

3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do 

podnabídky.

4) Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, stisknutím 

tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "

" přehrajete předchozí skladbu, stiskněte tlačítko 

" " pro přehrání další skladby.

5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.

PŘEHRÁVÁNÍ FILMŮ

1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.

2) Stisknutím tlačítka vyberte FILM stiskněte 

tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.

3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do 

podnabídky.

4) Vyberte film, který chcete přehrát, stisknutím 

tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "

" přehrajete předchozí film, stiskněte tlačítko "

" pro přehrání další filmu.

5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.

PŘEHRÁVÁNÍ TEXTŮ

1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.

2) Stisknutím tlačítka vyberte TEXT stiskněte 

tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.

3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do 

podnabídky.

4) Vyberte text, který chcete přehrát, stisknutím 

tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "

" přejdete na předchozí stránku, stiskněte tlačítko 

" " pro přechod na další stránku.

5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.



Řešení problémů
Následující jevy nenaznačují, že je zařízení vadné. Než zašlete zařízení na opravu, postupujte podle 

uvedených metod o ověřte jej.

Stav Důvod

Žádný obraz ani zvuk Vypínač je vypnutý nebo je zařízení je vypnuté
pomocí dálkového ovládání.

TV žádný obraz Zkontrolujte, zda je kanál vybrán správně.
Nejste přepnuti na režim TV, přepněte na DTV 
nebo ATV

Žádný zvuk Zkontrolujte, zda hlasitost není vypnuta nebo 
stažena, či je systém zvuku správně nastaven.

Špatný nebo nestabilní obraz Zkontrolujte, zda je anténa správně nastavena.
Pozemní signál je příliš slabý.

Duplikovaný obraz Reflexní signály z nedalekých budov
nebo jsou snímány signály s vysokým odrazem.

Bílé rušení v obraze Ovlivněno rušením elektrických vln
z motorů vozidel, vlaků, vysokého napětí
napájecí kabely nebo neonových světel.

Žádná barva Zkontrolujte, zda je barva správně nastavena.
Zkontrolujte, zda je barevný systém nastaven 
správně.
Slabý signál.

Nefunkční přehrávání z USB Ujistěte se, že je USB správně zapojen do 
konektoru. Ujistěte se že soubory jsou ve 
správném formátu.




