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Vážený účastníci kabelové televize,
Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových
programů v sítích společnosti AQUA,a.s. v normě DVB-C. Váš set-top-box je již od
nás naladěn na frekvence naší kabelové televize a tak již nemusíte nic jiného
nastavovat. Pro bezproblémové sledování a poslech programů je nezbytné dodržet
některé postupy tak, aby nedošlo k poškození přístroje.Velmi doporučujeme vybavení
vašeho televizoru zásuvkou s přepěťovou ochranou , která částečně eliminuje rizika
při přepětí v elektrické síti a následné poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Set-top-box (STB) musí být zapojen vždy jako první zařízení na kabelovém rozvodu.
Pokud připojíte STB jako druhý nebo třetí zařízení nebo pomocí koaxiálního
rozbočovače, může docházet ke kostičkování nebo zamrzaní STB. Kabelové modemy
pro internet musí být připojené tedy k DVB-C set-top-boxu.


Nejprve si zkontrolujte jaké máte konektory na svém televizoru.Podle typu konektoru
který preferujete je potřebné zvolit i propojovací kabel mezi set-top-boxem a
televizorem. K set-top-boxu je přiložen pouze základní kabel RCA (audi/video)
Televizory mají většinou dva druhy konektorů. Jeden z nich se jmenuje SCART a druhý
Cinch/RCA. Modernější modely pak mají i rozhraní HDMI, které však podporují především
HDTV set-top boxy.
Obsah balení: 1ks set-top-box, 1ks dálkový ovladač , 1ks A/V kabel (220V), 1ks AAA baterie,
1ks user guide , 1ks uživatelská příručka , 1ks CINC/RCA audio/video kabel
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Základní technické informace:

Set-top-box podporuje kryptovací systém CONAX.
Registrace:

STR08098043E-1,STR08098043E-2&STR08098043S

Určeno pro sítě kabelové televize AQUA,a.s. v normě DVB-C
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Zapojení Set-Top-Boxu

UPOZORNĚNÍ
Před zapnutím set-top-boxu do sítě 220V nejprve vždy propojte ostatní kabely.
Propojení do sítě 220V proveďte jako poslední krok při zapojení set-top-boxu.
1) Nejprve propojte televizor se zařízením.
Na set-top-boxu zapojte SCART nebo RCA kabel do slotu označený TV a pokud máte
viderekordér, zapojte do slotu VCR. Koaxiální kabel propojte se zásuvkou kabelové
televize AQUA a zapojte do vstupu označeno RF IN (viz schéma zapojení).
Pokud potřebujete propojení kompozitní s digitálním zvukem S/PDIF propojte dle
schéma zapojení.
2) Zkontrolujte všechno propojení k televizoru.
3) Připojte kabel 220V do rozvodu (ideálně do zásuvky s přepěťovou ochranou)
4) Vložte baterie do dálkového ovladače.
5) Zapojte hlavní vypínač set-top-boxu na zadní straně a objeví se červený kontrolní
přední panel.
6) Zapojte set-top-box na dálkovém ovladači ON
7) Set-top-box se sám naladí a přepne se do MENU
Váš set-top-box DVB-C je již od nás připraven a nastaven, tudíž není nutné
více nastavovat a zařízení se samo naladí na příslušné programy.

Dekódovací karta
Pro příjem nabídky ZN není potřeba vkládat dekódovací kartu. Pro příjem prémiové
nabídky programů je potřeba naší přístupovou kartu správně vložit do šachty set-topboxu.
Karta musí být textem nahoru, šipkou do slotu set-top-boxu.

Kódování prémiové nabídky je v systému

Tento set-top-box není určen pro sledování programů HDTV (programů ve vysokém
rozlišení) proto programy HDTV mohou mít při naladění černou obrazovku s ikonou
programu + HD.
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Schéma zapojení (zadní strana)

SCART
propojení do TV

Hlavní
vypínač

Y/Cb/Cr
propojení do TV

RCA/SCART
nebo RCA/RCA
propojení do TV

Propojení dalších zařízení
koax. Kabel
(např. kabelový modem)
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S/PDIF propojení zvuku

Zapnutí/Vypnutí

Mute - Okamžité snížení hlasitosti

Kanálová tlačítka programů

FAV (zobrazení pref. programů)

Přepnutí na předchozí program

Hlasitost

Přepínání kanálů
OK (potvrzení volby)
Ovládací kurzory

MENU (nabídka)

EXIT ( ukončení kroku)

Přepnutí audio verze
Přepnutí TV/Radio
INFO (informace)

Titulky
Teletext

Ovladač set-top-boxu

MENU (nabídka) další vybrané funkce

1. LOCK/Zámek - Zámek pro dospělé (uzamčení nevhodných programů) funkce LOCK.
Vyberte program,který chcete uzamknout.Stiskněte žluté tlačítko a zadejte heslo.
Standardní heslo je nastaveno na 1234. Po zadaní jej můžete změnit za jiné heslo.Po
ukončení kroků opět zmáčkněte žluté tlačítko. (Blíže strana 12 a 22 manuálu).

2. Pokud si nebudete vědět rady s obsluhou zařízení zavolejte nám na číslo
tel : +420 736 23 23 23
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