
Uživatelská příručka 

Obsah balení 

• DVB-T tuner TrekStor 

• Nero Home Essentials 

• Dálkový ovladač 

• Knoflíková baterie CR2025 

• Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou 

• Koaxiální anténní kabel 

• USB prodlužovací kabel 

 

Systémové nároky 

• OS Microsoft Windows XP (SP2 nebo vyšší), Microsoft Windows Vista, Microsoft DirectX 9.0b 

nebo vyšší 

• Procesor s frekvencí 800 MHz nebo vyšší 

• Grafická karta kompatibilní s DirectX 9 

• Zvuková karta 

• USB 2.0 port 

 

 

 

 

 

A – USB konektor 

B – Kontrolka napájení 

C – Čidlo dálkového ovladače 

D – Zdířka pro připojení antény 



Dálkový ovladač 

Krátký stisk tlačítka Přidržení tlačítka 

Krok zpět Přepnutí do hlavního menu 

Odpojení zvuku - 

Vpravo - 

Vlevo - 

Nahoru - 

Dolů - 

Potvrzení - 

Přetáčení zpět - 

Přehrávání/pauza Pomalé přehrávání 

Převíjení vpřed - 

Přerušení přehrávání/nahrávání - 

Zahájení nahrávání - 

Spuštění přehrávání na TV - 

Zobrazení informací/EPG/DVD menu - 

Přepnutí na předcházející  kanál/přechod 

na předcházející kapitolu - 

Přepnutí na následující  kanál/přechod na 

následující kapitolu - 

Zvýšení hlasitosti - 

Snížení hlasitosti - 

Číselná tlačítka 0-9 - 

 

Po používání DVB-T přijímače postupujte podle následujících kroků: 

1) Instalujte dodaný software (Nero Home Essentials/ovladače) 

2) Připojte DVB-T přijímač do volného USB portu v PC 

 

Podrobný popis jednotlivých kroků a položek naleznete v dalším textu. 



1) Instalace dodaného software (Nero Home Essentials/ovladače) 

Před použitím USB DVB-T tuneru je třeba nejprve nainstalovat obslužný software. 

a) Vložte dodaný CD-ROM do optické mechaniky vašeho počítače. 

Poznámka: Pokud nemáte aktivní funkci automatického načítání vložených disků, přejděte do složky 

TENTO POČÍTAČ a ručně spusťte z CD program main.exe. 

b) V okně se objeví  TrekStor menu. Pomocí vlajky vlevo dole si můžete zvolit požadovaný jazyk. 

c) Klikněte na „Install DVB-T stick driver“ a postupujte podle instrukcí na obrazovce. 

d) Klikněte na „Nero Home Essentials“ a postupujte podle instrukcí na obrazovce. 

e) Klikněte na „Activate Support of the TrekStor Remote Control for Nero Home Essentials“ 

f) Restartujte počítač, aby došlo k aktivaci ovladačů. 

 

2) Připojení DVB-T přijímače TrekStor k počítači 

a) Pomocí anténního adaptéru připojte dodanou anténu s magnetickou patkou ke zdířce přijímače. 

b) Pomocí dodaného USB kabelu připojte DVB-T přijímač k USB portu počítače. Operační systém 

nyní automaticky rozezná a nainstaluje podporu pro přijímač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Používání TrekStor DVB-T s programem Nero Home Essentials 

a) Spusťte program Nero Home Essentials pomocí:  Start->Programy->Nero 7- >Nero Home 

Essentials 

Poznámka: Při přvním použužití vyžadují některé funkce nastavení uživatelem. Postupujte podle 

instrukcí na obrazovce. 

b) V hlavním menu programu Nero Home Essentials se můžete pohybovat pomocí myši, klávesnice 

nebo dálkového ovladače. 

c) V hlavním menu zvolte položku „Video & TV“ a následně podpoložku „Live TV“. 

d) Ze seznamu stanic zvolte požadovaný TV program 

Nyní se vám zpřístupní řada dalších funkcí: 

Play/Pause         : Sledování TV programu ukončíte stiskem tlačítka         . Opakovaným stiskem tlačítka TV 

program obnovíte. Tato funkce se nazývá TimeShift. 

Změna TV stanice                    : Stiskem tlačítek  přepínáte TV programy (předchozí nebo 

následující) 

Záznam         : Stiskem tlačítka         zahájíte nahrávání právě sledovaného TV programu. 

Stop      : Stiskem tlačítka     zastavíte záznam aktuálního TV programu.  

Změna hlasitosti: Stiskem tlačítek          nebo          zvyšujete nebo snižujete úroveň hlasitosti. 

Poznámka: Přečtěte si podrobný návod k ovládání programu „Nero Home Essentials“, který naleznete na 

přiloženém CD. 

 

4) Odpojení tuneru  TrekStor DVB-T  

Klikněte na ikonku v pravém dolním rohu obrazovky „Bezpečně odebrat hardware“. Z kontextového 

menu zvolte položku „Odebrat TrekStor DVB-T Stick“. Nyní můžete odpojit TrekStor DVB-T přijímač od 

PC. 

 

5) Řešení problémů 

Připojil jsem TrekStor DVB-T Stick k počítači, ale operační systém jej nenalezl. 

Problém je možné vyřešit více způsoby: 



a) Nainstalujte ovladače z přiloženého CD. Pozor, lze je použít pouze v operačních systémech 

Windows XP a Windows Vista. Jiné operační systémy nejsou momentálně podporovány. 

b) Zkontrolujte, zda je v pořádku a funkční USB port vašeho počítače. Zkuste TrekStor DVB-T Stick 

připojit do jiného USB portu. 

Nainstaloval jsem jak Nero Home Essentials, tak TrekStor DVB-T Stick, ale nevidím žádný obraz. 

Zkontrolujte, zda jste k TrekStor DVB-T Stick správně připojili dodanou magnetickou anténu. Zkuste 

TrekStor DVB-T Stick odpojit od PC, znovu připojit anténu a zasunout TrekStor DVB-T Stick zpět do 

počítače. Znovu vyhledejte programy. 

Nainstaloval jsem jak Nero Home Essentials, tak TrekStor DVB-T Stick, vidím obraz, ale neslyším zvuk. 

Problém je možné vyřešit více způsoby: 

a) Připojte k výstupu zvukové karty reproduktory dle návodu ke zvukové kartě nebo 

k reproduktorům. 

b) Aktivujte zvukový výstup počítače a zvyšte hlasitost. 

c) Ujistěte se, že je vypnutá funkce MUTE (ztišení). 

Mám špatný příjem a nalezl jsem jen několik stanic nebo vůbec žádnou. 

Toto je obvykle způsobeno nízkou kvalitou signálu. Popřípadě v místě, kde se pokoušíte signál naladit, 

vysílá pouze několik nebo žádná DVB-T TV stanice. Pokud se nacházíte mimo území pokryté signálem, 

nelze žádnou TV stanici naladit. Pokud se nacházíte na okraji pokryté zóny s kolísavou kvalitou signálu, 

bude možné naladit pouze některé vysílané stanice. 

Kvalitu signálu lze zlepšit umístěním antény na vhodnější místo, například vně budovy. Popřípadě lze 

místo dodané magnetické antény využít jiný zdroj DVB-T signálu, například společnou domovní anténu 

nebo aktivní pokojovou anténu). 

Informace o pokrytí území signálem DVB-T vysílačů lze nalézt na internetu, například na serveru:  

www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/dvb-t-v-ceske-republice.html 

Nero Home nereaguje na povely dálkového ovladače. 

Tento problém může být způsoben několika příčinami: 

a) Zopakujte instalaci podpory pro dálkové ovládání v programu Nero Home. Další informaci 

naleznete v manuálu v sekci „Instalace dodaného software (Nero Home Essentials/ovladače)“. 

b) Dálkový ovladač pracuje v infračerveném spektru. Pro jeho správnou činnost musí být přímý 

nezakrytý výhled mezi ovladačem a čidlem na přijímači. Vzdálenost by neměla překročit 5 metrů. 



c) Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2025. Ta má omezenou životnost. Zkuste ji 

v případě problému vyměnit za novou. 

 

Poznámky: 

• DVB-T přijímač může při nesprávné instalaci nebo nesprávném použití způsobit rušení dalších 

elektronických přístrojů (např. rádia). Toto by nemělo nastat, pokud všechny přístroje používají 

elektromagnetické stínění, včetně napájecích kabelů. 

• Při vystavení přijímače elektrostatickému výboji může dojít k narušení přenosu dat mezi 

přijímačem a počítačem. Pokud k tomu dojde, odpojte TrekStor DVB-T Stick z počítače a znovu jej 

připojte. 

• Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry. 

 

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž 

by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem 

nemusí odrážet současný stav. 

 

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný 

za zničení nebo ztrátu dat a další následky. 

 

Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů 

nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků. 
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