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ZÁRUČNÍ LIST 

na výrobek 
           

           □□    SSttrroonngg  SSRRTT  55000044  
PPOOZZEEMMNNÍÍ  PPŘŘIIJJÍÍMMAAČČ          □□    SSttrroonngg  SSRRTT  55000066  

□□    SSttrroonngg  SSRRTT  55001111 
□□    SSttrroonngg  SSRRTT  55001166 
□□    SSttrroonngg  SSRRTT  55002255 

     
………………………………..    

           Výrobní číslo 
 
 
………………………………..      ….……………………………………... 

          Datum prodeje     Razítko a podpis prodejce 
 
 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. ZÁRUČNÍ DOBA 
Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl 
výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. 
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu l!! 
 
2. ZÁRUČNÍ  LIST 
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat 
výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). 
Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !! 
 
3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ 
Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.  
 
4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY 
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, 
neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo 
oprav provedených mimo servis firmy Strong. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí 
výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení. 
 
  
                 Zápis záručních oprav 

Datum oznámení Datum provedení č. montáž. Listu / komentář Podpis 

    

    

 

    

  

 

 
 
 
Uživatelský návod (CZ) 
 
 

 

 

      Strong SRT 5004 / 5006 / 5011 / 5016 / 5025 
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1.0 Bezpečnostní instrukce 
Neinstalujte přijímač: 
Do uzavřenéhé a málo ventilovaného prostoru; Přímo nebo nad jiné zařízení; Na povrch, který by mohl zakrýt 
ventilační otvory. Nevystavujte přijímač ani jeho komponenty: Přímému slunečnímu svitu nebo blízko tepelného 
zdroje; Dešti nebo vlhkosti; Nárazům, které by mohli zníčit přijímač; K zdrojům magnetického pole jako jsou 
reproduktory, transformátory apod.;Intenzivním vibracím; Nikdy neotvírejte kryt. Je nebezpečné dotýkat se vniřních 
částí přijímače kvůli nebezpečí zásah elektrického proudu. Při otevření krytu bude záruka  ukončena. Pokud 
nebudete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vypojit síťový kaběl z zásuvky.Nepoužívejte poškozený 
přívodní kabel, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma 
rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.Umístěte přijímač do dobře větraného prostředí. Při zapojování konektorů 
odpojte zařízení od zdroje. Nepoužívejte zařízení v vlhkém prostředí. Před instalací zařízení si předčtěte návod. 
 
Jak používat tento návod  
Tento návod popisuje kompletní popis jak instalace tak i používání přijímače. Mohou se vyskytnout následující 
symboly. 
  
Indikuje varovnou informaci. 
Indikuje další dodatečnou nebo důležitou informaci.  
MENU     Reprezentuje tlačítka dálkovém ovladači. (tučné písmo) 
Move to   Reprezentuje položku z menu. (kurzíva) 
 
2.0 Vlastnosti & příslušenství 
SRT 5004/ 5006/ 5011 / 5016 / 5025 pozemní digitální přijímače: 
Pro všechny digitální Free-To-Air TV a Radio programy  (s venkovní nebo vnitřní pozemní antenou) 
DVB-T, digitálníUHF/ VHF tuner 
Připraveno pro prvotní instalaci 
Rychlá a jednoduchá instalace, uživatelsky příjemné menu 
Podpora vicejazyčných “on screen menu” (OSD):  English, German, French, Italian, Spanish,Hungarian, Czech 
Výborná audio a video kvalita Automatické a manualní vyhledávání programů  
Podpora pro 5V napájené antény 
Podpora pro číslování programů definovaných poskytovatelem 
Pamět na více jak 1000 programů 
Seznam oblíbených pro TV a Radio programy 
Rodičovský zámek pro každý program a menu 
Electronický programový průvodce (EPG) pro zobrazení informací o programu na 7 dní dopředu 
3 režimy (digitálníTV, digitální radio, oblíbené) 
Podpora  Teletextu (OSD & VBI) 
Podpora vicejazyčných titulků a zvukových stop 
2-SCART konektory (TV, VCR)  
Vestavěný RF modulator (jen model 5016 a 5025) 
S/PDIF výstup pro připojení digitáního audio zesilovače  
Funkce Mosaic : přehled 9 TV programů 
Automatická zěna času přechod na letní a zimní čas  
Timer programovatelný pomocí EPG 
NTSC/PAL identifikace a konverze - automaticky a manuálně 
Oddělený vypínač 
Možnost aktualizace softwaru  
RS 232 port 
 
Vybavení: 
Návod, 1 dálkové ovládání, 2x baterie (typ  AAA) 
 
3.0 Bezpečnostní opatření 
Pro dasažení optimálního výkonu doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní opatření: 
Přečtěte pečlivě návod a ujistěte se, že rozumíte instrukcím v něm obsaženým. 
Přenechejte veškeré opravy a servisní zásahy kvalifkovaným osobám. 
Pro čištění používejte měkkou tkaninu namočenou do slabého mýdlového roztoku, čištěte zařízení až po odpojení 
ze sítě. 
Nepoužívejte alkohol nebo čpavek pro čištění zařízení. 
Neotvírejte kryt zařízení vystavujete se úrazu elektrickým proudem. 
Neotvírejte kryt zařízení - bude záruka  ukončena. 
Nepokládejte předměty na zařízení pro zachování spravného větrání  vnitřních komponent. 
Zabraňte zapadnutí malých předmětů do větracích otvorů, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem. 
Počkejte pár okamžiků po vypnutí, předtím než budete s zařízení manipulovat nebo odpojovat jakékoliv zařízení. 
Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá napětí vyžadovanému  přijímačem, tak jak je vyznačeno na zadní straně na 
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vypne.  
"Power Off": Vypnutí přijímače v nastaveném čase.  
 
Cycle:  Nastavení opakování - režim bez opakování, denně, týdně 
Start Date: Nastaveni data startu 
Start Time: Nastavení času startu 
End Time: Nastavení času konce, pokud je Timer v režimu Time Interval 
Channel Type: Výběr mezi TV a Radio. 
Channel Name: Zmáčknutím RIGHT tlačítka zobrazíte seznam programů a pomocí navigačních tlačítek vyberete 
program, který se zobrazí při zapnutí. 
9.5 Game 
Přijímač obsahuje tři hry (Mine, Tetris a Gomoku) a kalendář. V tomto menu si vyberete hru a zmáčknutím OK si ji 
můžete zahrát nebo lze do tohoto menu vstoupit přímo zmáčknutím GAME tlačítka. 
 9.5.1 Mine 
Funkce tlačítek: 
UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT tlačítka: pohyb kurzoru. MENU tlačítko: Označení miny. 
9.5.2 Tetris 
Funkce tlačítek: 
LEFT/RIGHT: pohyb tělesa vpravo a vlevo 
DOWN: spuštění tělesa.  
UP: rotace tělesa. 
9.5.3 Gomoku 
Funkce tlačítek: 
UP/DOWN/LEFT/RIGHT: pohyb curzoru. OK: umístění gobangu. 
9.5.4 Calendar 
UP/DOWN: +/- měsíce. 
LEFT/RIGHT: +/- roky v rozsahu od 1900 do 2100. 
Další operace 
Mosaic 
Pokud nejste v menu, zmáčknutím MOSAIC tlačítka se obrazovka rozdělí na devět polí: 
Zmáčknutím UP/DOWN/LEFT/RIGHT vyberete jeden program. Zmáčknutím P+/P- tlačítek zobrazíte dalších devět 
programů. 
Zmáčknutím OK  se vrátíte do normálního zobrazení a bude zobrazen vybraný program. Zmáčknutím EXIT se 
vrátíte do normálního zobrazení bez změny programu. 
10.2 EPG funkce 
Pokud nejste v menu, zmáčknutím EPG, se zobrazí menu EPG: 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberete program. Zmáčknutím RIGHT vstoupíte do televizního programu daného 
programu. 
V EPG televizním programu: 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberte položku. Zmáčknutím P+/P- zobrazíte další nebo předchozí den. Zmáčknutím 
LEFT/EXIT se vrátíte do EPG Menu. Zmáčknutím OK/RIGHT zobrazíte detaily vybranné položky. 
V detailech pořadu: 
Zmáčknutím P+/P- skok na další nebo předchozí stranu. 
Zmáčknutím LEFT/EXIT návrat do EPG menu. 
Zmáčknutí OK v detailu nebo v EPG menu lze nastavit časovač. 
Nastavení časovače: 
1.Zmáčknutím UP/DOWN přesuňte kurzor na pořad, který chcete přidat do časovače 
2.Zmáčknutím OK jej přidáte. 
OBRAZOVKA 47 ukazuje vybranou položku z časovače. Můžete změnit libovolnou položku. Pro uložení změn 
zmáčkněte OK. Pro ukončení zmáčkněte EXIT. 
10.3 Teletext 
Pokud nejste v menu, zmáčknutím TEXT spustíte teletext. 
Ovládání: 
Zmáčknutím UP/DOWN zobrazíte další nebo předchozí stránku teletextu 
Zmáčknutím ČÍSELNÝCH tlačítek vstoupíte na stránku přímo.  
Pokud daný program nepodporuje funkci teletext, zobrazí se následující obrazovka: 
10.4 Informace 
Následující obrazovka se zobrazí po dvojím stistku tlačítka INFO. Zobrazí se informace o aktuálním programu. 
 
A.1 Řešení problémů 
Příležitostně se může stát, že se přijímač zablokuje (podobně jako osobní počítač), takže Vám pro tento stav 
doporučíme jeho resetování odpojením od elektrické sítě. Po odpojení od elektrické sítě vyčkejte 30 sekund a 
připojte satelitní přijímač opět k elektrické síti. Zkontrolujte, zda zařízení pracuje podle očekávání. V případě, že 
zařízení vykazuje chyby i po kontrole systému v této části, kontaktujte svého prodejce. V žádném případě 
neotevírejte skříňku satelitního přijímače. V jiném případě, může dojít k úrazu elektrickým proudem a také byste 
přišli o záruku na výrobek. 
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Základní PIN kód is 0000. 
9.3.3.1 Zámek programu 
Nastavení systému zámku programu na ON nebo OFF. Pokud je zámek programu na ON, uživatel musí před 
sledováním chráněného programu vložit správný rodičovský PIN kód. 
9.3.3.2 Zámek menu 
Zmáčknutím OK vyberte zda-li chcete menu chránit pomocí zámku, mořnosti YES nebo NO, zmáčknutím OK 
potvrdíte. Pokud je zámek menu nastaven na  on,  poté je nutno před použitím některých funkcí  v menu 
(vyhledávání programu a nastavení továrního nastavení) vložit správný PIN. 
9.3.3.3 Rodičovské nastavení 
Nastavení rodičovského zámku programů. Jestliže je program uzamčen, uživatel musí vložit správný rodičovský 
PIN kód před sledováním programu. 
Použijte UP/DOWN pro vybrání programu¨, který chcete uzamčít. Zmáčknutím OK tlačítka uzamčete program. 
9.3.3.4 Změna PIN 
Změna hesla. Musíte vložit 4 číselné heslo a potvrdit; systémové heslo se změní na nové heslo jak je zobrazeno 
na OBRAZOVKA 33. 
9.3.4 Systémové informace 
Zobrazí informace o verzi softwaru. Zmáčknutím OK/EXIT se vrátíte. 
9.3.5 Aktualizace systému 
V tomto  menu, můžete vybrat mezi "STB to STB" a "OAD". 
9.3.5.1 Aktualizace přes STB to STB 
Zobrazí se následující obrazovka. 
Pokud chcete aktualizovat systém, postupujte dle následujících kroků: 
Vypněte oba STB, spojte je pomocí kříženého RS 232. 
Zapněte master STB (STB ze kterého budete kopírovat software) a  
slave STB mějte stále vypnutý. Nastavte v menu master STB "System Update - STB to STB". 
Když se zobrazí zpráva "detecting slave STB", zapněte slave STB, poté co master 
STB  nalezne slave STB, master STB odstartuje přenos a zápis. 
Při přenosu a zápisu je nutno zabránit operacím jako vypínání apod, hrozí ztráta dat z FLASH paměti a přijímač se 
stane nefunkčním. 
Po nahrání software, vypněte oba STB, vypojte RS 232. 
Tip      Je aktualizován pouze software a programy, databáze nejsou aktualizovány. 
9.3.5.2 Over Air Download (OAD) 
Vyberte tuto možnost pokud chcete nahrát do přijímače nejnovější verzi software. Přijímač zkontroluje dostupnost 
a nahraje nejnovější verzi, pokud je k dispozici. Budete dotázání na potvrzení. Nevypínejte ani nevytahujte přijímač 
z antény během aktualizace. 
Dostupnost aktualizace je závisla na podpoře poskytovatele a nemusí být dostupná ve všech zemích. O 
podrobnostech této funkce, kontaktujte svého prodejce. 
9.3.5.3 Aktualizace z PC do STB 
Připojte PC do přijímače (přijímač musí být vypnut) pomocí 9-pin kříženého kabelu 
(2 female) 
V PC zvolte: 
Start-> Programs-> Accessories-> Communications-> Hyper terminal 
Poté zvolte "COM1” nebo "COM2" odpovídající tomu do kterého portu jste zapojili kabel a nastavte port na: 
 
Bits per Second: 115200 
Data bits: 8 
Parity: None 
Stop bits: 1 
Flow Control: None 
V menu Hyper Terminal vyberte "Transfer" položku a  položku "Send file". Vyberte soubor s novým software 
(*.UPD), který chcete nahrát a vyberte protokol 
"1K Xmodem". Zmáčknutím ok se zobrazí na počítači menu. Zapněte přijímač, poté začne přenos. 
Zhruba po 2.5 minutách, se na PC zobrazí zpráva "OK, Reset" v okně Hyper 
Terminal,  která znamená, že přenos proběhl správně. 
Vypněte přijímač a odpojte RS 232. 
*Poznámka:   Nesprávné postupy můžou způsobit neopravitelné poškození přijímače. 
Nevypínejte při nahrávání. 
Nezapojujte nebo nevypojujte RS232, pokud je přijímač zapnut. 
9.4 Timer 
V vašem přijímači lze nastavit provádění určitých funkcí v daný čas, tyto funkce jsou zapnutí a vypnutí. 
Pomocí UP/DOWN tlačítek vybert timer. Zmáčknutím LEFT/RIGHT aktivujete / deaktivujete časovač. Zmáčknutím 
OK tlačítka vstoupíte do výběru funkce časovače. 
 
Můžete vybrat následující funkce: 
"Power On": přijímač se zapne v nastavený čas . 
"Time interval": Přijímače se v nastavený čas zapne, zobrazí vybraný program a v nastaveném čase se zase 

 3 

identifikačním štítku. 
Je nezbytné používat pouze certifikované a kompatibilní kabeláž. 
Jestliže zařízenní nefunguje správně ikdyž jsou strikně dodržený následující instrukce, kontaktujte vašeho 
prodejce. 
 
4.0 Uskladnění 
Váš přijímač a jeho vybavení skladován a doručován v ochranném balení, zabraňující elektrickému poškození a 
vlhkosti. Po vybalení, zkontrolujte obsah balení a obal dejte z dosahu dětí. Při transportu z místa na místo 
používejte originální balení. 
 
5.0 Nastavení vybavení 
Doporučujeme konzultovat zapojení s profesionálem.  Jinak, prosím postupujte dle následujících instrukcí: 
Přečtěte si návod k vaší TV a antény. 
Ujistěte se, že SCART kabel je v dobrém stavu. 
Ujistěte se, že SCART kabeláž je dobře stíněná. 
Ujistěte se, že venkovní části antény jsou v dobrém stavu 
 
6.0 Připojení 
6.1 Připojení pozemní antény 
Pro příjem signálu by měla být připojen kabel pozemní antény do ANT IN konektoru na zadní straně přijímače. 
(FIGURE 1) 
6.2 Připojení do TV & VCR 
TV set by měl být připojen s přijímačem pomocí SCART kabelem. Tento pozemní přijímač může pracovat 
dohromady spolu s VCR použitím “loop through” funkce. “loop-through” funkce přijímače je aktivní, když je přijímač 
vypnutý. Jakmile je VCR zapnut, jeho video a audio signál prochází skrz pozemní přijímač. (FIGURE 2) 
6.3 Připojení digitálního audio zesilovače 
Digitální audio zesilovač připojte pomocí S/PDIF konektoru. (FIGURE 3) 
6.4 Připojení PC 
RS 232 konektor přijímače slouží k propojení s PC pomocí serial kabelu. Připojení přijímače k PC umožňuje 
nahrání nejnovějších verzí softwaru do přijímače. (FIGURE 4) 
 
7.1 Přední panel 
FIGURE 5. Zadní panel 
 
1.Indikátor režimu 
Červená led indikuje STAND-BY režim. Zelená led indikuje, že přijímač je v AWAKE režimu. 
2.4 číselný display  
V STAND-BY režimu indikuje aktuální čas. 
V AWAKE režim indikuje číslo právě sledovaného programu. 
7.2 Zadní panel 
FIGURE 6. Zadní panel 
1.ANT IN 
Slouží pro připojení anténního kabelu pro příjem singnálu. 
2.To TV 
Možnost připojit TV set  a přijímat analogové programy nebo připojit extra přijímač. (Obsahuje výstupní modulátor, 
pouze model SRT 5016 a 5025). 
3.TV SCART Konektor 
Slouží pro připojení přijímače s TV pomocí SCART kabelu. 
4.VCR SCART Konektor 
Slouží k připojení přijímače do video rekoredéru pomocí scart kabelu. Video signál bude nyní procházet skrze 
přijímač a videorekordér do TV. 
5.RS 232 Serial Port 
Slouží k propojení PC a přijímače, umožňuje nahrát nejnovější verze softwaru. 
6.S/PDIF Digital audio output 
Slouží k propojení s digitální audio zesilovačem. 
Power ON/OFF vypínač 
Síťový kabel 
Váš přijímač vyžaduje napětí 90~240 V AC (automatický výběr), 50~60 Hz +/-5%. 
Před připojením ověřte síťové parametry. 
7.3 Dálkové ovládání 
Všechny vlastnosti set-top boxu lze ovládat pomocí dálkového ovládání  
 
Přepíná přijímač On/Standby. 
Ztlumuje zvuk 
Přepíná mezi TV a AV režimem. Výběr programu.  
Přepíná Favorite režim ON/OFF. Přepíná mezi  TV a RADIO režim. 
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Zobrazuje menu a vrací se z jakékoliv sekce menu do základního zobrazení. 
Zobrazuje informace o programu. 
Ukazuje EPG (Electronic Program Guide)  
J. EXIT 
Opouští menu i submenu, ruší probíhající činnosti. 
K. Mimo menu: Přepíná program 
     V menu: Posouvá kursor nahoru/dolů. 
L. Mimo menu: Zvyšuje/snižuje hlasitost.  
    V menu: Mění hodnotu na položce v menu.  
M. OK Aktivuje vybranou položlu. Zobrazuje seznam programů  
N. V+ / V- Zvyšuje/snižuje hlasitost.  
O. P+ /P- Pohyb mezi stránkami v menu.  
P. MOSAIC Zobrazuje obraz 9 programů zároveň 
Q. PAUSE Zmrazí / odmrazí obraz.  
R. AUDIO Zobrazí seznam dostupný audio stop, přepíná mezi zvukovými režimy stereo ((•)), left-mono ((• nebo 
right-mono •)). 
S. EDIT 
Editace programu.  
T. TEXT 
Zobrazuje  Teletext  
U. SUB 
Zobrazuje seznam dostupných titulků.  
V. RECALL 
Přepne na předchozí program. 
 
8.0 Prvotní instalace 
Ujistěte se, že přijímač je správně připojen do TV a antény a že je signál dostatečně kvalitní. Zapojte síťový kabel 
do zásuvky. Zapněte přijímač. Zobrazí se následující obrazovka. 
Pokud instalujete poprvé doporučujeme projít instalaci krok za krokem. Tato možnost vám umožní jednoduše 
nastavit systém i programy. Pokud jste “profesionál” můžete toto přeskočit  tento krok pomocí EXIT tlačítka a 
nastavit programy pomocí Channel Search menu. Zmáčknutím UP/DOWN vyberte jazyk, zmáčknutím OK 
potvrdíte. Zobrazí se následující menu. 
Vyberte Country, Antenna Power režim a Channel numbering. Zmáčknutím UP/DOWN vyberete položku, 
zmáčknutím RIGHT/LEFT změníte hodnotu položky. 
Pokud zvolíte BACK, vrátíte se k OBRAZOVCE 1. 
Zmáčknutím OK potvrdíte nastavení a vstoupíte do Adjust antenna menu (zobrazeno jako OBRAZOVKA3). 
Zmáčknutím LEFT/RIGHT vyberte Channel No, nastavte směr a pozici antény (pokud je potřeba) k dosažení 
maximálních hodnot signál a kvality. Dostupnost digitálních programů v vaší lokalitě vám poskytne váš prodejce. 
Přesuňte kurzor na Scan, zmáčknutím OK potvrdíte, obrazovka Automatic Search se zobrazí. 
Po dokončení vyhledání, přijímač automaticky uloží informace a vrátí se do základního režimu. 
   
9.0 Hlavní menu 
Všechny důležité nastavení a vlastnosti přijímače lze ovládat z Main Menu. Main Menu se skládá z pěti podmenu 
jako "Channel Organiser", "Channel Search", "Installation", "Timer", "Game".  K vstupu do menu slouží tlačítko 
MENU. Obrazovka MAIN MENU se zobrazí (OBRAZOVKA 5). 
9.1 Channel Organiser 
V hlavním menu MAIN MENU, zmáčknutím UP/DOWN přesuňte kurzor na Channel Organiser  a pak zmáčknutím 
OK vstupte do menu Channel Organiser. 
Channel Organiser menu obsahuje tři podmenu, která jsou "Edit TV Channel", "Edit Radio Channel" a "Sort". 
9.1.1 Editace TV programů 
V tomto menu můžete nastavit oblíbené progamy, změnit pořadí programů a mazat programy. 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberete požadovaný program. Zmáčknutím LEFT/RIGHT se přesunete do sloupce s 
požadovanou funkcí, kterou chcete použít na vybraný program. 
Pokud je kurzor v sloupci "Favor", zmáčknutím OK tlačítka přidáte vybraný program k oblíbeným. Pokud je kurzor v 
sloupci "Move", zmáčknutím OK tlačítka potvrdíte výběr programu, pomocí UP/DOWN tlačítek  přesunete program 
do nové pozice a zmáčknutím OK tlačítka potvrdíte novou pozici. Opakujte pro každý kanál , který chcete 
přesunout. Pokud je kurzor v sloupci "Del", zmáčknutím OK tlačítka označíte program k smazání z seznamu. 
Zmáčknutím EXIT tlačítka aplikujete změny a potvrdíte smazání. 
9.1.2 Editace radio programů 
Menu je shodné s menu 9.1.1 "Editace TV programů”. 
9.1.3 Třídění 
Můžete třídit seznam programů podle jména programu, LCN (Logical Channel Number – logického čísla programu) 
nebo Channel Number (čísla programu). 
9.2 Vyhledávání programu 
V Channel Search menu jsou dvě položky: 
Automatic Search 
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Manual Search 
9.2.1 Automatické vyhledání 
Zmáčknutím OK na Automatic Search. Zobrazí se varovná zpráva. 
Zmáčknutím LEFT/RIGHT přesunete kurzor na OK and zmáčknutím OK potvrdíte. Zobrazí se zpráva. "Please 
press LEFT/RIGHT to choose whether to erase your previous channel list". 
Poté se začnou programy automaticky vyhledávat. Pokud chcete vyhledávání přerušit, lze tak zmáčknutím EXIT 
tlačítka. 
Po dokončení vyhledání, přijímač automaticky uloží informace a vrátí se do základního režimu 
9.2.2 Manuální vyhledání 
Zmáčknutím OK na Manual Search, zobrazí se obrazovka Manual Search. 
Zmáčknutím LEFT/RIGHT vyberte číslo programu nebo zmáčknutím numerických tlačítek zvolte číslo programu 
nebo zmáčknutím UP/DOWN se přesuňte na položku Frequency a pomocí numerických tlačítek vložte hodnotu 
frekvecnce. 
Zmáčknutím UP/DOWN se přesuťe na Bandwidth a vyberte bandwidth pomocí LEFT/RIGHT tlačítek. 
Zkontrolujte indikátory hodnoty signálu a kvality, zda-li jste vložili správné hodnoty. 
Zmáčknutím UP/DOWN se přesuňte na položku Search a zmáčknutím OK vyhledejte program. 
Jestliže není program naistalován, zobrazí se varování. Zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka se vrátíte. 
Různé země mají různé VHF/UHF frekvenční rozsahy. Je proto důležité, aby jste zvolili správný region. 
9.3 Instalace 
9.3.1 Systémové nastavení 
V tomto menu, lze nastavit položky jako language, TV Settings, Country, Channel Numbering, Antenna Power, 
Time Setting a Factory Default. 
9.3.1.1 Jazyk 
Můžete změnit jazyk OSD a audia. 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberte OSD language nebo Audio language. Zmáčknutím OK/RIGHT vstoupíte do 
seznamu jazyků a zmáčknutím UP/DOWN vyberete jazyk. Zmáčknutím OK potvrdíte. 
9.3.1.2 TV settings 
Lze nastavit TV Standard, TV format, Video output a Modulator Settings. 
■ TV Standard 
Zobrazí se následující: 
Zmáčknutím OK/RIGHT vyberte PAL nebo NTSC, zmáčknutím OK potvrdíte. Pokud nevíte jaký standart používá 
vaše TV, vyberte AUTO. 
■  TV format 
Zobrazí se následující: 
Zmáčknutím OK/RIGHT vyberte 4:3 nebo 16:9, zmáčknutím OK potvrdíte. 
■  Video output 
Zobrazí se následující: 
Zmáčknutím OK/RIGHT vyberte CVBS nebo RGB, zmáčknutím OK potvrdíte 
■  Modulator Settings (pouze u modelu SRT 5016 a 5025) 
Zobrazí se následující: 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberte RF Audio mode nebo RF Channel. Pomocí LEFT/RIGHT nastavte RF Audio 
Režim a RF Channel. Zmáčknutím OK potvrdíte. 
9.3.1.3 Země 
Zmáčknutím OK/RIGHT vyberte zemi z seznamu, zmáčknutím OK potvrdíte. Pokud není vaše země v seznamu, 
zvolte Other. Nastaví se bežný frekvenční rozsah používaný v Evropě. 
9.3.1.4 Číslování programů 
Zde lze nastavit různé číslování programů, Appearing order nebo Operator defined. 
9.3.1.5 Napájení antény 
Zmáčknutím OK/RIGHT vyberte OFF nebo ON napájení antény, zmáčknutím OK potvrdíte. Před nastavení na ON: 
zkontrolujte zdali je vaše anténa aktivní, požaduje napájení 5V a její spotřeba není větší než 100 mA. 
9.3.1.6 Časové nastavení 
Pokud poskytovatel vysílá v GMT, můžete nastavit čas na GMT nebo nastavte vlastní čas. Pokud GMT nastavené 
na ON, aktuální čas je nastaven automaticky nebo můžete nastavit časové pásmo. Pokud púoskytovatel používá 
správný časový posun, poté bude proběhne změna času při přechodu z zimního na letní  a obráceně automaticky. 
Pokud nastavíte GMT Usage na OFF, Set Data a Set Time položky se zobrazí. 
Pro nastavení času manuálně – přesuňte kurzor na položku a pomocí numerických tlačítek dálkového ovládání 
nastavte. 
9.3.1.7 Factory Default 
Vyberte Factory default a zmáčknutím OK potvrďte. Vyberte YES a zmáčknutím OK, se přijímač vrátí do továrního 
nastavení a věškerá data budou smazána. 
9.3.2 Personal Style 
V tomto menu si můžete nastavit barvu menu, úrověn průhlednosti, styl okraje a vstupní animaci. 
Zmáčknutím UP/DOWN vyberte položku a zmáčknutím LEFT/RIGHT nastavte hodnotu, zmáčknutím OK potvrdíte. 
9.3.3 Rodičovský zámek 
V tomto mnenu, můžete nastavit zámek na program (ON nebo OFF), zámek menu, nastavení rodičovského zámku 
a změnit PIN kód (OBRAZOVKA 29). 
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