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Přehled: Přední strana

Tlačítko pohotovostního režimu
Stisknutím přepnete mezi pohotovostním a aktiv-
ním režimem.

Stav LED diody
• Bliká zeleně: Připojování k síti.
• Svítí zeleně: Připojeno k síti (Zapnuto).

• Bliká žlutě: Slabé připojení k internetu.
• Svítí žlutě: Připojeno k síti internet, probíhá 

spojení se službou Telly.
• Bliká červeně: Probíhá diagnostika set-top 

boxu.
• Svítí červeně: Diagnostika selhala.
• Bez světla: Bez napájení (Vypnuto).

Přehled: Zadní strana

1 USB
Pro připojení k externím zařízením (např. klávesnice, 
dálkové ovládání).

2 A/V výstup (audio/video)
Pro připojení k televizoru nebo audio zařízení (ana-
logové video ve Standardním rozlišení a analogové 
audio). Tento konektor použijte pouze v případě, že 
váš televizor nemá HDMI vstup.

Při připojení přes HDMI je analogový video výstup 
vypnut.

3 Vstup pro ethernetový kabel
Pro připojení k síti internet.

4 HDMI
HDMI vstup do televize (Vysoké a standardní 
rozlišení digitálního obrazu a digitálního zvuku).

5 Vstup pro napájecí adaptér
Pro připojení napájecího adaptéru, který je sou-
částí balení.

Umístění a bezpečnostní informace

Nikdy neumísťujte set-top box nad nebo poblíž 
zdroje tepla jako například k jinému elektronické-
mu zařízení. Při nedodržení těchto pokynů může 
dojít k poškození nebo nefunkčnosti. Prosím 
pamatujte, že okolní teplota nesmí přesáhnout 
+40 °C.

Set-top box můžete umístit buď horizontálně nebo 
namontovat na zeď za pomocí úchytu na spodní 
straně. Prostřední úchytový otvor je určen pro 
šroub s průměrem hlavy 6mm. 

Umístěte set-top box tak, aby bylo dostupné 
vypínací tlačítko, které je umístěno v přední horní 
části. Prosím umístěte set-top box tak, aby bylo 
umožneno správné odvětrávání.

IR příjmač je umístěn na horní straně v přední části. 
Přímá viditelnost na přední část set-top boxu 
zaručuje správnou funkčnost pro ovládání.

Provozní okolní 
teplota 0–40 °C, při nekondenzující vlhkosti 0–95%.

Napětí 200–240V, 50–60 Hz.

Napájecí jednotka Tento produkt Třídy III, VIP4205, musí být napájen ze 
zdroje napájení, který je dodáván společně s výrobkem.

Napájecí jednotka Běžně <4W, 1.2W v pohotovostním režimu sítě 
a 0.34W v pasivním pohotovostním režimu.
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Tlačítko 
pohotovostního režimu

LED dioda

POZOR! Moderní ploché obrazovky a nízkoenergetické lampy vydávají světlo, které v některých přípa-
dech může rušit IR snímač určený pro ovládání zařízení. Jestliže ovládání zařízení nefunguje správně, 
zkuste změnit vzájemnou pozici zařízení.



TV

Bezpečnostní opatření

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce 
s elektrickými zařízeními. 
 
Důležitá upozornění pro vaší bezpečnost:
• Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
• Dbejte všech varování.
• Přístroj nerozebírejte a neotvírejte. Servis 

svěřte autorizované opravně. Je-li pronajat od 
poskytovatele, kontaktujte zákaznické centrum 
poskytovatele.

• Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
• Přístroj čistěte jen suchou látkou.
• Nepokládejte žádné předměty na horní část 

set-top boxu, pro správné větrání přístroje 
ponechte nad set-top boxem prostor alespoň 
20 cm.

• Neblokujte přístup vzduchu nutného pro 
chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu 
s tímto návodem.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, 
např. radiátory, vařiče, trouby či výkonná  
el. zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo.

• Baterie v ovladači nevystavujte horku,  
např. přímému slunečnímu záření, ohni apod.

• Prostor okolo napájecího zdroje udržujte volný, 
aby byla umožněna ventilace.

• Používejte správnou elektrickou přípojku. 
Pokud elektrická přípojka neodpovídá zásuvce 
přístroje, prokonzultujte problém s elektriká-
řem. Nepokoušejte se o amatérské úpravy 
napájení.

• Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdále-
nosti od otevřeného ohně, svíček apod.

• Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdále-
nosti od vody (např. vázy s vodou, květináče 
apod.).

• Chraňte napájecí kabel před mechanickým 
poškozením (zlomení, přiskřípnutí apod.).

• Používejte pouze zařízení a příslušenství dopo-
ručené výrobcem.

• Odpojujte přístroj od elektrické sítě během 
bouřek a v případě delší nečinnosti (dovolená 
atd.). Šetříte tím zároveň elektrickou energii.

• Servis svěřte autorizované opravně. Je-li set-top 
box pronajat od poskytovatele, kontaktujte 
zákaznické centrum poskytovatele. Servisní 
zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo 
je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí 
kabel, průnik vody, pád na zem atd.). V takovém 
případě přístroj ihned odpojte od elektrické sítě 
a nepoužívejte jej.

Možnosti instalace
Připojení set-top boxu k televizoru 
bez HDMI vstupu
Pokud váš televizor nedisponuje HDMI vstupem, 
připojte audio/video kabel (3,5 mm - 3xRCA)* 
do A/V výstupu na set-top boxu a následně 
k audio/video konektorům na televizi. (Konektory 
jsou barevně rozlišené: Bílá = Levé audio, 
Červená = Pravé audio, Žlutá = Video.) 

Připojení videa/zvuku do Domácího 
kina nebo HiFi soustavy.

1. Digitální zvukové zařízení s HDMI vstupem: 
Namísto použití výše uvedeného návodu na 
připojení HDMI  do TV, připojte HDMI kabel 
ze set-top boxu do Domácího kina a z HDMI 
výstupu Domácího kina veďte kabel do HDMI 
vstupu TV.  

2. Digitální zvukové zařízení bez  HDMI vstupu: 
Využijte výše uvedený návod pro připojení 
set-top boxu přes HDMI kabel do televize a pak 
připojte buď optický kabel Mini-Toslink* nebo 
jiný elektrický S/PDIF kabel*, v závislosti na 
možnosti vašeho zařízení, z televizního digitál-
ního zvukového výstupu na vstup do Vašeho 
digitálního zvukového zařízení. 
 
Poznámka: Možná budete muset změnit nasta-
vení televizoru tak, aby digitální zvukový výstup 
byl z televizoru vysílán správně.  

3. Analogové zvukové zařízení: Připojte A/V kabel 
3,5mm “jackem” do A/V výstupu set-top boxu 
a druhý konec připojte červeným a bílým RCA 
konektorem do vašeho zvukového zařízení. 
 
* kabel není součástí balení 

Instalace set-top boxu

1. Připojte STB k televizoru
Připojte HDMI kabel do set-top boxu a HDMI 
konektoru na televizoru. Toto je upřednostňovaná 
metoda a při použití HDMI není nutné žádné jiné 
video/audio připojení. Při připojení HDMI je analo-
gový video výstup vypnut.

2. Připojte STB k síti Internet
Připojte ethernetový kabel mezi set-top box a rou-
ter/switch/modem, nebo do ethernetové přípojky 
dle doporučení od vašeho poskytovatele interne-
tu. Po opětovném připojení odpojte a znovu připoj-
te napájecí kabel, aby se set-top box restartoval.

3. Připojte k STB napájení
Připojte napájecí zdroj ke konektoru DC na  
set-top boxu a následně i do elektrické zásuvky.

POZOR! Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než 
ten, který je součástí obsahu balení. Může dojít 
k vážnému poškození set-top boxu.

4. Připravte dálkové ovládání
Vložte baterie do dálkového ovladače.
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POZOR! Pro zobrazení obrazu ze set-top boxu musí být váš televizor přepnut na správný externí vstup. 
To se provádí automaticky nebo ručně pomocí tlačítka na dálkovém ovladači televizoru. Pokyny nalezne-
te v uživatelské příručce k televizoru.


