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1. Bezpečnostní informace a informace o výrobku
Zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování zkontrolujte, zda jsou dodány 
všechny součásti, a udržujte obal mimo dosah dětí. Krabici doporučujeme po dobu záručního období uschovat, 
abyste zařízení v případě opravy nebo záruční opravy dokonale ochránili.
Před spuštěním zařízení si přečtěte pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Výrobek musí být instalován 
v souladu s vnitrostátními předpisy.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Společnost StreamView tímto prohlašuje, že výrobek typu rádiového zařízení Přijímač je v souladu s požadavky 
směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: nokia.
streamview.com/support

AAA

Zařízení umístěte na dobře větrané místo na rovný, pevný a stabilní povrch. 
V případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel 
poškozen, je třeba jej vyměnit za napájecí adaptér Nokia PA1210EU. Kontaktujte poprodejní servis, 
abyste předešli případnému nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmí být toto zařízení vystaveno dešti 
nebo vlhkosti a musí být chráněno před vysokou teplotou, vlhkostí, vodou a prachem. Nepoužívejte 
přístroj ve vlhkém nebo chladném prostředí. 

Pokud je třeba přístroj opravit, navštivte webové stránky: nokia.com/shop/support a kontaktujte 
poprodejní servis.

 Aby nedošlo k požáru, nepoužívejte v blízkosti přístroje svíčky nebo jakýkoli nekrytý oheň. Chraňte 
zařízení před přímým slunečním světlem.

Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte baterie pouze shodnými nebo 
rovnocennými typy. Použité baterie je třeba bezpečně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního 
prostředí je vyhazujte do příslušných nádob na odpadky. 

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Má 
takovou konstrukci, že nevyžaduje bezpečnostní připojení do uzemněné elektrické zásuvky.

Toto označení znamená, že daný výrobek musí být v celé EU řádně zlikvidován v souladu se směrnicí 
2002/96/ES (OEEZ) a nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Prosíme, 
recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. 
Odneste jej do sběrného dvora nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
Podle zákona o bateriích jsou koncoví uživatelé ze zákona povinni vracet staré baterie. Nevyhazujte 
použité baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je do sběrného zařízení pro použité baterie.

!
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2. Pozemní přijímač
2.1 Čelní panel

2.2 Zadní panel

2.3 Dálkové ovládání

Zapnutí / vypnutí přijímače (pohotovostní režim)

Rychlé přetáčení vpřed/vzad při přehrávání multimediálních nebo nahraných souborů

Zobrazí teletext.

Nahrávání televizního programu na připojené paměťové zařízení
Hlasitost +/-

Ukončí nabídku nebo podnabídku

Změna mezi aktuálním a posledním sledovaným televizním kanálem
Zobrazí seznamy oblíbených kanálů v režimu seznamu kanálů
Nastavení doby automatického vypnutí
Přepíná mezi režimem TV nebo rádia
Výběr dostupné zvukové stopy a zvukového režimu
Zobrazí seznam dostupných jazyků titulků

Ztlumení hlasitosti
Zapínání kanálů v režimu sledování

- Výběr kanálu podle čísla kanálu. 
- Zadávání parametrů příjmu v režimu instalace. 
- Nastavení času v „nabídce nastavení časovače“.

Režim sledování:
1 x stisknutí: Zobrazí informace o probíhajícím a dalším vysílání. Zobrazí parametry 
příjmu aktuální stanice.
2 x stisknutí: Zobrazí podrobností EPG o aktuálním televizním vysílání.
Nabídka Seznam kanálů / Přesun kanálů:
Potvrďte novou pozici televizního kanálu (kanálů) pro vybraný kanál (kanály) v nabídce 
Seznam kanálů / Přesunout kanál

V režimu sledování:Stisknutím tlačítka FAV1 zobrazíte dostupné skupiny oblíbených 
kanálů. Vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů a stisknutím tlačítka OK 
přidejte aktuální televizní kanál do vybrané skupiny oblíbených.
Nabídka Seznam TV kanálů: Stisknutím tlačítka FAV1 zobrazíte dostupné skupiny 
oblíbených kanálů. Vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů a stisknutím 
tlačítka OK přidejte požadované televizní kanály do vybrané skupiny oblíbených.
V režimu sledování:Stisknutím tlačítka FAV2 zobrazíte vytvořené skupiny oblíbených 
kanálů. Vyberte kanál z vybrané skupiny oblíbených a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím 
tlačítka Ukončit zavřete seznam.
Funkce úprav v nabídce, multimédiích a teletextu. Postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Pokud je připojeno externí úložné zařízení,
- spouští/pozastavuje přehrávání multimediálních nahrávek nebo nahrávek z přijímače
- spouští/pozastavuje nahrávání s časovým posunem v režimu sledování

- Zobrazí seznam kanálů v režimu sledování TV
- Aktivuje označenou položku nabídky v režimu nabídky

- Otevře hlavní nabídku
- Krok zpět v režimu nabídky

Nabídka Vypnuto: změní kanál na předchozí/další
Nabídka Zapnuto: přesune kurzor nahoru/dolů
Nabídka Vypnuto: zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti
Nabídka Zapnuto: změní nastavení konkrétních nabídek

0-9

i (INFO)

TEXT

REC
+ V -

+ P -

OPT.
SLEEP
TV/R

AUDIO
SUB

FAV 1

FAV 2

Aktivuje funkci EPG (elektronický programový průvodce) v režimu TV.GUIDE

MENÜ

EXIT
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3. Instalace
3.1 Obsah balení 

USB-A 2.0 Anténa HDMI Síťový adaptér

AV výstup Digitální zvuk

Terrestial Receiver

Dálkové 
ovládání

2 x baterie 
AAA

Adaptér AV na 
Scart

Kabel 
HDMI

Síťový 
adaptér

Provoz:
0°C-50°C

Pokyny k 
instalaci
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3.2 Nastavit

2

2

1

1

21

1

2

3

4

TV TV

or

Audio Video
(analogové)

HDMI
(digitální)

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V

50/60 Hz
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3.3 První spuštění

4. Stručný průvodce používáním přijímače

Volitelné 

Při prvním spuštění přijímače Nokia se na obrazovce televizoru zobrazí průvodce úvodním nastavením. Pomocí 
tlačítek  přesuňte zvýraznění na nastavení, které si přejete změnit. Pomocí tlačítek  můžete měnit 
hodnoty nebo stisknutím tlačítka OK otevřít seznam pro rychlý výběr.

• Jazyk: Vyberte jazyk obrazovky (OSD).
• Země: Vyberte, ve které zemi se přijímač používá. V závislosti na vybrané zemi se nastaví nastavení LCN a  
 mřížka kanálů.
• Napájení antény: tuto funkci aktivujte pomocí „Zapnuto“, pokud připojíte přijímač Nokia k aktivní anténě  
 DVB-T2. Pokud tuto funkci povolíte, přijímač bude aktivní anténu DVB-T2 napájet střídavým napětím 5 V přes 
 připojený anténní kabel. 
 Pokud používáte pasivní anténu DVB-T2, deaktivujte tuto funkci pomocí „Vypnuto“.
• Režim vyhledávání: Výběrem možnosti „FTA“ uložíte pouze volně vysílané kanály (Free-To-Air) nebo výběrem 
 možnosti „Všechny“ uložíte i kódované kanály. Přijímač Nokia je přijímačem volně šířených kanálů, proto   
 byste měli jako režim vyhledávání zvolit FTA. Po provedení všech nastavení přesuňte zvýraznění na položku 
 „Vyhledávání kanálů“ a stisknutím tlačítka OK spusťte skenování. Přijímač nyní vyhledá všechny dostupné  
 kanály. Po dokončení skenování se přijímač přepne do režimu sledování.

POZNÁMKA: výběr nesprávné země může mít za následek neuspořádaný seznam kanálů a může dojít k 
vynechání kanálů.

V případě, že se po prvním zapnutí přijímače nezobrazí nabídka průvodce instalací, obnovte tovární nastavení 
přijímače stisknutím tlačítka NABÍDKA a v podnabídce „Systém“ (výchozí PIN 000) vyberte možnost „Obnovit 
výchozí tovární nastavení“.

Následující stručný průvodce vás seznámí se základním ovládáním. 
Chcete-li přijímač zapnout nebo přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) na 
dálkovém ovladači.
Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítek  nebo V+/V-.

4.1 Přepínání kanálů

Pomocí přijímače lze kanály přepínat následujícími způsoby:

• Zadáním čísla kanálu: požadovaný kanál můžete vybrat přímo zadáním čísla kanálu pomocí číselných   

USB 2.0 Digitální zvuk 
(koaxiální)
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 tlačítek 0~9. Je možné zadat číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Stačí počkat několik sekund a přijímač se  
 přepne na zvolený kanál. Případně můžete po výběru čísla kanálu stisknout tlačítko OK pro okamžité přepnutí.
• Přes seznam kanálů: stisknutím tlačítka OK v režimu sledování zobrazíte TV seznam 
 Pomocí tlačítek  vyhledejte a zvýrazněte požadovaný kanál a stisknutím tlačítka OK zvýrazněný 
 kanál vyberte. Dalším stisknutím tlačítka OK skryjete seznam kanálů a budete sledovat vybraný kanál. 
 Chcete-li najít kanál v seznamu kanálů rychleji, můžete pomocí tlačítek P+/P- nebo 
 procházet seznam stránku po stránce. Stisknutím tlačítka OK můžete začít sledovat vybraný kanál. 
• Pomocí tlačítek  nebo P+/P- : stisknutím tlačítek  nebo P+/P- můžete v režimu sledování přepínat kanály. 

4.2 Okno s upozorněním

Při sledování televize můžete stisknutím tlačítka INFO získat informace o aktuálním kanálu. Dvakrát stiskněte 
tlačítko INFO, abyste získali rozšířené informace o aktuálním kanálu v EPG. Upozorňujeme, že tuto službu 
poskytuje provozovatel televizního vysílání. Obsah a dostupnost závisí na provozovateli televizního vysílání.

4.3 Zvuk

Chcete-li vybrat jinou zvukovou stopu nebo zvukový režim, stiskněte v režimu sledování tlačítko AUDIO. Zobrazí 
se dialogové okno „Nastavení zvuku“. Pomocí tlačítek  vyberte dostupnou zvukovou stopu a režim zvuku 
(mono, stereo, pravý, levý).

4.4 Teletext 

Přijímač je vybaven funkcí teletextu. Pro přístup k teletextu stiskněte v režimu sledování tlačítko TEXT a pomocí 
tlačítek 0~9 zadejte číslo stránky. Pomocí tlačítek  vyberte další/předchozí stránku, pomocí tlačítek  
vyberte podstránky. Stisknutím tlačítka Exit nebo TEXT se vrátíte zpět do režimu sledování.

4.5 Titulky 

Některé kanály podporují výběr jazyka titulků. Stisknutím tlačítka SUB v režimu sledování zobrazíte seznam 
dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek  vyberte titulky a stisknutím tlačítka OK je potvrďte. Nebo 
stiskněte tlačítko Ukončit nebo SUB, aby se žádná změna neprovedla.

4.6 Průvodce (EPG-Elektronický programový průvodce) 

Elektronický programový průvodce umožňuje prohlížet rozvrhy akcí a informace o programech. 
Chcete-li vstoupit do programového průvodce, stiskněte v režimu sledování tlačítko GUIDE (PRŮVODCE). 
Pomocí tlačítek  vyberte kanál a tlačítky  vyberte pořad. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte podrobné 
informace o vybraném pořadu. 
Pokud chcete nastavit funkci časovače pro vybraný pořad, stiskněte ZELENÉ tlačítko. 
Tlačítkem Exit ukončíte programového průvodce a vrátíte se do režimu sledování.
Upozorňujeme, že tuto službu poskytuje provozovatel televizního vysílání. Obsah a dostupnost závisí na 
provozovateli televizního vysílání.

4.7 Funkce nahrávání 

Pro nahrávání je třeba připojit externí zařízení USB (USB flash disk nebo externí pevný disk). Na obrazovce 
televizoru se zobrazí vyskakovací zpráva potvrzující, že přijímač zjistil externí paměťové úložiště.

4.7.1 Okamžité nahrávání 

Stisknutím tlačítka REC spustíte okamžité nahrávání. 
Stisknutím tlačítka REC nebo Ukončit zastavíte okamžité nahrávání. Poté ve vyskakovacím okně vyberte 
možnost Ano a stisknutím tlačítka OK potvrďte ukončení nahrávání.

4.7.2 Nahrávání s časovým posunem

Stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza v režimu sledování spustíte nahrávání s časovým posunem. 
Dalším stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza přehrajete záznam s časovým posunem. 
Stisknutím tlačítka Ukončit zastavíte nahrávání s časovým posunem. Poté ve vyskakovacím okně vyberte 
možnost Ano a stisknutím tlačítka OK potvrďte ukončení nahrávání.
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4.7.3 Nahrávání s časovačem 

Chcete-li nastavit funkci časovače, zvolte Nabídka > Seznam kanálů > Nastavení časovače. Vyberte jeden z 20 
časovačů a stiskněte tlačítko OK.
Pro nastavení funkce časovače nakonfigurujte následující nastavení:

• TV/Rádio: výběr televizního nebo rozhlasového kanálu
• Opakovat: Můžete si vybrat, zda chcete zvolený pořad zaznamenat jednou, denně nebo týdně.
• Kanál: Výběr televizního kanálu
• Datum probuzení: nastavení data
• Čas spuštění: nastavte čas spuštění
• Čas ukončení: nastavte čas ukončení
• Režim: vyberte možnost „Sledovat“, pokud nechcete pořad sledovat, nebo „Nahrát“, pokud chcete pořad  
 nahrát.
• Uložit nebo Zrušit: Po dokončení všech nastavení zvolte „Uložit“, čímž aktivujete funkci časovače, nebo   
 „Zrušit“, čímž ji ukončíte bez uložení.
Poznámka: tato verze softwaru nepodporuje funkci nahrávání. Pokud si chcete zakoupit a stáhnout verzi 
softwaru s funkcí nahrávání, navštivte prosím webové stránky www.nokia.streamview.com .

4.8 Spánek

Opakovaným stisknutím tlačítka SPÁNEK zvolte dobu automatického vypnutí (10/30/60/90/120 min.), po 
které přístroj přejde do pohotovostního režimu. Výchozí nastavení je „VYPNUTO“.

5. Funkce nabídky  
5.1	Seznam	TV	kanálů		

5.1.1 Seznam oblíbených 

Své oblíbené kanály můžete přidat do 16 seznamů oblíbených kanálů, včetně 8 seznamů oblíbených kanálů 
pojmenovaných podle žánrů.
Stiskněte tlačítko FAV1. Zobrazí se „volitelné seznamy oblíbených kanálů“. Pomocí tlačítek  vyberte jeden z 
nabízených seznamů oblíbených kanálů. Stisknutím tlačítka OK vyberte kanály ze seznamu kanálů, které chcete 
přidat do vybraného seznamu oblíbených. Vybrané kanály budou označeny symbolem srdíčka. Po dokončení 
výběru kanálů stiskněte tlačítko Ukončit pro dokončení a uložení kanálů do seznamu oblíbených.
Tento postup zopakujte, chcete-li vytvořit další seznamy oblíbených kanálů.
Chcete-li odebrat kanál ze seznamu oblíbených, zopakujte výše uvedený postup a zrušte výběr kanálu, který 
chcete odebrat ze seznamu oblíbených.

5.1.2 Uzamčení kanálů

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Uzamknout štítek“. Chcete-li pokračovat v této operaci, 
zadejte své heslo. Ve výchozím nastavení je heslo 0000. Stisknutím tlačítek  vyberte kanál, který chcete 
uzamknout, a stiskněte tlačítko OK. Uzamčené kanály budou označeny symbolem zámku. Stisknutím tlačítka 
Ukončit tuto operaci ukončíte a uložíte.

5.1.3 Přeskakování kanálů

Stisknutím ZELENÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Přeskočit štítek“. Vybrané kanály budou při procházení 
pomocí tlačítek  přeskočeny. 
Pomocí tlačítek  vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej označte nebo zrušte jeho označení pro přeskočení. 
Kanály nastavené pro přeskočení budou označeny symbolem. Po provedení všech změn ukončete tuto operaci 
stisknutím tlačítka Ukončit a uložte ji.
Poznámka: k těmto kanálům máte i nadále přístup ze seznamu kanálů.

5.1.4 Přesouvání kanálů

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Přesunout štítek“. Pomocí  zvýrazněte kanál a stisknutím 
tlačítka OK jej vyberte. Můžete vybrat jeden nebo více kanálů. Zvýrazněte novou pozici vybraného kanálu a 
stisknutím tlačítka INFO jej přesuňte na novou pozici.
Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci ukončíte. Zobrazí se okno s upozorněním na uložení a možnosti „Ano“ 
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nebo „Ne“.
Poznámka: V některých zemích je při počáteční instalaci funkce LCN ve výchozím nastavení povolena. Pokud 
chcete změnit pořadí kanálů v seznamu kanálů, musíte deaktivovat funkci LCN v nabídce Instalace / Lokální 
číslování kanálů. Zopakujte proces automatického vyhledávání v nabídce Vyhledávání kanálů.

5.1.5 Úpravy (Třídění, Úprava nebo Vymazání) 

• Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Třídění štítků“. Vyberte možnost třídění a stisknutím   
 tlačítka Ukončit dokončete tuto operaci pro uložení.
• Stisknutím ZELENÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Úprava štítku“. Tuto operaci vyberte, pokud chcete kanál 
 přejmenovat. Pomocí tlačítek  vyberte kanál, který chcete přejmenovat. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte  
 virtuální klávesnici. Po přejmenování vybraného kanálu vyberte a stisknutím tlačítka OK na virtuální klávesnici 
 virtuální klávesnici skryjte. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka potvrďte přejmenování. Stisknutím tlačítka Ukončit  
 tuto operaci ukončíte a uložíte.
• Stisknutím MODRÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Vymazat štítek“. Vyberte kanál, který chcete vymazat. 
 Stisknutím tlačítka OK vyberte kanál(y). Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci dokončíte a opustíte tuto  
 nabídku.

Poznámka: vymazané kanály lze obnovit pouze v případě, že znovu provedete frekvenční skenování v nabídce 
Vyhledávání kanálů. 

5.2 Seznam rozhlasových kanálů

Viz kapitola 5.1 Seznam TV kanálů. Pro seznam rozhlasových kanálů platí stejný postup.

5.3 Rodičovský zámek
 
Tato nabídka umožňuje chránit instalační nabídku a/nebo kanály pomocí kódu PIN. Můžete také vytvořit nový 
kód PIN. Pomocí tlačítek  vyberte v nabídce seznamu kanálů položku „Rodičovská kontrola“ a pokračujte 
stisknutím tlačítka OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí PIN: 0000).
• Věkové omezení: stisknutím tlačítka OK nastavte možnosti a věk pro funkci „Rodičovská kontrola“.
• Zámek nabídky: uzamkne nabídku instalace. Zámek nabídky můžete nastavit na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. 
• Zámek kanálů: můžete povolit nebo zakázat funkci zámku pro televizní nebo rozhlasové kanály, které jsou  
 uzamčeny v seznamu kanálů ( Nabídka > Seznam kanálů > Seznam TV kanálů > Zámek). Ve výchozím nastavení 
 je tato funkce povolena volbou „Zapnuto“.
• Nové heslo: Zadejte nový kód PIN (4 číslice), který chcete používat. Doporučujeme si ho zapsat, abyste si ho  
 mohli později vybavit.
• Potvrdit heslo: zadejte znovu nový kód PIN, abyste ho potvrdili. Stisknutím tlačítka OK změnu uložíte.

5.4 Režim přehrávání

Pomocí tlačítek  vyberte režim přehrávání (stabilní/ AV synchronizace)

5.5 Vymazat všechny

Vymazat všechny uložené (televizní i rozhlasové) kanály.

6. Instalace
Stisknutím tlačítek NABÍDKA a  vyberte položku nabídky „Instalace“. Pomocí tlačítek  zvýrazněte dílčí 
nabídku a stisknutím tlačítka OK ji vyberte.

6.1 Vyhledávání kanálů 

6.1.1 Automatické vyhledávání

V této nabídce můžete automaticky vyhledat všechny přijímané kanály ve vybrané zemi/oblasti podle 
přijímacích frekvencí. Upozorňujeme, že všechny dříve nainstalované kanály a seznamy oblíbených kanálů 
budou odstraněny. Nově nalezené kanály se nainstalují do seznamu kanálů a poté můžete vytvořit nový seznam 
oblíbených kanálů. Zvýrazněte „Automatické vyhledávání“ a stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání.
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6.1.2 Ruční vyhledávání 

V této nabídce můžete vyhledávat kanály se zadanou přijímací frekvencí nebo číslem kanálu. Pomocí tlačítek 
 zvýrazněte možnost vyhledávání. 

• Frekvenční kanál: zadejte přímo kanál příjmu pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek  pro změnu hodnot. 
• Frekvence (kHz): zadejte frekvenci příjmu přímo pomocí číselných tlačítek nebo pomocí tlačítek  pro změnu 
 hodnot. 
• Šířka pásma: pomocí tlačítek  nastavte šířku pásma přijímacího kanálu.
• Vyhledávání v síti: přepínejte „Ano“ a „Ne“ pro vyhledávání v síti.
• Ruční vyhledávání: zvýrazněte „Ruční vyhledávání“ a stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání. Nově   
 nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů.

6.1.3 Země

V této nabídce můžete nastavit zemi kanálů, které chcete vyhledávat. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam 
pro rychlejší výběr.

6.1.4 Napájení antény

Pokud používáte aktivní anténu (s vestavěným zesilovačem), přepněte položku „Napájení antény“ do polohy 
Zapnuto. Pokud používáte pasivní anténu (bez vestavěného zesilovače), vyberte možnost Vypnuto.

6.1.5 Režim vyhledávání

Pomocí tlačítek  vyberte „Režim vyhledávání“ a zvolte buď možnost „FTA“ (Free-to-Air, volně vysílané kanály) 
nebo „Všechny kanály“.

6.2 Logické číslování kanálů

Logické číslování kanálů (LCN) je funkce, která každému programu a službě vysílané prostřednictvím vysílacích 
multiplexů přiřazuje konkrétní čísla kanálů.
Pomocí tlačítek  vyberte pro LCN možnost „Vypnuto“ nebo „Zapnuto“.

6.3 Aktualizace softwaru z USB nebo DB

Aktualizace softwaru je instalace nové verze softwaru z důvodu zlepšení provozu přijímače. Aktualizace DB 
(databáze) je instalace seznamu kanálů do pozemního přijímače Nokia. 
Pokud je pro váš přijímač k dispozici nový software nebo soubor DB, můžete si jej stáhnout z webu www.nokia.
streamview.com. 
Aktualizace DB také umožňuje kopírovat seznam kanálů z jednoho přijímače Nokia do několika dalších přijímačů 
Nokia. Vytvoření souboru DB naleznete v kapitole 6.4 Zálohování na USB.
Uložte software nebo soubor DB (*.bin) do kořenového adresáře úložiště USB a vložte jej do portu USB přijímače. 
Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „USB úložiště připojeno“. Otevřete nabídku Instalace / Aktualizace 
z USB.

Vyberte režim:
• Aktualizace: Instalace nové verze softwaru 
• Hlavní kód: Pouze aktualizace systému bez vymazání uživatelských dat
• Uživatelská DB: Instalace seznamu kanálů.

Soubor aktualizace: Vyberte soubor z úložiště USB. 

Vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka OK spusťte proces aktualizace. Zobrazí se zpráva „Určitě chcete 
provést aktualizaci?“ Pokud souhlasíte, vyberte možnost „Ano“. Zobrazí se zpráva „Zápis na flash paměť! 
Nevypínejte své zařízení!“

Po dokončení se na ukazateli průběhu zobrazí 100 % a zařízení se automaticky restartuje.

Varování: Po aktualizaci se přijímač automaticky restartuje. Během procesu aktualizace NIKDY neodpojujte 
přijímač od elektrické sítě ani nevypínejte napájení! V takovém případě může dojít k poškození přijímače a 
ztrátě záruky! Upozorňujeme, že seznam kanálů a seznamy oblíbených položek budou přepsány.
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6.4 Zálohování na USB

Tato funkce umožňuje zálohovat uživatelskou DB (databázi) nebo nastavení na úložiště USB.
Uživatelská DB obsahuje seznamy kanálů (seznamy televizních a rozhlasových kanálů) pozemního přijímače 
Nokia. 

Předvolba obsahuje nastavení pozemního přijímače Nokia.

Seznamy kanálů a nastavení můžete zálohovat na zařízení USB a přenést je do jiných pozemních přijímačů 
Nokia pomocí funkce aktualizace z USB.

Vložte externí paměťové zařízení USB, vyberte „Režim zálohování“ (Uživatelská DB / předvolba) a „Spustit“. Na 
obrazovce se zobrazí „Čtení z flash paměti“ - „Zápis souboru“ - „Zálohování proběhlo úspěšně“.

Poznámka:
1.  Pro zálohování na USB doporučujeme používat prázdná úložná zařízení USB.
2. Před použitím přijímače vždy proveďte zálohování dat na paměťové zařízení USB.
3. Společnost StreamView nemůže nést odpovědnost za ztrátu informací nebo následky způsobené ztrátou  
  informací.
4. Během zálohování nikdy neodpojujte úložiště USB a napájení.

6.5 Hra

• Othello
• Tetris

7. Nastavení
7.1 Jazyk

Pomocí tlačítek  vyberte jazyk pro OSD. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam pro rychlejší výběr.

7.1.2 První zvuk 

První jazyk zvuku následuje po zobrazení OSD ve výchozím nastavení. Pomocí tlačítek  můžete zvolit jazyk 
zvuku jako prioritní, pokud je k dispozici.

7.1.3 Druhý jazyk zvuku

Pomocí tlačítek  vyberte jazyk, který se bude přehrávat, když jazyk zvolený jako první jazyk zvuku není k 
dispozici.

7.2 Nastavení AV

Použijte  tuto nabídku pro přizpůsobení přijímače vašemu televizoru a/nebo zařízení domácího kina. Stisknutím 
tlačítka OK otevřete možnosti nastavení.

7.2.1 Televizní systém 

Pomocí tlačítek  vyberte televizní systém (Auto, PAL, NTSC), který odpovídá specifikacím vašeho televizoru.

7.2.2 Rozlišení videa 

Vyberte „rozlišení videa“ obrazovky televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti: Auto (automatická detekce rozlišení 
videa předávaného přijímači) a manuální volba 576i až 1080p. Zvolte nastavení, které odpovídá specifikacím 
vašeho televizoru. Volba rozlišení vyššího než 576i platí pouze pro televizory, které jsou k přijímači připojeny 
přes výstup HDMI.
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7.2.3 Poměr stran 

Vyberte poměr stran vašeho televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti: 
•Auto: Automatická detekce poměru stran předávaného přijímači
• 4:3LetterBox: černé pruhy v horní a dolní části obrazu na TV 4:3 pro obrazovku 4:3 a 16:9 pro TV přístroje   
 16:9 .
• 4:3PanScan: zobrazuje širokoúhlé vysílání 16:9 na celé obrazovce televizoru 4:3. 

7.2.4 Video efekty

Vyberte „režim poměru stran“ televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti: Standardní, Výchozí, Živý.

7.2.5 Zvukový výstup

• PCM (Pulse Code Modulation) je vlastně metoda modulace. Pokud tuto možnost nastavíte, přijímač bude 
 dekódovat všechny digitální zvukové soubory. Dekódované zvukové soubory jsou do připojených zařízení 
 (televizor nebo AV zesilovač) přenášeny bez komprese. Připojená zařízení nemusí při příjmu zvuku nic   
 zpracovávat.
• BS Out (Bitstream, datový tok): Přenos datového toku přenáší komprimované zvukové soubory z přijímače  
 do AV zesilovače. AV zesilovač pak data dekóduje na nekomprimovaný výstup. Tato možnost by měla být vybrána 
 pro přenos formátů prostorového zvuku z přijímače do AV zesilovače, AV předzesilovače nebo kombinace  
 výkonových zesilovačů.
• SPDIF: Digitální zvuková data se přenášejí pomocí elektrických impulzů z přijímače do AV zesilovače.
• Auto: automatické nastavení režimu zvukového výstupu přijímače po automatické detekci zvukových   
 charakteristik zařízení (televizoru nebo AV zesilovače).

7.2.6 Zvukový popis

Tuto možnost nastavte na „Zapnuto“, pokud chcete mít podporu zvukové stopy, která popisuje obsah na 
obrazovce. Užitečné pro osoby se zrakovým postižením.

7.2.7 Hlasitost zvukového popisu  

Vyberte hlasitost zvukové stopy AD.

7.2.8 Režim 

Vyberte mezi režimy nastavení „STB“, „TV“ a „AV“.

7.3 Nastavení místního času

Nastavení časového pásma pro vaši nabídku a systém. Pomocí tlačítek  přesuňte zvýraznění na nastavení. 
Hodnoty lze měnit pomocí tlačítek .

7.3.1 Použití GMT 

Při nastavení na „ZAPNUTO“ se čas automaticky řídí změnami letního času. Při nastavení na „Vypnuto“ nastavíte 
čas ručně podle následujících kroků.

7.3.2 Kompenzace GMT

Umožňuje nastavit časové pásmo, ve kterém žijete. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití 
GMT nastaveno na „„Zapnuto“. Rozsah nastavení GMT je „-11:30 ~ +12:00“.

7.3.3 Letní čas 

Nastavení změny letního času.
• Auto: změna letního času se nastavuje automaticky.
• Vypnuto: změna letního času je deaktivována.
• Zapnuto: Změna letního času se aktivuje ručně.
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7.3.4 Datum

Umožňuje nastavit datum, tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití GMT nastaveno na 
„Vypnuto“.

7.3.5 Čas 

Umožňuje nastavit čas, tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití GMT nastaveno na „Vypnuto“.

7.4 Informace 

Při volání na naši asistenční linku si prosím připravte informační obrazovku. Osoba, která přijme váš hovor, vás 
může požádat o informace uvedené na obrazovce.

7.5 Tovární nastavení 

Tato možnost umožňuje obnovit tovární nastavení přijímače, čímž se také vymažou všechny uložené kanály.
Pomocí tlačítek  vyberte nabídku „Tovární nastavení“ a stiskněte tlačítko OK. Budete vyzváni k zadání kódu 
PIN. Pomocí tlačítek 0~9 zadejte správný kód PIN. (VÝCHOZÍ PIN: 0000). Zobrazí se okno pro potvrzení. Výběrem 
možnosti „Ano“ načtete tovární nastavení. Výběrem možnosti „Ne“ načtení zrušíte. Stiskněte tlačítko Ukončit 
a opusťte okno.
VAROVÁNÍ: Obnovením továrního nastavení přijímače budou všechna vaše nastavení a uložené kanály trvale 
vymazány. Tuto možnost používejte opatrně.

7.6 Nastavení OSD 

7.6.1 Zobrazení titulků

Vyberte „Zapnout“ pro aktivaci titulků na obrazovce.

7.6.2 Časový limit OSD

Nastaví dobu, po které okna s upozorněním a zprávy zmizí. Rozsah je 3~10 sekund.

7.6.3 Průhlednost OSD

Průhlednost OSD můžete nastavit v rozsahu 0 ~ 50 % v krocích po 10 %.

7.7 Automatický pohotovostní režim 

Automatický pohotovostní režim vám pomůže snížit spotřebu energie. Zvýrazněte nabídku „Automatický 
pohotovostní režim“ a stisknutím tlačítek  nastavte 1 až 6 hodin, přijímač se přepne do pohotovostního 
režimu, pokud během této doby nepřijme žádný příkaz z dálkového ovládání. Nastavením automatického 
pohotovostního režimu na „Vypnuto“ deaktivujete funkci automatického pohotovostního režimu. Výchozí 
nastavení jsou 3 hodiny.

8. Multimédia
Tato funkce umožňuje přehrávat různé typy multimediálních souborů z připojeného paměťového zařízení USB. 
Připojte paměťové zařízení USB a pomocí tlačítek  zvýrazněte preferovanou nabídku a stisknutím tlačítka 
OK vstupte do vybrané nabídky. 

Nabídka Multimédia se skládá z následujících podnabídek: 
• Hudba: výběrem možnosti „hudba“ můžete přehrávat zvukové soubory ve formátech MP3, OGG a FLAC.
• Obrázky: Chcete-li přehrát své oblíbené obrázky ve formátu JPG nebo BMP, vyberte možnost „obrázky“.
• Film: výběrem možnosti „film“ a tlačítka OK vstupte do této nabídky pro přehrávání všech druhů videoformátů.
• Správce záznamů: vyberte „správce záznamů“ a stisknutím tlačítka OK přehrávejte nebo upravujte nahrávky.
• Informace o HDD
• Konfigurace DVR

Při vstupu do přehrávání multimédií je zvýrazněna kořenová složka paměťového zařízení USB. Stisknutím OK 
otevřete adresář, resp. jeho složky/podsložky. Na obrazovce se v pravém horním rohu zobrazují kořenové 
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složky pro snadnější navigaci. Stisknutím tlačítek  vyberete soubor nebo složku a stisknutím tlačítka OK  
otevřete složku/podsložku (pokud je to možné) nebo spusťte přehrávání souboru. Stiskněte tlačítko Ukončit 
pro ukončení nebo stiskněte OK pro otevření na celé obrazovce. Pomocí níže popsaných tlačítek můžete  vybírat 
funkce v různých režimech přehrávání.

Obecné:
• [Přehrát/Pauza]/[   ] Spuštění nebo pozastavení přehrávání multimediálního souboru.
• [FF] [FB]/[  ] Funkce skoku v režimech přehrávání multimediálních souborů.
• [UKONČIT]/[ ] Zastaví přehrávání.

8.1 Hudba

Pomocí tlačítek  vstupte do složky s hudebními soubory. Použijte tlačítka  pro výběr libovolného souboru 
a stiskněte OK pro spuštění přehrávání. Stiskněte Ukončit pro ukončení přehrávání.

8.2 Obrázky

Pomocí tlačítek  vstupte do složky s obrazovými soubory. Pomocí  vyberte obrázek. Pokud je formát 
podporován, zobrazí se obrázek v malé obrazovce s vloženým obrázkem. Stisknutím tlačítka OK jej můžete 
zobrazit v režimu celé  obrazovky.

8.3 Film

Pomocí tlačítek  vyberte video soubor. Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný videosoubor v okně 
náhledu. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka přehrajete vybraný videosoubor ve formátu celé obrazovky.

8.4 Správce záznamů

Otevřete nabídku „Správce záznamů“ a sledujte a spravujte nahrané televizní pořady. Stisknutím tlačítka OK 
přehrajete vybraný videosoubor v okně náhledu. Dalším stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný videosoubor 
ve formátu celé obrazovky.

• ŽLUTÉ tlačítko: uzamčení vybraného nahraného pořadu.
• MODRÉ tlačítko: odstranění vybraného nahraného pořadu.
• ŽLUTÉ: přejmenování nahraného pořadu.
• ZELENÉ: Změna oddílu, pokud je k dispozici.

8.5 Informace o HDD

Zobrazí se informace o připojených úložných zařízeních USB.

8.6 Konfigurace DVR 

V této podnabídce můžete zakázat funkci nahrávání s časovým posunem nebo vybrat výchozí oddíl připojeného 
paměťového zařízení USB.
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9. Otázky a odpovědi

Proč nemám na svém televizoru 
televizní signál z mého přijímače?

Proč nemám na televizoru 
signál, přestože je přijímač Nokia 
připojen kabelem HDMI?

Proč se přijímač Nokia 
automaticky přepne do režimu 
automatického spánku?

Jak mohu přehrávat mediální 
soubory (fotografie, video, zvuk) 
ze zařízení USB v přijímači Nokia?

a) Zkontrolujte, zda jste na televizoru vybrali port HDMI, ke 
kterému je přijímač připojen.
b) Ujistěte se, že je kabel HDMI správně připojen k portu HDMI 
televizoru a k pozemnímu přijímači Nokia.

Možná jste na televizoru vybrali špatný vstup. Po výběru 
správného portu HDMI se po několika sekundách objeví signál 
z přijímače Nokia.

Funkce automatického pohotovostního režimu je aktivována. 
Funkci můžete deaktivovat nebo nastavit dobu, po kterou se 
má přijímač v případě nečinnosti přepnout do automatického 
pohotovostního režimu. Chcete-li nastavit automatický 
pohotovostní režim, přejděte do následující nabídky: Nastavení 
-> Automatický pohotovostní režim a stisknutím tlačítka OK 
zobrazte seznam možností.

Připojte externí zařízení USB k portu USB. Stiskněte tlačítko 
Nabídka na dálkovém ovladači a vyberte podnabídku 
Multimédia. Vyberte typ multimediálního souboru, který 
chcete přehrát (hudba, fotografie nebo film), a potvrďte výběr 
stisknutím tlačítka OK. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte 
tlačítko OK pro náhled. Opětovným stisknutím tlačítka OK 
zobrazíte vybraný soubor v režimu přes celou obrazovku.
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10. Technické specifikace

Zvuk a video

Rozlišení displeje: HD TV
Rozlišení videa: 1080i, 720p, 576i
Dekódování zvuku: Dolby Digital Plus

Systém

Operační systém: DVB-T/T2

Porty

Anténní vstup
HDMI
USB 2.0 (0,5 V, max. 500 mA)
AV (3,5 mm)
Digitální zvuk (koaxiální)
DC IN (12 V, 1 A)

Obecné údaje

Napájení: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Vstupní napětí: DC 12 V, 1 A
Spotřeba energie při provozu: max. 12 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
Provozní teplota: 0 ~ +50 °C
Skladovací teplota: -20 ~ +70 °C
Rozměry (Š x H x V v mm): 112 x 123 x 24
Hmotnost (v kg): 0,23

Licenses

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered 
marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and 
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license 
from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights 
reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, 
design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used 
under license by StreamView GmbH.
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