Návod na rychlé zprovoznění služby
Digitální kabelové televize UPC
Připojení prvního set-top boxu
Připojení druhého set-top boxu
Výměna stávajícího set-top boxu
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Připojení set-top boxu k zásuvce Kabelové televize UPC

Koaxiální
kabel

TYP 1

TYP 2

set-top box

zdířky RF in/out

• Koaxiálním kabelem propojte dle obrázku TV výstup zásuvky UPC a vstup „RF - IN“ na set-top boxu a dále postupujte podle bodu 2 návodu.
• Pro připojení druhého set-top boxu nebo analogové nabídky na dalším televizoru použijte anténní rozbočovač (není součástí balení), který je možné
připojit do zásuvky UPC do TV výstupu nebo na výstup set-top boxu RF OUT, a koaxiální kabel potřebné délky. Dále postupujte od bodu 2 návodu.
Rovněž si můžete u UPC objednat vybudování druhé přípojky. Cena zřízení druhé přípojky se řídí platným ceníkem zveřejněným na www.upc.cz.
• Při výměně set-top boxu odpojte stávající set-top box. Pokud jsou kabely a připojení v pořádku, můžete místo tohoto set-top boxu rovnou zapojit nový
a dále postupujte od bodu 2 návodu.
• Přiloženým 1,5 m koaxiálním kabelem propojte set-top box a TV!
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Připojení set-top boxu SCART kabelem
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Zapojení do elektrické sítě

SCART

set-top box

set-top box

TV
• Propojte set-top box a TV přijímač přiloženým Scart kabelem.

• Zapojte set-top box do elektrické sítě a přepněte síťový vypínač na
zadní straně do polohy „ON“.

4 Vložení Smart karty
ON/OFF

set-top box
1. Do horního otvoru pod dvířky v levé části set-top boxu vložte Smart kartu (čipem nahoru a dopředu).
2. Na set-top boxu stiskněte tlačítko ON/OFF, přístroj indikuje zapnutý stav zeleným světlem diody na středním panelu.
3. Zapněte TV přijímač. Pokud se na Vašem TV přijímači neobjeví úvodní obrazovka s logem UPC, použijte dálkový ovladač TV a přepněte vstup ručně
zmáčknutím tlačítka AV.
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Nastavení jazyků
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Nastavení TV výstupu

Nastavení jazyků
Jazyk nabídky
Přednostní audio
Druhé audio
Přednostní titulky
Druhé titulky
Teletext

TV výstup

Česky
Česky
Anglicky
Česky
Anglicky
Česky

Poměr stran
Kontrast
Dolby Digital
Video výstup

Pro změnu nastavení stiskněte OK, pro potvrzení stiskněte MENU.
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Nastavení místního času

4:3 Letter Box
5
Vypnut
RGB

Přednastaven formát obrazovky TV přijímače 4:3, pro potvrzení stiskněte
MENU. Pro změnu formátu použijte šipky vpřed/vzad.

8 Spuštění manuálního vyhledávání
Manuální vyhledávání

Nastavení místního času
Časové pásmo
Místní čas
Letní čas

Praha, Bratislava
10:00
Automatická volba

Frekvence
Modulace
Symbolrate
Typ vyhledávání
Typ vysílání
Spustit vyhledávání

170,5 MHz (0..9)
64 QAM
5 000
Síť
Všechno

Úroveň signálu
Kvalita signálu
Čas je automaticky nastaven, pro pokračování stiskněte MENU.
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Ukončení vyhledávání kanálu

99 %
97 %

Pro nastavení programové nabídky spusťte manuální vyhledávání.
Parametry vyhledávání jsou přednastaveny. Vyhledávání spustíte
stisknutím tlačítka OK. (Pozn.: Úroveň signálu by měla být vyšší než 50 %,
kvalita více než 95 %). Pokud signál nemáte, zkontrolujte připojení
k zásuvce UPC nebo kontaktujte klientský servis.

10 Programová nabídka UPC

Vyhledat kanály
110 (TV stanic)

28 (R stanic)

442/64/6900
Discovery HD
HD+
Discovery World
btv
Discovery Science
Vyhledávání skončeno,
Discovery T&L
stiskněte OK
410/64/6000
Discovery HD
418/64/6900
Discovery T&L
426/64/6900
HD+
442/64/6900
btv

100 %
ZDF
3sat

ZDF
3sat
Dar Erste
region

Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví informační okno Vyhledávání skončeno, stiskněte OK – potvrďte a opusťte proces nastavení
stisknutím tlačítka Exit. Pokud se během několika vteřin objeví info
o aktualizaci software, nechte provést (spustí se automaticky).

Klientský servis ✆ 241 005 100

Klientské centrum tel.: 241 005 200

Začíná Vám 10denní období, kdy můžete přijímat všechny programy
Digitální kabelové televize UPC. Po uplynutí této doby bude programová
nabídka odpovídat Vámi objednané službě.

