
Návod pro nastavení HDMI výstupu

Vážený zákazníku, 

dle níže uvedeného návodu si jednoduše a rychle můžete nastavit Váš set-top-box, tak aby 

podporoval HDMI výstup.

Upozornění: Pokud si nastavíte podporu HDMI výstupu, nebude již Váš set-top-box 

podporovat SCART výstup. Toto nastavení můžete kdykoliv přenastavit zpět.

1.  Nejprve restartujte Váš set-top-box. 

Pro restart použijte tlačítko    

na čelním panelu vašeho zařízení.

2.  Chvilku vyčkejte a po nahrání obrazovky 

s informací o vyhledávání DVB-T kanálů stiskněte 

tlačítko    na Vašem dálkovém ovladači.

3.  Na další obrazovce naleznete podrobnější 

nastavení set-top-boxu. Přejděte na záložku 

televize.

 



4.  Zde si nastavíte u položky VÝSTUP HDMI podle Vaší 

preference rozlišení 720p nebo 1080i. Konkrétní variantu 

nastavíte podle podporovaného rozlišení Vaší televize.

 

Upozornění: Pokud si nastavíte HDMI výstup, nebude podporována funkce ovládání hlasitosti 

na ovladači Vašeho set-top-boxu. Ovládání hlasitosti bude možné pouze na ovladači dodaném 

k Vaší televizi. 

5.  Pro uložení všech nastavených parametrů stiskněte 

červené tlačítko    na Vašem dálkovém ovladači 

a pomocí zeleného tlačítka    změnu potvrďte.

6.  Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte oranžové tlačítko    na Vašem dálkovém ovladači.

Nyní je HDMI výstup aktivní a po propojení set-top-boxu a televize HDMI kabelem můžete naplno 

využít kvalitu poskytované O2 TV služby.

Zpětné nastavení SCART výstupu

Pokud chcete vrátit nastavení na podporu SCART výstupu, použijte výše uvedený manuál, 

pouze v bodu 5 použijte následující parametry.

Výstup HDMI – none

Výstup  SCART – dle použitého propojení set-top-boxu s televizí, tedy RGB, kompozitní či S-Video.



Dálkový ovladač – popis jednotlivých tlačítek

Přepnutí ovladače 
do režimu ovládání TV

Zapnout/vypnout 
set-top-box

Vypnutí zvuku

Ovládání hlasitosti

Návrat do MENU

Směrové šipky 
pro pohyb v MENU

Zpět na předchozí 
stránku

Tlačítka pro přehrávání filmů 
z Videotéky a TV archivu
(zpětné přetáčení, Play, Pause, 
přetáčení vpřed, Stop)

Přepnutí ovladače do režimu 
ovládání set-top-boxu

Přepnutí ovladače do režimu DVD přehrávače

Tlačítka číselné klávesnice pro přepínání 
TV kanálů a zadávání PIN kódů

Přepínání TV programů

Informace o TV pořadu

Tlačítko OK pro potvrzení výběru

Funkční tlačítka. Mají různý 
význam, který je vždy uveden 

na aktuální obrazovce.

Přepnutí do módu DVB-T 
při startu set-top-boxu


