UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
GX-M7550SK

Účelem bezpečnostních opatření je zajistit bezpečnost uživatelů a zabránit majetkovým škodám.
Tento dokument si pozorně přečtěte. Je to důležité pro správné používání.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných společností.

Tento návod se může bez předchozího oznámení změnit v důsledku zdokonalení výrobku, standardizace nebo z jiných
technických důvodů.
© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

INFORMACE O SYMBOLU OEEZ
SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
(ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ)
Tato značka na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava či USB kabel) nesmí být na konci životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Aby se
zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, oddělte tyto
předměty od jiných druhů odpadu a odpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálních
zdrojů.
Uživatelé v domácnostech musí kontaktovat buď prodejce, od něhož si tento výrobek koupili, nebo místní státní úřad, aby
získali podrobné informace o tom, kam a jak mohou tyto předměty odevzdat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.
Podnikoví uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a prostudovat si podmínky nákupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství je zakázáno míchat s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Informace o environmentálních závazcích společnosti Samsung a regulačních povinnostech specifických pro tento
výrobek, např. předpisech REACH, naleznete na internetové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMACE O SYMBLOU BATERIE

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ POUŽÍVANÝCH V TOMTO VÝROBKU
Tato značka na baterii, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že baterie používané v tomto výrobku nesmí být na konci
životnosti likvidovány s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemických prvků Hg, Cd nebo Pb
sdělují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích přesahujících referenční úrovně směrnice ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, tyto látky mohou způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Aby byly chráněny přírodní zdroje a bylo podporováno opětovné použití materiálu, oddělte baterie od jiných druhů odpadu a
recyklujte je prostřednictvím vašeho místního systému bezplatného vracení baterií.

Informace v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnost SAMSUNG
ELECTRONICS Co., Ltd. Žádné zde obsažené informace nesmí být nijak
kopírovány, překládány, přepisovány nebo rozmnožovány bez předchozího
písemného souhlasu společnosti SAMSUNG.
Informace v tomto dokumentu podléhají neohlášeným změnám.

Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ

CZE

Účelem oddílu o bezpečnostních opatřeních je zajistit bezpečnost uživatelů a zabránit majetkovým škodám.
Tento dokument si pozorně přečtěte. Je to důležité pro správné používání.

ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ČI ZADNÍ STĚNU).
UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, JEJICHŽ SEVIS BY MOHL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
POZOR
RIZIKO EL. ŠOKU
NEOTEVÍREJTE

Tento symbol označuje
„nebezpečné napětí“ ve výrobku,
které představuje riziko zasažení
elektrickým proudem nebo úrazu.

POZOR! ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ZASAŽENÍ Tento symbol označuje důležité
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT pokyny doprovázející výrobek.
(ČI ZADNÍ STĚNU). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ
DÍLY, JEJICHŽ SEVIS BY MOHL PROVÁDĚT
UŽIVATEL. SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
PERSONÁLU.

Toto zařízení neinstalujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo podobné zařízení.

VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo poškození, které může vyvolat nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem,
nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti.

POZOR!
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ČI SEŘÍZENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ TĚCH, KTERÉ
JSOU SPECIFIKOVÁNY V TOMTO DOKUMENTU, MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ.
NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEPROVÁDĚJTE OPRAVY SAMI. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
Tento výrobek splňuje předpisy ES, pokud jsou pro spojení tohoto přístroje s jinými zařízeními použity stíněné
kabely a konektory. Aby se zabránilo vzájemnému elektromagnetickému rušení s elektrickými spotřebiči, jako
jsou rádia a televizory, použijte pro připojení stíněné kabely a konektory.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Pokud se elektrická zástrčka tohoto přístroje nehodí do zásuvek na stěnách vašeho domova, nechte tyto
zásuvky vyměnit za vyhovující licencovaným elektrikářem. Pokud napájecí kabel není dostatečně dlouhý,
získejte vhodný prodlužovací kabel schválený z hlediska bezpečnosti. Budete-li mít nějaké otázky ohledně
napájecího kabelu nebo zástrčky nebo budete potřebovat další pomoc, požádejte o podporu místního prodejce.
Pro úplné vypnutí musíte tento přístroj odpojit od nástěnné zásuvky. Poté musí být elektrická zástrčka přístroje
vždy na přístupném místě.
Tento výrobek je vyroben podle licence, v souladu s některými právy na duševní vlastnictví některých třetích
stran.
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Bezpečnostní informace  Opatrnost při zacházení
OPATRNOST PŘI ZACHÁZENÍ

VAROVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•

Z tohoto výrobku nikdy nesnímejte horní kryt. Uvnitř nejsou žádné díly, jejichž servis by mohl provádět
uživatel.
Zajistěte správné provedení všech elektrických spojů.
Nejprve k přístroji připojte všechna zařízení a teprve poté připojte jejich napájecí kabely.
Dříve, než od zadního panelu tohoto výrobku odpojíte jakékoli zařízení, odpojte od nástěnné zásuvky
elektrickou zástrčku set top boxu.
Do děr, drážek či jiných otvorů v krytu nikdy nevtlačujte žádné předměty.
Pokud se dodaná elektrická zástrčka nehodí do vašich nástěnných zásuvek, nezapojujte ji. Nechte nástěnné
zásuvky vyměnit za vyhovující kvalifikovaným elektrikářem.
Pro úplné vypnutí musíte tento výrobek odpojit od nástěnné zásuvky. Poté musí být elektrická zástrčka
přístroje vždy na přístupném místě.

POZOR!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se zapnutým set top boxem nepohybujte.
Set top box nepoužívejte a neukládejte na horká, studená, vlhká nebo prašná místa.
Neblokujte větrací otvory set top boxu. U všech stran ponechte alespoň 5 cm prostoru.
Set top box nikdy neumisťujte na měkký nábytek nebo koberce.
Na set top box nikdy nepokládejte nic, co by se mohlo vlít dovnitř, a přístroj nikdy neumisťujte tam, kde by
mohl být vystaven vlhkosti nebo dešti.
Set top box nepokládejte na jiná napájená elektrická zařízení, jako je zesilovač nebo DVD přehrávač.
Neprovozujte jej v uzavřeném prostoru, jako je Hi-Fi skříň.
Nepřipusťte, aby se napájecí kabel nebo vodič stejnosměrného proudu z napájecího zdroje zachytil za
nějaký předmět, byl drcen nebo stisknut dvířky skříně.
Nečistěte leštěnkou ve spreji.
Zbavujte prachu jen suchou prachovkou.
Set top box neumisťujte před zdroj tepla, jako je radiátor nebo oheň.
Použité baterie neodhazujte do míst, která mohou vzplanout.
Zajistěte, aby AC/DC adaptér ležel naplocho na stole či podlaze. Pokud AC/DC adaptér umístíte tak, aby byl
zavěšen za kabel na střídavý proud vstupem nahoru, může se do adaptéru dostat voda nebo jiná cizí látka a
způsobit poruchu adaptéru. Viz obrázek dole.

AUTORSKÉ PRÁVO
© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována nebo kopírována bez
předchozího písemného povolení společnosti SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
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Informace o výrobku
KLÍČOVÉ FUNKCE

Zobrazení v kvalitě HD
Podporuje výstup videa v rozlišení až 1080 p, což vám umožňuje s potěšením sledovat čistý a ostrý obraz.

Funkce elektronického programového průvodce (EPG)
Pomocí průvodce kanály EPG můžete zjišťovat informace o programech a rozvrhu vysílání vámi požadovaného
kanálu a plánovat si programy, které chcete sledovat.

Zvuk Dolby Digital Plus
Tento výrobek poskytuje realistický digitální zvuk po připojení k STB zesilovači prostřednictvím HDMI portu,
který podporuje zvukový systém Dolby Digital Plus.

PVR (osobní videorekordér) s externím pevným diskem
Umožňuje zaznamenat zvolené televizní/rozhlasové programy a jejich pozdější zhlédnutí/poslech. Tato funkce
vám pomůže zajistit, že nepřijdete o oblíbené zábavné programy nebo filmy, když na ně právě nebudete mít čas.
Abyste mohli uskutečnit záznam, musíte mít připojeno externí USB úložiště.
Použít můžete jen externí USB pevný disk.
PVR soubor zaznamenaný vaším přijímačem může přehrát jen tento přijímač.

Náhled ze seznamu kanálů
Tato funkce umožňuje zobrazit náhled kanálu v malém vyskakovacím okně po jeho zvýraznění v seznamu
kanálů.

VOD (video na požádání)
Máte-li svůj přijímač připojen k internetu, můžete si stahovat a sledovat další programy, kdykoli si to budete přát.
Stažení některých programů je bezplatné a jiné mohou být účtovatelné za cenu, která se objeví na obrazovce.
Poplatky za jakékoli programy, které si koupíte, se objeví i na vaší předplatitelské faktuře.
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Informace o výrobku  Klíčové funkce
Poznámky k USB připojení

•

•

•
•
•
•
•
•

Tento set top box podporuje jen externí pevné disky formátované pro souborové systémy ext3, ext4 nebo
vfat. Formátujte pomocí MW pro systém ext4. Připojení externího USB pevného disku prostřednictvím USB
rozbočovače se nepodporuje. Připojte disk přímo k přijímači.
USB vstup má výkonové omezení (max. proud 1 A), což může vést k nedostatečnému napájení jednotek po
připojení příliš mnoha zařízení najednou k pasivnímu rozbočovači. Doporučuje se použití rozbočovače
s externím napájecím zdrojem.
Minimální požadavky na PVR:
Kapacita vyšší než 250 GB
Minimální rychlost zápisu 8 MB/s
Minimální rychlost čtení 16 MB/s
Použití pomalých jednotek může vést k dlouhé době zavádění z média.
Tento set top box může přehrávat jen obsah zaznamenaný jím samým.
Tento set top box nepodporuje protokol PTP (protokol pro přenos snímků).
Neodebírejte USB úložiště, zatímco se používá (během záznamu, formátování atd.).
Společnost SAMSUNG neodpovídá za žádnou ztrátu dat z USB úložiště.
USB pevný disk pro PVR se připojuje k zadnímu USB portu.

CZE

•
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Informace o výrobku  Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte níže vyobrazené příslušenství.

Dálkový ovladač / baterie pro dálkový ovladač
(velikost AAA)

Napájecí adaptér / napájecí kabel

Kabel SCART Gender
(Konvertuje mini SCART na SCART.)

Uživatelská příručka

 Kabelové příslušenství (nedodané s výrobkem) můžete zakoupit od místního prodejce výrobků
značky Samsung.
Nedodávané kabely:
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HDMI kabel



Koaxiální kabel



LAN kabel



Optický kabel



SCART kabel



Kabel USB – pevný disk SATA

Informace o výrobku  Čelní panel

CZE

ČELNÍ PANEL
Tento oddíl popisuje tlačítka a LED kontrolky na čelním panelu.

SNÍMAČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

Tlačítka pro
USB port (0,5 A)
přepínání
LED napájení
kanálů
Tlačítko
LED pohotovosti/IR
vypínače
LED záznamu
napájení

 LED PWR (napájení): Svítí zeleně, je-li set top box v aktivním režimu.
 LED STBY/IR (pohotovost/IR): Svítí červeně, je-li set top box v pohotovostním režimu. Bliká, je-li
detekován infračervený signál.
 LED REC (záznam): Tato LED kontrolka svítí, když právě probíhá záznam.
 USB port (0,5 A): Tento USB port není určen pro pevný disk.

ZADNÍ PANEL
Tento oddíl popisuje názvy a funkce portů na zadním panelu.

 ANT IN  EXT (TV)

 USB
HDD
 OPTICAL OUT
 LAN
 DC POWER
 HDMI OUT









Slouží k připojení kabelu satelitní antény z vašeho kabelového systému.
Slouží k připojení televizoru pomocí kabelu SCART Gender.
Výstupní port digitálního zvuku, který se připojuje k audiosystému s portem OPTICAL IN pomocí
optického kabelu.
Slouží k připojení televizoru pomocí HDMI kabelu.
LAN připojení k routeru pro podporu interaktivních funkcí.
Port pro připojení externího pevného disku (1 zadní panel, 1 A).
Slouží k připojení externího napájecího adaptéru.
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Informace o výrobku  Dálkový ovladač

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Tento oddíl popisuje funkci každého tlačítka na dálkovém ovladači.

Přepíná set top box do
pohotovostního režimu (do
televizoru nejde žádný signál).

Zapíná/vypíná televizor.

Stisknutím tlačítek se vkládá číselná
hodnota nebo přímo volí kanály.
Přepíná na seznam televizních kanálů
nebo na seznam rozhlasových kanálů.

Ladí dříve sledovaný kanál.

Přepíná mezi normálním a úplně
ztišeným zvukem.
Regulace hlasitosti
Zobrazuje nabídku.
Zobrazuje nabídku nápovědy.
Zobrazuje podnabídku nástrojů.
Pohybuje zvýrazněním při volbě
možností z nabídky.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Akce podle odpovídajících barev na
obrazovce
Zobrazuje stránky teletextu, jsou-li
k dispozici.
Volí zvukovou stopu dostupnou pro
stávající kanál.

Přepíná mezi televizními a rozhlasovými
kanály.
Zobrazuje skenovaný seznam kanálů.
Zobrazuje EPG (elektronického)
programového průvodce).
Zobrazuje na obrazovce
informace o programu.
Po jednom stisknutí se zobrazí
informace o kanálu.
Po dvou stisknutích se zobrazí
podrobné informace.
Vložení a potvrzení jakýchkoli dat
pro přijímač v nabídce systému
Stisknutím se opouští nabídka.
Záznam právě vysílaného programu
nebo programu plánovaného pro záznam
Volba titulků dostupných pro stávající kanál
•

•

•
•
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Převinout: převinutí zpět
programu/záznamu, vrátit se
o 24 hodin zpět.
Přehrát/pozastavit: přehrává a
pozastavuje program/záznam,
přepíná na režim časového
posunu.
Stop: zastavuje přehrávání
nebo záznam.
Vpřed: rychlý pohyb vpřed
programu/pohyb o 24 hodin
vpřed v EPG.

Informace o výrobku  Dálkový ovladač
Instalace baterií


zkontrolujte polaritu +/- baterií;



zkontrolujte baterie, zda nejsou vybité;



zjistěte, zda snímač dálkového ovládání není
blokován překážkami, odstraňte překážky mezi
dálkovým ovladačem a přijímačem;



zjistěte, zda se v blízkosti nenachází zářivkové
osvětlení. To by mohlo mít vliv na výkon
dálkového ovládání.

CZE

 Pokud dálkový ovladač správně nefunguje,

 Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte je do
nádoby na domovní odpad.
 Pro dálkový ovladač je nutné použít dvě nové identické baterie.
 Pokud se dálkový ovladač nebude dlouho používat, baterie vyjměte.

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání vašeho televizoru
• Chcete-li zjistit, zda je váš televizor kompatibilní, postupujte takto:
1.
Zapněte svůj televizor.
2.
Namiřte na něj dálkový ovladač.
3.
Stiskněte tlačítko TV pro nastavení ovladače do režimu televizoru.
4.
Stiskněte a podržte tlačítko TV a pak stisknutím příslušných číselných tlačítek vložte dvojciferný kód
z tabulky vpravo, který odpovídá značce vašeho televizoru. Dálkový ovladač je nyní naprogramován pro
obsluhu vašeho televizoru.
 Je-li pro vaši značku televizoru uvedeno několik kódů, postupně zkoušejte každý z nich, dokud
nenaleznete ten, který funguje.
 Pokud v dálkovém ovladači vyměníte baterie, budete muset kód značky nastavit znovu.
Pomocí tohoto dálkového ovladače můžete ovládat níže uvedenou funkci televizoru.
Tlačítko

Funkce

TV

Používá se k zapínání a vypínání televizoru.
 Výše uvedená funkce nemusí nezbytně fungovat na všech televizorech. Pokud se setkáte
s problémy, použijte dálkový ovladač k televizoru.
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Informace o výrobku  Dálkový ovladač
Kódy ovládání televizorů
Značka
SAMSUNG

Kód
TV+01, +02, +03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09

AIWA

TV+82

ANAM

TV+10, +11, +12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18

BANG & OLUFSEN TV+57

NOKIA
NORDMENDE

Kód
TV+74
TV+72,+73,+75

PANASONIC

TV+53, +54, +74, +75

PHILIPS

TV+06,+55, +56, +57

PHONOLA

TV+06, +56, +57

PIONEER

TV+58, +59, +73, +74

RADIOLA

TV+06, +56

BLAUPUNKT

TV+71

RADIOMARELLI

BRANDT

TV+73

RCA

TV+45, +46

BRIONVEGA

TV+57

REX

TV+74

CGE

TV+52

SABA

CONTINENTAL
EDISON

TV+75

TV+57

TV+57,+72,+73, +74, +75

SALORA

TV+74

SANYO

TV+41, +42, +43, +44, +48

DAEWOO

TV+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33,
+34

EMERSON

TV+64

SHARP

FERGUSON

TV+73

SIEMENS

TV+71

SINGER

TV+57
TV+57

FINLUX

TV+06, +49, +57

SCHNEIDER

TV+06

SELECO

TV+74

FORMENTI

TV+57

SINUDYNE

FUJITSU

TV+84

SONY

GRADIENTE

TV+70

TELEAVA

GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL

TV+49, +52, +71
TV+60, +72, +73, +75
TV+52

TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA

TV+36,+37,+38, +39, +48

TV+35, +48
TV+73
TV+67, +73, +75, +76
TV+72,+73,+75
TV+80, +81
TV+47, +48, +49, +50, +51, +52

JVC

TV+61,+79

LG

TV+06, +19,+20, +21,+22,+78

WEGA

TV+57

LOEWE

TV+06, +69

YOKO

TV+06

LOEWE OPTA

TV+06, +57

ZENITH

TV+63

MAGNAVOX

TV+40

METZ

TV+57

MITSUBISHI
MIVAR
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Značka

TV+06, +48, +62, +65
TV+52, +77

NEC

TV+83

NEWSAN

TV+68

NOBLEX

TV+66

Možnosti připojení
CZE

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
Svůj výrobek můžete připojit ke svému televizoru pomocí jedné z metod popsaných na straně 11 nebo 12.

Metoda 1)
Připojení k televizoru pomocí portu HDMI
Tento oddíl popisuje, jak se připojit k televizoru pomocí HDMI kabelu.

Audio
Video

1.
2.
3.

Připojte tento výrobek ke svému televizoru pomocí HDMI kabelu.
Zapněte výrobek a televizor.
Tiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví
signál z tohoto výrobku.
 Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI) je integrovaný video-audio port poskytující
obraz s vysokým rozlišením po připojení set top boxu k HD televizoru. Připojte jej ke vstupnímu
HDMI portu (ne výstupnímu) na HD televizoru.





Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nerealizujte všechna ostatní připojení.
Dříve, než začnete jakékoli připojení měnit, vypněte všechna zařízení.
HDMI kabel přenáší digitální obraz i zvuk, takže nemusíte připojovat audiokabel.
Pokud k připojení vašeho zobrazovacího zařízení použijete HDMI-DVI kabel, musíte připojit i
digitální audiovýstup tohoto výrobku k audiosystému.
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení HDMI výstupu fungovat. Prostudujte si
uživatelskou příručku ke svému televizoru.
 Pokud tento výrobek připojujete ke svému televizoru pomocí HDMI kabelu poprvé nebo jej tímto
kabelem připojujete k novému televizoru, rozlišení HDMI výstupu se automaticky nastaví na
nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
 Rozhraní HDMI vysílá do televizoru jen čistý digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (ochranu digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), na
obrazovce se objeví náhodný šum.
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Možnosti připojení  Připojení k anténě
Metoda 2)
Připojení k televizoru pomocí portu EXT(TV) Port – připojení Scart
Tento oddíl popisuje, jak se připojit k televizoru pomocí kabelu Scart.

Kabel SCART Gender

Připojte malý konektor kabelu Scart Gender (dodaného) k portu EXT(TV) na zadní straně vašeho set top
boxu.
Připojte velký konektor (zástrčku Scart) kabelu Scart Gender ke svému televizoru prostřednictvím kabelu
Scart (nedodaného).
Zapněte výrobek a televizor.
Tiskněte volič vstupů na dálkovém ovladači vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví
signál z tohoto výrobku.

1.
2.
3.
4.

 Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nerealizujete všechna ostatní připojení.
 Dříve, než začnete jakékoli připojení měnit, vypněte všechna zařízení.

PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ
Svůj set top box s dvojitým tunerem můžete připojit k anténě ve dvou podporovaných konfiguracích.

Konfigurace dvojitého tuneru
V této konfiguraci je možné oba tunery připojit k anténnímu signálu nezávisle, dvěma samostatnými koaxiálními
kabely. Tato konfigurace umožňuje ladit oba tunery na dva satelitní transpondéry současně.
(Upozornění) Vezměte na vědomí, že konfigurace dvojitého tuneru nepodporuje připojení k set top boxu dvou
samostatných satelitních talířů! Chcete-li přijímat signál z více satelitů, je nutné použít přepínač DiSEqC mezi
talíři a tunerem, kdy jsou tunery připojeny k přepínači samostatně.
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Možnosti připojení  Připojení k audiosystému

PŘIPOJENÍ K AUDIOSYSTÉMU

Audio

Metoda 1

Metoda 2
Audio / Video

3.

Tento výrobek připojte k audiosystému pomocí jedné ze dvou níže popsaných metod.
Zapněte výrobek, audiosystém a televizor.
Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nerealizujete všechna ostatní připojení.
Dříve, než začnete jakékoli připojení měnit, vypněte všechna zařízení.
Tiskněte voliče vstupu připojeného audiosystému a televizoru, dokud se na vašem televizoru neobjeví
signál z vašeho výrobku, a neuslyšíte zvukový signál prostřednictvím vašeho audiosystému.

CZE

1.
2.

Metoda 1)
Připojení AV přijímače s optickým vstupem
•

Použijte optický kabel (není součástí dodávky).

Metoda 2)
Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
•

Použijte HDMI kabel (není součástí dodávky).
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Možnosti připojení  Připojení k síťovému routeru

PŘIPOJENÍ K SÍŤOVÉMU ROUTERU
Svůj výrobek můžete připojit ke svému síťovému routeru podle obrázku na této straně.

Pevně zapojená síť
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerem)
Širokopásmová
služba

PŘIPOEJENÍ K NAPÁJENÍ
Po připojení vašeho set top boxu k vašemu televizoru připojte k set top boxu dodaný napájecí adaptér a poté
napájecí adaptér s napájecím kabelem připojte k nástěnné zásuvce. Pokud napájecí adaptér připojíte poprvé,
set top box se automaticky zapne a zobrazí první instalační obrazovku.
Pro zapnutí tohoto výrobku stiskněte tlačítko Power (napájení) na svém dálkovém ovladači nebo set top boxu.
Pro jeho vypnutí stiskněte znovu tlačítko Power.

Napájecí adaptér

Napájecí kabel

 Pokud se během normálního provozu set top boxu odpojí jeho napájení, výrobek se po
opětovném připojení napájení automaticky zapne.
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Základy obsluhy
CZE

PRŮVODCE INSTALACÍ

Testování rychlosti připojení
Zjišťuje se, zda jsou u operátora dostupné interaktivní služby, a kontroluje, zda je k dispozici minimální
požadovaná rychlost internetového připojení. Stiskněte <Next> (další) pro pokračování.
Pokud interaktivní služby nejsou dostupné, ale rychlost internetu je dostatečná, zařízení nebylo zprovozněno.
Musíte kontaktovat svého operátora.

Konfigurace DiSEqC
Automatická detekce nastavení/konfigurace DiSEqC. Jednou z volitelných možností je manuální konfigurace.

Ladění
Provede se automatické skenování kvality a síly signálu dostupných satelitů.

Aktualizace set top boxu
Kontroluje se, zda je nainstalovaná nejnovější verze firmwaru. V komunikaci se zákazníkem se mohou používat
obě ze slov software a firmware. Je nutné zvolit jedno z těchto slov.
Aktualizaci lze provést buď prostřednictvím OTA (satelitu), nebo IP.

Konfigurace FST
Sken dostupných satelitních signálů.

Rodičovský kód
Aktivuje se rodičovský dozor a nastavuje (nový) PIN. Tento krok lze vynechat, pokud rodičovský dozor nemá být
aktivován. Výchozí rodičovský PIN kód je „1234“.

Nákupní PIN
Aktivuje se stránka nákupního PIN kódu a dostáváte možnost změnit standardní nákupní PIN. Tento krok
vynechte, pokud si nepřejete aktivaci nákupního PIN kódu. Výchozí nákupní PIN kód je „0000“.

Diagnostická kontrola
Přehled výsledků všech předchozích kontrol. Kroky mohou být zopakovány. Chcete-li sledovat televizi, stiskněte
„Enjoy TV“.
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka

HLAVNÍ NABÍDKA

Hlavní nabídka
Hlavní nabídku můžete vyvolat stisknutím tlačítka [MENU] (nabídka) na dálkovém ovladači.
V nabídce se pak můžete pohybovat pomocí tlačítek se šipkou nahoru, dolů, vlevo a vpravo a tlačítek [OK] a
[BACK] (zpět).

Sledování televize a přepínání kanálů
Kanály můžete přepínat pomocí tlačítka [CH+] nebo [CH-] na dálkovém ovladači.
Můžete též vložit požadované číslo kanálu pomocí číselných tlačítek [0] – [9] na dálkovém ovladači.

Rádio
Chcete-li zobrazit seznam radiostanic, můžete buď
stisknout tlačítko [RADIO] na dálkovém ovladači, nebo
využít nabídku „Radio“ (rádio) po stisknutí tlačítka
[MENU] (nabídka) na dálkovém ovladači.
V seznamu radiostanic a k navigaci v nabídce můžete
použít tlačítka se šipkou nahoru, dolů, vlevo a vpravo a
tlačítka [OK] a [BACK] (zpět).
Kanály můžete přepínat pomocí tlačítka [CH+] nebo
[CH-] na dálkovém ovladači.
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka

Televizního průvodce (elektronického programového
průvodce) můžete otevřít stisknutím tlačítka [GUIDE]
(průvodce) na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka
[MENU] (nabídka) a k navigaci v televizním průvodci
můžete použít tlačítka navigačního panelu se šipkou
nahoru, dolů, vlevo a vpravo a tlačítka [OK] a [BACK]
(zpět).

CZE

Televizní průvodce

Navigace v televizním průvodci:
K navigaci v průvodci a volbě programu můžete použít
tlačítka se šipkou nahoru, dolů, vlevo a vpravo a
tlačítka [OK] a [BACK] (zpět).

Možnosti televizního průvodce
•
•

Můžete přepínat mezi dny stisknutím tlačítka [FAST FORWARD] (rychle vpřed) nebo [REWIND] (převinout)
na dálkovém ovladači.
Můžete přímo přecházet mezi současností (NOW) a „Primetime“ stisknutím modrého tlačítka na dálkovém
ovladači.
- Sledování zábavného programu: Zvolte program,
klepněte na „Watch Now“ (sledovat nyní) a potvrďte
stisknutím [OK].
- Zobrazení více informací: Po potvrzení volby
programu stisknutím [OK] se zobrazí více informací.
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka
Záznam
K dispozici je pouze pro zákazníky Online.nl v Nizozemsku.
Záznamové tlačítko na dálkovém ovladači proto nebude u jiných operátorů fungovat.

Přímý záznam
•

Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko [REC] na dálkovém ovladači. Zobrazí se hlášení, které vás bude
informovat o zahájení záznamu.

Záznam prostřednictvím televizního průvodce
•
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Přejděte k informacím o programu a zde budete mít
možnost klepnout na záznam.

Základy obsluhy  Hlavní nabídka

Je-li váš set top box připojen k internetu, budete schopni používat funkci Catch-up TV, která vám umožní
sledovat již odvysílaný televizní program.
• Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek se šipkou vlevo, vpravo a [OK] přejděte
k volbě VOD/TV v sekci Catch-up TV.
• Použijte navigační panel a tlačítko [OK] k přechodu na požadovaný program a potvrďte volbu stisknutím
tlačítka [OK].
• Obsah můžete vyhledávat podle:
- žánru (drama, rodinné programy, humor,
dokumenty, dětské programy, hudba, zprávy, jiné
programy, seriály, mýdlové opery, sport a volný
čas);
- po dnech, až 10 dnů zpět.

CZE

Funkce Catch-up TV
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka
Připomínání (tato funkce není k dispozici v off-line režimu)
Zvolte budoucí program.
Funkci Reminder (připomínání) můžete zvolit pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů a tlačítka [OK] na
navigačním panelu.
- Je-li připomínání nastaveno, budou na obrazovce vedle zvoleného programu vidět hodiny.
• Jakmile se bude blížit začátek programu, objeví se
vyskakovací okno. Můžete stisknout zelené tlačítko
pro přepnutí na kanál, nebo červené pro ignorování
připomenutí a další sledování stávajícího programu.
-

Oblíbené kanály (tato funkce není k dispozici v off-line režimu)
Chcete, aby televizní průvodce ukazoval jen vaše oblíbené kanály?
Stisknutí žlutého tlačítka na dálkovém ovladači během živého sledování televize označí příslušný kanál jako
„oblíbený“.
Zatímco budete v televizním průvodci, můžete v něm své oblíbené kanály vyhledat stisknutím žlutého tlačítka.
To, že je kanál označen jako „oblíbený“, poznáte podle zobrazeného žlutého srdíčka.

Rychlý přístup k EPG
Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru na dálkovém ovladači pro snadný přístup k funkci „Now & Next information“
(nyní a další informace) a tlačítko se šipkou dolů pro snadný přístup k EPG, abyste mohli získat údaje
o předchozích a dalších kanálech.

Nyní a další informace (tato funkce není k dispozici v off-line režimu)
Objeví se automaticky po přepnutí na kanál. Tuto funkci lze adresovat klepnutím na tlačítko [OK] na dálkovém
ovladači. Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo (na navigačním panelu) pro zapnutí teletextu. V této podnabídce je
rovněž možné změnit titulky a jazyk. Další informace budou přidány v budoucnu.

Regulace hlasitosti
Regulace hlasitosti
Funguje pouze na kanálech, které nepoužívají systém Dolby Digital Plus, je-li aktivována dálkovým ovladačem
(když dálkový ovladač nebyl spárován s vaším televizorem).
(!) Dálkový ovladač vždy spárujte se svým televizorem.
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CZE

Karta Smartcard
Karta Smartcard
Tato karta je v tomto zařízení vložena do speciálního držáku (kolébky) a nesmí se vyjímat.
Štěrbinu pro kartu Smartcad naleznete v bočním panelu přístroje GX-M7550SK. Pokud tato karta není správně
umístěna, použijte tupý předmět nebo nehet prstu k úplnému zasunutí držáku do přístroje. Čísla karet Smatrcard
se skládají z 11 číslic, z nichž první tři jsou vždy „337“. Číslo karty Smartcard lze nalézt na samolepce na
krabici, v níž byla karta dodána, a v nabídce Settings (nastavení).
Bude-li nutné kartu Smartcard vyjmout (jen tehdy, když o to požádá váš operátor), lze k tomu použít
kancelářskou sponku. Sponku narovnejte a použijte k vyjmutí karty Smartcard. Pokud se karta Smarcard již
nebude do zařízení instalovat, vraťte ji do obalu.
Vezměte na vědomí, že karta Smartcard bude fungovat jen v originálním set top boxu a nesmí se používat
v jiných skříních/boxech.

Funkce Pause TV
Funkce Pause TV (přerušit televizní program)
Přeruší televizní program a umožní kdykoli pokračovat v jeho sledování.
Toto přerušení je k dispozici jen po omezený čas, který se může lišit podle kanálu.
Funkci „Pause TV“ můžete aktivovat stisknutím tlačítka [PLAY/PAUSE] na dálkovém ovladači v režimech „Live
TV“ (živé sledování televize) nebo „Video On Demand“ (video na požádání).
Až budete chtít pokračovat, stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE] ještě jednou.
V režimu „Live TV“ se můžete rychle pohybovat vpřed pomocí tlačítka [FAST FORWARD] na dálkovém
ovladači.
Na začátek paměti funkce „Pause TV“ se můžete vrátit stisknutím tlačítka [REWIND] na dálkovém ovladači.
K živému sledování televize se můžete vrátit stisknutím tlačítka [EXIT] nebo [STOP] na dálkovém ovladači.
Zobrazí se vyskakovací okno. Budete-li chtít funkci „Pause TV“ opustit, stiskněte zelené tlačítko. Pokud
stisknete červené, funkce „Pause TV“ zůstane zachována.

Stavový řádek
Stavový řádek můžete zobrazit/skrýt stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovladači.
Budete tak lépe informováni o detailech v pozadí
stávajícího programu a získáte též přístup k dalším
funkcím po stisknutí tlačítka se šipkou vpravo na
dálkovém ovladači.
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Změna nastavení audia a titulků
Po stisknutí tlačítka [OK] během živého sledování televize se objeví stavový řádek. Pokud pak na dálkovém
ovladači stiskněte tlačítko se šipkou vpravo, vyvoláte následující nabídku, která vám umožní zvolit:
1. Jazyk audia
2. Jazyk titulků
3. Více informací
Pokud tato funkce není dostupná, pak to znamená, že nemáte k dispozici žádné možnosti úprav souvisejících
s tímto konkrétním kanálem.
Preference pro audio/titulky lze nastavit v nabídce
„Settings“ (nastavení) a během činnosti průvodce
instalací.

Funkce Restart TV
Pokud program již začal, máte možnost jej začít sledovat od začátku s použitím funkce „Restart TV“.
Ne všechny televizní programy funkci „Restart TV“ podporují. Tato funkce bude k dispozici, pokud v televizním
průvodci nebo na stavovém řádku uvidíte zelenou šipku.
Funkci „Restart TV“ můžete spustit stisknutím tlačítka se šipkou vpravo po získání přístupu ke stavovému řádku,
po přechodu na ikonu „Restart TV“ v hlavní nabídce nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.
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Pronajaté filmy a programy

CZE

VOD

Je-li váš set-top-box připojen k internetu, budete si moci pronajmout filmy, dokumentární pořady a televizní
programy s pomocí vašeho hybridního HD přijímače GX-M7550SK.
• Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovladači a
použijte tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo či
tlačítko [OK] k volbě možnosti VOD/TV v sekci „On
Demand“ (na požádání).
• Použijte navigační panel a tlačítko [OK] k nastavení
na požadovaný film a ten zvolte tlačítkem [OK].
• Pokud si chcete tento film pronajmout, můžete
stisknout možnost „Rent movie“.
• Zvolte požadovanou kvalitu a stiskněte [OK].
• Pro dokončení vložte nákupní PIN a pěkně si užijte
svůj nákup.
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka
Hledání
Vyhledávací funkce
Vyhledávací funkci můžete použít k vyhledání určitého obsahu.
• Hledání podle názvu:
• Přejděte k možnosti „Search“ (hledat) v hlavní
nabídce.
• Pomocí tlačítek navigačního panelu a tlačítka [OK]
vyvolejte obrazovkovou klávesnici.
• Po vložení vašeho klíčového slova pro hledání,
použijte volbu „Search“ (hledat) pro zahájení hledání.

Sporty
Rádio
VOD pro dospělé
Objevit
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka

K pronajímání filmů a programů potřebujete nákupní PIN.
Ve výchozím stavu je tento kód „0000“, ale v nabídce „Settings“ (nastavení) může být změněn.
• Stisknutím tlačítka [MENU] vyvolejte hlavní nabídku.
• Pomocí tlačítek navigačního panelu a tlačítka [OK]
přejděte k nabídce „Settings“ (nastavení).
• Přejděte k položce „General settings“ (obecná
nastavení) a zvolte možnost „Purchase PIN“ (nákupní
PIN).
• Zvolte možnost „Change PIN“ (změnit PIN) a:
vložte stávající PIN („0000“ jako výchozí);
vložte nový PIN;
potvrďte nový PIN.
Zobrazí se hlášení o tom, že byl PIN kód
změněn.

CZE

Nákupní PIN

(!) Nákupní PIN kód si zapište a uložte na bezpečné místo, tak aby k němu měly přístup jen důvěryhodné osoby.
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Základy obsluhy  Hlavní nabídka
Rodičovský dozor
Kanály pod rodičovským dozorem jsou chráněny
rodičovským PIN kódem (výchozí PIN kód: „1234“).

Upravte chování funkce rodičovského dozoru:
•
•
•
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Stisknutím tlačítka [MENU] vyvolejte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek navigačního panelu a tlačítka [OK]
přejděte k nabídce „Settings“ (nastavení).
Přejděte k položce „General settings“ (obecná
nastavení) a zvolte možnost „Parental PIN“
(rodičovský PIN).
Zde můžete zvolit minimální věk.

Základy obsluhy  Hlavní nabídka
Upravte rodičovský PIN
CZE

Rodičovský PIN kód je možné upravit v nabídce „Settings“ (nastavení). (Změňte výchozí PIN, abyste znemožnili
přístup nezletilých osob.)
• Stisknutím tlačítka [MENU] vyvolejte hlavní nabídku.
• Pomocí tlačítek navigačního panelu a tlačítka [OK]
přejděte k nabídce „Settings“ (nastavení).
• Přejděte k položce „General settings“ (obecná
nastavení) a zvolte možnost „Parental PIN“
(rodičovský PIN).
• Zvolte možnost „Change PIN“ (změnit PIN) a:
vložte stávající PIN („1234“ jako výchozí);
vložte nový PIN;
potvrďte nový PIN.
Zobrazí se hlášení o tom, že byl PIN kód
upraven.
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Příloha
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
S dálkovým ovladačem nelze provést žádnou operaci.
•
•
•

Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Možná je bude nutné vyměnit.
Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti nepřesahující 6,1 m.
Vyjměte baterie a několik minut podržte stisknuté alespoň jedno tlačítko, aby se vybil a resetoval
mikroprocesor v dálkovém ovladači. Znovu vložte baterie a opět se pokuste o ovládání dálkovým
ovladačem.

Nelze měnit poměr stran obrazu na obrazovce.
•

Tento problém se netýká set top boxu.

Z televizoru nebo zvukového zařízení nevychází žádný zvuk.
•

Je-li správně připojen kabel, zkontrolujte, zda není aktivována funkce MUTE (úplné ztišení), a pokud ano,
vypněte ji stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači.

Prázdná obrazovka, žádný výstup z rozhraní HDMI, žádný výstup z rozhraní SCART
•
•
•
•

•
•

•

Zkontrolujte, zda je zapnutý váš televizor.
Zkontrolujte, zda je zapnutý váš set top box.
Zkontrolujte spojení mezi vstupním portem televizoru a výstupním portem set top boxu.
Zkontrolujte, zda je v pořádku zdroj pro vstup vašeho televizoru:
pokud používáte HDMI, zdroj pro vstup televizoru musí být [HDMI] nebo připojený [HDMI (port č.)],
jestliže existuje více než jeden vstupní port HDMI;
pokud používáte SCART, zdroj pro vstup televizoru musí být [AV]. Použití SCARTu se nedoporučuje
kvůli nízkému rozlišení.
Na svém televizoru neuvidíte obraz, bude-li HDMI výstup nastaven na rozlišení, které váš televizor není
schopen podporovat (například 1080p).
Stiskněte tlačítko [MENU] a poté zvolte možnost [Auto] nebo možné rozlišení televizoru postupem
[Settings] (nastavení) > [Picture] (obraz) > [Screen resolution] (rozlišení obrazovky) na jiném televizoru,
který podporuje rozlišení nastavené v set top boxu (například 1080p).
Pokud zvolíte možnost [Auto], nastaví se maximální možné rozlišení televizoru.
Stiskněte tlačítko [MENU] a poté postupně volte [Settings] (nastavení) > [System] (systém) > [Reset to
default settings] (resetovat na výchozí nastavení) na jiném televizoru, který podporuje rozlišení 1080p.
Jsou-li obnovena výchozí tovární nastavení, dojde k odstranění všech uložených dat.

Pokud se setkáte s jinými problémy.
•
•

Přejděte k obsahu a vyhledejte oddíl uživatelské příručky, který obsahuje vysvětlení aktuálního problému,
a znovu zopakuje příslušný postup.
Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte vám nejbližší autorizované servisní centrum společnosti
Samsung.

Abnormální HDMI výstup na obrazovce
•
•
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Pokud se na obrazovce objeví náhodný šum, pak to znamená, že televizor nepodporuje HDCP (ochranu
digitálního obsahu s velkou šířkou pásma).
Odpojte televizor od set top boxu a znovu jej připojte.

Příloha  Řešení problémů

•

Jde o správné chování. Pokud provedete reset na výchozí nastavení po volbách [Settings] (nastavení) >
[System] (systém), všechna nastavení včetně PIN kódů se vrátí k továrním hodnotám. Jakmile se obnoví
výchozí tovární nastavení, dojde k odstranění všech uložených uživatelských dat.

CZE

Po provedení resetu na výchozí nastavení se znovu zobrazila první instalační obrazovka.

Během bootování se déle než minutu zobrazuje hlášení „No signal“ (žádný signál).
•
•
•

Zkontrolujte, zda je zapnutý váš set top box.
Zkontrolujte spojení mezi vstupním portem televizoru a výstupním portem set top boxu.
Set top box asi na dvě sekundy odpojte a pak jej znovu připojte.
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Příloha  Specifikace

SPECIFIKACE
Název modelu
 GX-M7550SK
Obecné údaje
 Čistá hmotnost: 0,6 kg
 Rozměry: 240 (Š) × 30 (V) × 174 (H) mm
 Rozsah provozních teplot: 0 až +45 °C (+32 až
+113 °F)
 Rozsah provozní vlhkosti: 0 až 90 %
HDMI

 USB 2.0 (1 na zadním panelu, 5 V / 1 A / 1 na
čelním panelu, 5 V / 0,5 A)
Napájení
 Příkon
V zapnutém stavu: max. 25 W
Pasivní, v pohotovostním stavu: max. 0,5 W
 Jmenovité napájení: DC 14 V

/ 1,79 A

Síť

 Rozlišení video výstupu: 1080p, 1080i, 720p,
576p
 Formát audio výstupu: PCM, Dolby Digital Plus
Typ vstupního konektoru
 Konektorová zásuvka podle IEC 60169-2 [4],
vstupní impedance 75 Ω
Optické digitální audio
 Zakončení: optický TOS-Link
 Výstupní formát audia: PCM, Dolby Digital
Digitální výstupní audio/video port
 Audio/video: 1 × HDMI 1.4a
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USB port

 Pevně zapojená síť LAN: RJ-45, ethernetový
port × 1, 100M BASE-TX
Satelit
 Rozsah ladění VF vstupu: 950 až 2150 MHz
Úroveň vstupního signálu: -25 až -65 dBm
Přenosová rychlost: 1–45 MS/s
 VF demodulace: DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK
& 8PSK
 DiSEqC: DiSEqC 1.2
 Proud LNB: 2 porty, celkem max. 450 mA
 Napěťový rozsah LNB: 13/18 V

Rychlosti sítě do 10 Mbit/s včetně nejsou podporovány.
Design a specifikace podléhají předem neohlášeným změnám.
Údaje o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k set top boxu.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Příloha  Licence

•

Upozornění ohledně HDMI produktů


•

CZE

LICENCE

Termíny HDMI, multimediální rozhraní s vysokým rozlišením HDMI, a
logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a
jiných zemích.

Vyrobeno podle licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého „D“ jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

ODMÍTNUTÍ SÍŤOVÝCH SLUŽEB
Veškerý obsah a všechny služby dostupné prostřednictvím tohoto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněny
autorským právy, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví.
Takový obsah a takové služby se poskytují výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Žádný obsah a žádné
služby nesmíte použít způsobem, který nebyl předem schválen vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby.
Aniž by bylo omezeno výše uvedené, nesmíte žádným způsobem a na žádném médiu upravit, zkopírovat, znovu
zveřejnit, nahrát, odeslat, přenést, přeložit, prodat, vytvořit odvozená díla, využít nebo distribuovat jakýkoli obsah
nebo jakékoli služby zobrazované prostřednictvím tohoto zařízení, pokud to výslovně nepovolil příslušný vlastník
obsahu nebo poskytovatel služeb.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG ZA
TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH NEBO TAKTO POSKYTOVANÉ SLUŽBY NERUČÍ, VÝSLOVNĚ ANI
MLČKY, Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI
KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST,
VČASNOST, ZÁKONNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY
ZPŘÍSTUPNĚNÉHO/ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ A ZA ŽÁDNÝCH
OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, SPOLEČNOST SAMSUNG NENESE ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ
SMLUVNÍ ČI OBČANSKOPRÁVNÍ, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, PALMÁRE, VÝDAJE NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI
S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI PŘÍTOMNÝMI V OBSAHU NEBO SLUŽBĚ, OD VÁS NEBO OD JAKÉKOLI
TŘETÍ STRANY, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TAKOVÉHO OBSAHU ČI SLUŽBY, I V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ
MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.
Služby třetích stran je možné kdykoli ukončit nebo přerušit a společnost Samsung nijak netvrdí a nezaručuje, že
bude jakýkoli obsah nebo jakákoli služba k dispozici po libovolnou dobu. Obsah a služby poskytují třetí strany
prostřednictvím sítí a vysílacích zařízení, nad nimiž nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla
omezena obecnost tohoto odmítnutí, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli
přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu či služby zpřístupněného/zpřístupněné prostřednictvím tohoto
zařízení.
Společnost Samsung nijak neodpovídá za zákaznickou službu související s obsahem a službami. Jakékoli
dotazy a žádosti ohledně služeb souvisejících s obsahem nebo službami je nutné adresovat přímo příslušným
poskytovatelům obsahu a služeb.
UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ OPEN SOURCE LICENCE
Open source zdroj použitý v tomto výrobku naleznete na internetové stránce http://opensource.samsung.com.
Upozornění ohledně open source licence je zapsáno pouze v angličtině.
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Poznámky

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG United Kingdom (Spojené království)

Č.součásti: GL68-00722A(Ed.00)

