Uživatelská příručka pro službu IPTV
SET-TOP-BOX Motorola VIP1003
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Vážení klienti,
jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali
jste si nejmodernější technologii poskytování televizních služeb, která umožňuje nejkvalitnější
přenos televizního signálu. Věříme, že s naší IPTV službou budete spokojeni a že vaši důvěru
nezklameme.
Při instalaci a používání set-top-boxu postupujte prosím podle pokynů v tomto manuálu.
V případě problémů s nastavením nebo ovládáním set-top-boxu kontaktujte naši technickou
podporu, a to na e-mailu info@mnetstudenka.cz nebo na telefonním čísle 773 450 150. Než se
na technickou podporu obrátíte, ujistěte se, prosím, že řešení vašeho problému v manuálu skutečně
není popsáno.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků ve světě digitální televize.
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Obsah balení
Součástí balíčku dodávaného se službou IPTV jsou následující komponenty:

Obr. 1: Obsah balení

Dovolujeme si vás upozornit, že set-top-box a jeho příslušenství zůstává majetkem
společnosti M.NET Studénka s.r.o.. V případě ukončení služby jej musíte včetně příslušenství
vrátit (vše čisté a nepoškozené).

Popis set-top-boxu Motorola VIP 1003
Čelní panel
Na čelním panelu set-top-boxu se nacházejí červená a zelená LED, indikující stav set-top-boxu, a
dále přijímač dálkového ovládání. Význam světelné signalizace je následující:
zelená LED – set-top-box je zapnutý
červená LED – set-top-box je v pohotovostním režimu („vypnutý“)
blikající červená LED – set-top-box komunikuje s dálkovým ovladačem nebo klávesnicí.
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Zadní panel

Obr. 2: Zadní panel set-top-boxu.

Instalace set-top-boxu
Připojení k síti
Jeden konec přiloženého síťového kabelu připojte do konektoru ETHERNET na zadním panelu settop- boxu, druhé zapojte do datové zásuvky „TV“, kterou vám naši pracovníci namontovali. Chceteli připojit více set-top-boxů, musíte použít ethernetový přepínač (tzv. switch). Naši pracovníci vám
v tomto případě rádi poradí.

Připojení k televiznímu přijímači
Jeden konec přiloženého kabelu SCART zapojte do zásuvky SCART, druhý konec zapojte do
zásuvky SCART vašeho televizoru. Pokud televize automaticky nerozezná připojení set-top-boxu,
budete muset dálkovým ovladačem k TV přepnout vstup signálu.
Prostřednictvím kabelu SCART se do televizoru přenáší obraz ve standardním rozlišení i zvuk.
Připojení set-top-boxu k síti a k televizi je zobrazeno na obr. 3.

Tento set-top-box není vybaven druhou zásuvkou SCART pro připojení videorekordéru, DVD
rekordéru nebo jiného podobného zařízení, které umožňuje záznam pořadu. Televizní
stanice může u většiny pořadů jejich nahrávání zakazovat a modernější videorekordéry a většina
DVD rekordérů tento zákaz respektuje a nahrávání neumožní.
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Obr. 3: Připojení set-top-boxu k síti M.NET (1) a k televizoru (2).

Volitelně – připojení televize s vysokým rozlišením konektorem HDMI
Pokud váš televizní přijímač podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (HD), připojte jej
k set-top-boxu kabelem HDMI (není součástí dodávky). Při propojení HDMI kabelem je do televize
přenášen obrazový signál ve vysokém rozlišení i zvuk. Dodávaný kabel SCART nedokáže přenášet
obraz ve vysokém rozlišení a nemohli byste tak plně využít možností svého televizoru.
Propojení HDMI kabelu s HDMI konektoru na set-top-boxu je zobrazeno na obr.4.

Obr. 4: Propojení set-top-boxu s televizorem pomocí
HDMI kabelu (3).
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Volitelně – připojení zvukového signálu
Pokud chcete zvuk přehrávat prostřednictvím externího zařízení, jako je například věž nebo systém
domácího kina, můžete použít následující způsob připojení externího zvukového zařízení.

Digitální zvuk, konektor SPDIF
Pomocí RCA kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor SPDIF set-top-boxu s
odpovídajícím konektorem na televizním přijímači nebo zvukovém systému.

Obr. 5: Připojení zvuku kabelem SPDIF (4).

Připojení napájení
Po propojení všech ostatních kabelů připojte k set-top-boxu napájení. Kabel napájecího adaptéru
zapojte do konektoru POWER na set-top-boxu a adaptér zapněte do elektrické sítě.

Dálkový ovladač
Set-top-box se ovládá výhradně prostřednictvím dálkového ovladače. Popis
dálkového ovladače je uveden u ovládání TV služby na druhé straně této brožury.
Abyste mohli dálkový ovladač použít, musíte do něj vložit baterie.
Upozorňujeme, že baterie, které jsou součástí dodávky, jsou pouze testovací.
Při vkládání baterií dodržte předepsanou polaritu (+ a -) tak, jak je znázorněna v prostoru pro
baterie dálkového ovladače.
Dodávané baterie není možné nabíjet. Po jejich vybití je nahraďte novými bateriemi velikosti
AAA o napětí 1,5 V. (S nabíjecími bateriemi o napětí 1,2 V nemusí ovladač fungovat.)
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Zapnutí set-top-boxu
Po připojení set-top-boxu k napájení probíhá spouštění set-top-boxu. Tato operace trvá přibližně
pět minut.
V průběhu spouštění se set-top-box připojuje k síti, stahuje si nastavení a software potřebný pro
svou práci, instaluje a spouští software. Průběh startovací sekvence je indikován ukazateli na
obrazovce televizoru. Na počátku jsou všechny ukazatele tmavé a postupně se rozsvěcují žlutě a
zeleně.
Tato zdlouhavá spouštěcí procedura probíhá vždy jen po odpojení set-top-boxu od napájení.
Pokud budete set-top-box vypínat a zapínat dálkovým ovladačem, bude připraven zhruba 15
sekund po zapnutí.
Zapnete-li set-top-box do napájení, bude po jeho spuštění trvat ještě asi 5 až 15 minut, než si
set-top-box správně načte informace o vysílaných programech (EPG).

Po proběhnutí spouštěcí sekvence budou všechny ukazatele zelené a set-top-box automaticky
přejde do režimu přehrávání televize. Nyní jej můžete normálně používat.
Pokud spouštěcí procedura neprobíhá správně, například některý z indikátorů svítí nebo bliká
červeně, obraťte se na naši technickou podporu na tel. č. 773 450 150. Sdělte prosím našim
pracovníkům stav indikátorů spouštění, pomůže jim to co nejrychleji vyřešit váš problém.
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