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VAROVANIE!!!

Prijímače Ferguson umožňujú záznam na externé pevné disky HDD a flash pamäte 
(pendrivy). Správna funkcia záznamu závisí od typu pripojenej pamäte! Nezabud-
nite si prečítať nižšie uvedené obmedzenia.

PAMÄTAJTE SI:
1. Ak chcete použiť externú pamäť USB, pamäť musí podporovať štandard USB 2.0 alebo USB 3.0. 
Pre správne a stabilné nahrávanie a prehrávanie je vyžadovaná pamäť s rýchlosťou zápisu 9,0 
MB/s alebo vyššou. Pomalšie pevné disky a flash disky nemusia fungovať, zaznamenávanie sa 
môže zadrhávať alebo nemusí fungovať vôbec!

2. Pre správnu funkciu disku je nutný primárny oddiel vo formáte NTFS alebo FAT32 
(odporúčame použiť formát NTFS). Ak takýto formát nemáte, pripravte si pred pripojením 
k prijímaču disk v počítači.

3. Vysoko fragmentovaná alebo plná pamäť tiež nemusí fungovať hladko a správne.

4. Externé HDD by mali mať vlastné napájanie, vstavaný USB port nie je schopný zaistiť 
dostatočné napájanie.

UPOZORNENIE
1. Za žiadnych okolností neodpájajte USB zariadenie od prijímača počas nahrávania alebo
prehrávania. Počas prevádzky môže odpojenie poškodiť prijímač a/alebo flash pamäť a 
poškodiť dáta na nej uložené.

2. Nedotýkajte sa počas prevádzky zariadenia, najmä konektora USB, mokrými alebo vlhkými 
rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a trvalému poškodeniu prijímača!

Dovozca do SR: Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1. 040 01 Košice. Zariadenie je certifikované certifikátom 
CE. Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, ktorý 
bol preložený podľa originálu dodávaného výrobcom.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu a jeho odporúčania. Pamätajte tiež na 
správne umiestnenie antény!

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nikdy neotvárajte kryt. Poškodenie 
záručnej plomby spôsobí stratu záruky.

Odpojte zariadenie od siete počas búrky alebo keď ho nebudete dlhšiu dobu 
používať. Pamätajte, že záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spô-
sobené úderom blesku.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo 
dosahu zdrojov tepla a vlhkého prostredia. Neblokujte ventilačné otvory, aby 
bola zaistená správna cirkulácia vzduchu.

Umiestnite zariadenie vo vodorovnej polohe na rovný, rovný a stabilný povrch.

Pokiaľ zariadenie prenesiete z teplej do chladnej miestnosti a naopak, 
počkajte aspoň 1 hodinu pred zapnutím. Inak môžu nastať problémy.

Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od váz, fliaš, akvárií a iných zdro-
jov vody, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. Dotýkajte sa zástrčky holými 
rukami.

Na kryt zariadenia neklaďte žiadne predmety. To môže spôsobiť prehriatie a 
problémy s príjmom.

Pred zahájením akejkoľvek údržby alebo inštalačných prác odpojte prijímač od siete. Na čis-
tenie prijímača nepoužívajte alkohol alebo kvapaliny obsahujúce čpavok. V prípade potreby 
ho očistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou v slabom roztoku mydla a 
vody.

• Nepripájajte zariadenie k dekodéru, ak je napájaný. Pred pripojením káblov odpojte 
prijímač od napájania.

• Skontrolujte, či sú káble nepoškodené, poškodené káble môžu spôsobiť požiar.

SOFTWARE NA STIAHNUTIE
Spoločnosť Ferguson Sp. z o.o. využila všetky dostupné možnosti, aby užívateľom poskytla 
aktualizácie softvéru, aby zaistila aktuálnosť parametrov pozemného televízneho prijímača. 
Spoločnosť Ferguson Sp. z o.o. si vyhradzuje právo vykonávať opravy, zmeny alebo úpravy 
softvéru používaného v pozemnom televíznom prijímači na akomkoľvek základe a bez pred-
chádzajúceho upozornenia na také zmeny. Aktuálna verzia softvéru je k dispozícii na webových 
stránkach https://www.ferguson-digital.eu
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O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Ferguson Sp. z o.o. využila všetky dostupné možnosti na poskytovanie najaktuál-
nejších informácií o svojich produktoch. Spoločnosť Ferguson Sp. z o.o. neposkytuje žiadnu
záruku na obsah tejto príručky a zrieka sa akýchkoľvek predpokladaných záruk predajnosti 
alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tu uvedené informácie sú určené ako vodítko pre 
používanie a údržbu prijímača.

Spoločnosť Ferguson Sp. z o.o. si vyhradzuje právo meniť, meniť alebo prekladať túto príručku 
bez predchádzajúceho upozornenia na takéto zmeny. Preto sa odporúča pravidelne 
navštevovať webové stránky spoločnosti pre aktuálne informácie.

OZNAČENIA POUŽITÉ V PRIJÍMAČI

Logo prenosu digitálneho signálu.
Toto logo označuje, že prijímač vy-
hovuje štandardom Digital Video 
Broadcasting.

Označenie CE.
Toto označenie informuje, že prijímač je v
súlade s ustanoveniami smernice
2004/108/ES týkajúcimi sa súladu
členskými štátmi s ustanoveniami o
elektromagnetickej kompatibilite a
ustanoveniami smernice 2006/95/ES
týkajúcimi sa súladu členskými štátmi s
ustanoveniami nízkeho napätia a 
bezpečnosti súvisiace s prevádzkou elek-
trických zariadenie.

Varovanie pred úrazom elektrickým
prúdom – neotvárajte.

Tento nápis varuje pred otvorením krytu
prijímača. Kryt smie otvárať iba autori-
zovaný servisný personál.

Symbol preškrtnutého odpadkového
koša na produkte znamená, že sa na
produkt vzťahuje európska smernica
2002/96/ES. Informácie o oddelených
zberných miestach pre použité
elektrické a elektronické výrobky sú k
dispozícii v mieste bydliska.

Dodržujte prosím pokyny miestnych
úradov a nelikvidujte také zariadenia s
ostatným domovým odpadom. Správna
likvidácia vášho starého produktu
pomáha predchádzať negatívnym
dopadom na životné prostredie a
zdravie.

Dvojité izolačné značenie.
Toto logo označuje, že prijímač je elektricky
bezpečný, pokiaľ je používaný v súlade s 
pokynmi v kapitole o bezpečnosti.
Označenie horúceho povrchu.

POZOR, HORÚCI POVRCH. NEDOTÝKAJTE. 
Horný povrch krytu nad vnútorným 
chladičom sa môže pri prevádzke produk-
tu veľmi zahriať. Nedotýkajte sa horúceho 
povrchu, najmä v okolí “značky horúceho 
povrchu” a horného panelu.

Výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa
vzťahuje európska smernica 2006/66/
EC, ktoré nie je možné likvidovať s
bežným domovým odpadom. Infor-
mujte sa o miestnych pravidlách pre
oddelený zber batérií, pretože správna
likvidácia pomáha predchádzať
negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.

Ak je na výrobku toto logo, zaplatili ste
poplatky spojené s príslušným systémom
recyklácie a zhodnocovania odpadu.

Tento spotrebič bol navrhnutý a
vyrobený z vysoko kvalitných ma-
teriálov a súčastí, ktoré je možné
znovu použiť.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMAČI

1. Hlavné rysy
✔ •  Podpora  MPEG-2,  MPEG-4,  MPEG-4  AVC  /  

H.264  a HEVC / H.265 (zhoda systému DVB-T / T2)

✔ Príjem kanálov s vysokým rozlíšením

✔ Škálovanie signálu PAL na rozlíšení 720p alebo 1080p

✔ Podpora programovateľných časovačov

✔ Samostatné zoznamy obľúbených kanálov, TV a rádia

✔ Funkcia rýchleho vyhľadávania kanálov (QuickFind)

✔ Podpora teletextu a titulkov

2. Obsah balenia

Rozbaľte prijímač a skontrolujte, či obsahuje všetky uvedené položky

✔ 1 x Diaľkové ovládanie

✔ 1 x Rýchly sprievodca

✔ 1 x Pozemný TV prijímač

✔ 1 x Zdroj napájania

✔ 1 x HDMI kábel

3. Dôležité tipy pre ovládanie prijímača

Vďaka ponuke na obrazovke (OSD) došlo k zjednodušeniu obsluhy prijímača a zníženiu počtu
tlačidiel na diaľkovom ovládači. Všetky funkcie sa zobrazujú na obrazovke a je možné ich 
ovládať pomocou malého počtu tlačidiel. Spoločné funkcie sú zlúčené do jedného “MENU”. 
Vybraná funkcia je označená farebne. V závislosti od zvolenej možnosti sa zobrazia 
„Funkčné klávesy“: červená, zelená, žltá a modrá vo forme grafiky a popisu. Farby pred-
stavujú rôzne funkcie v každom “MENU”. Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači sa spustí 
zvolená funkcia. “Funkčné klávesy” sú aktívne iba vtedy, keď sú informácie o nich uvedené 
v príslušnom poli. Užívateľské rozhranie umožňuje prechádzať ponukami a funkciami 
niekoľkými spôsobmi. Priamy prístup k funkciám je možný vďaka vyhradeným tlačidlám na 
diaľkovom ovládači. Tlačidlá sú multifunkčné, čo znamená, že ich činnosť závisí od predtým 
aktivovaných prvkov.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že nový softvér môže zmeniť funkčnosť prijímača. Fotografie a popisy 
v návode sú iba orientačné. Ak si všimnete chybu, nahláste ju, urobíme všetko pre 
to, aby sme ju opravili.
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4. Popis zariadenia 
a) Predný panel

1) IR senzor - pre príjem signálu z diaľkového ovládača.
2) LED displej - zobrazuje informácie o kanáli alebo zobrazuje hodiny
3) CH- - výber predchádzajúceho kanála bez použitia diaľkového ovládača
4) CH + - výber ďalšieho kanála bez použitia diaľkového ovládača
5) Pohotovostný režim – na zapnutie alebo vypnutie dekodéra

b) Zadný panel

6) RF IN - anténny vstup
7) DV-Out - výstup digitálneho audio a video signálu
8) S/PdiF - výstup optických audio signálov
9) SCART - výstup analógového audio a video signálu

c) Bočné panely
10) Konektor napájacieho adaptéra - na pripojenie
napájacieho adaptéra.
11) USB - na pripojenie externých zariadení
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5. Diaľkové ovládanie

5.1 Popis tlačidiel

Lp. Tlačidlo Opis

1. Zapnite alebo vypnite zvuk

2. Funkčné tlačidlá

3. Tlačidlá pre ovládanie funkcií
režimu nahrávania, prehrávania a
časového posunu

4. LIST Skupinové prepínanie T2/C

5. SUBTITLE Povoliť alebo zakázať titulky, ak sú
k dispozícii

5. TEXT Umožňuje zobrazenie teletextu
na obrazovke, ak je k dispozícii

6. RECALL Prepnite na predtým sledovaný kanál

7. AUDIO Prepínanie verzie zvukovej stopy,
ak je k dispozícii

8. Zobrazuje informácie o aktuál-
nom programe

9. OK Potvrdenie zmien.
Aktivácia zoznamu kanálov

10. Pohyb v menu prijímača Nas-
tavenie úrovne hlasitosti (tichšie,
hlasnejšie)

11. Pohyb v menu prijímača,
prepínanie na ďalší alebo pred-
chádzajúci kanál

12. EXIT Návrat do predchádzajúcej pod-
ponuky, opustenie ponuky

13. 0-9 Výber kanálu podľa čísla v zoz-
name kanálov, zadanie číselných 
hodnôt

14. TV/RADIO Zmena zoznamu kanálov medzi TV
a Rádiom

15. CH+/CH- Zmeňte kanály 

16. VOL+/- Zmeňte hlasitosť

17. MENU Zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke

18. FAV Zobrazí výber zoznamu
obľúbených kanálov

19. REC Spustí sa nahrávanie

UPOZORNENIE! Diaľkové ovládanie je potrebné vykonávať pomocou 

set-top boxu.

Vyparovanie:

1. Odpojte dekodér od napájania.

2. Pripojte dekodér k zdroju napájania, potom stlačte a podržte červené funkčné tlačidlo po dobu 10 sekúnd.

3. Diaľkový ovládač by sa mal spárovať s dekodérom. Skontrolujte funkciu diaľkového ovládania.

Pripojte dekodér a bez čakania na spustenie systému stlačte a podržte červené tlačidlo min. 3 sekundy

UPOZORNENIE!  V prípade poškodenia diaľkového ovládača RCU76 kontaktujte dodávateľa. Párovanie funkčného 
RCU76 prebieha tak, ako je popísané vyššie.
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5.2 Inštalácia batérie

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača posunutím krytu dole a potom ho 
odložte. Vložte dve batérie AAA (R03) do priehradky s pólmi + a - podľa obrázku. Nekombin-
ujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií. Umiestnite kryt batérie na správne miesto. 
Posuňte kryt, kým nezapadne na miesto.

5.3 Pripojenie

POZORNOSŤ: Uistite sa, že špecifikácia napätia domáceho elektrického systému 
zodpovedá napájaniu prijímača.

POZNÁMKA! Pri pripojení prijímača k inému zariadeniu, napr. TV, prijímač. Uistite sa, že
dodržujete príslušné pokyny na použitie. Skontrolujte, či ste odpojili všetky zariadenia od
hlavného napájania.

6. Prvá inštalácia
Potom, čo je dekodér správne pripojený k zvyšku zariadenia, zapnite dekodér a ostatné 
zariadenia. V prípade prvého spustenia alebo obnovenia továrenského nastavenia sa 
objaví prvá obrazovka inštalačnej ponuky. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom 
ovládaní vyberte správne nastavenia.
•Jazyk – tu sa nastavuje jazyk OSD •Krajina – toto nastavenie umožňuje definovať parametre
skenovania vhodné pre krajinu, v ktorej
je zariadenie nainštalované •TV systém - výber medzi vysielacími systémami PAL, NTSC
•Rozlíšenie – vyberte rozlíšenie obrazovky •Video formát - výber formátu obrazu (4: 3 Letter box,
4: 3 Pan scan, 16: 9)
•Antenna Power – Umožňuje vybrať medzi napájanou alebo pasívnou anténou •Letný čas – nas-
tavenie letného času •Typ vysielania – výber medzi pozemnou televíziou a káblom •LCN – radenie
podľa číslovania pozemného poskytovateľa
•Iba FTA – Umožňuje filtrovať platené kanály. FTA – „free to air“ (voľné kanály)

Po výbere nastavení, ktoré nás zaujíma, prejdite na položku „ďalší“ a potvrďte tlačidlom „OK“.
Signál z antény sa skenuje.

UPOZORNENIE! Voľba rozlíšenia alebo televízneho systému, ktorý televízor nepodporuje, môže mať za následok 
žiadny video signál – tzv. „čierna obrazovka“.
UPOZORNENIE!  Voľba inej krajiny, než v ktorej je zariadenie nainštalované, môže mať za následok nedostatočný 
príjem celej škály kanálov kvôli rozdielom v parametroch signálu!
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7. Nastavenie
Pre prechod do nastavenia stlačte tlačidlo “MENU”. Na prechádzanie ponuky použite navigačné 
šípky na diaľkovom ovládači. Medzi kartami prepínajte pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. Po-
mocou tlačidla “OK” alebo tlačidla Hore / Dole vyberte stránku nastavenia. Ak chcete zmeniť 
položky nastavenia, použite tlačidlo Hore / Dole na výber nastavenia, použite tlačidlo “OK” 
alebo tlačidlá Vpravo / Vľavo. Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo “EXIT”.

• Zoznam kanálov

- Zoznam TV kanálov - editor zoznamu kanálov, umožňuje mazať kanály, meniť ich 
poradie, vytvárať zoznamy obľúbených kanálov, premenovávať kanály

- Zoznam rádiových kanálov - editor zoznamov rádiových kanálov

- Rodičovská ochrana – umožňuje nastaviť kód zámku (východiskové „0000“) a 
prispôsobiť činnosť zámku

- režim prehrávania - nastavenie pevného prehrávania alebo AV synchronizácia

- Zmazať všetko - odstráni všetky zoznamy kanálov

• Vyhľadajte kanály

- Pozemné - umožňuje vyhľadávať pozemné televízne kanály. V ponuke terestriálneho 
skenovania môžete skenovať automaticky / ručne, nastaviť výkon antény a krajinu 
inštalácie

- Ponuka Kábel - umožňuje vyhľadávať káblovú televíziu

- LCN - radenie podľa číslovania pozemného poskytovateľa

Jazyk – nastavenie jazyka

- Jazyk - Nastavenie jazyka OSD

- 1. / 2. jazyk zvuku - nastavuje východiskovú zvukovú stopu

- Jazyk titulkov - nastaví predvolený jazyk titulkov

- Nastaví jazyk teletextu

AV nastavenia – nastavenie audio-video

- TV systém - umožňuje vybrať systém vysielania

- Rozlíšenie videa - výber rozlíšenia generovaného dekodérom

- Video formát - konfigurácia mierky obrazu

- SCART výstup - výber signálu generovaného na SCART výstupe

- Zvukový výstup - umožňuje vybrať výstup a typ zvuku

- Zvukový popis - povolenie alebo iba zvukový popis

- Hlasitosť popisu zvuku - nastavenie rozdielu hlasitosti pre popis zvuku

• Čas – táto záložka umožňuje nastaviť systémový čas vrátane zapnutia letného času
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• Systém 

- Informácie – zobrazuje informácie o aktuálnej verzii firmvéru a dátach dekodéra

- Továrenské nastavenia - obnoví pôvodné nastavenia, zmaže dáta nastavené užívateľom

- Nastavenie časovača - umožňuje nastaviť udalosti pomocou časovačov

- Nastavenie OSD - umožňuje upraviť ponuku OSD

- Aktualizovať - umožňuje aktualizovať softvér alebo zálohovať zoznamy kanálov

- Nastavenie pohotovostného režimu - automatický pohotovostný režim, pohotovostný režim a 
zobrazenie hodín v pohotovostnom režime

- Prepínač HDMI CEC - povolenie deaktivuje podporu HDMI CEC

Multimédia – výber typu média vám umožní zobraziť podporované formáty súborov na externom 
médiu
- Recording manager - prezeranie nahraných TV programov
- Konfigurácia DVR - umožňuje povoliť TimeShift a vybrať externé médium
- Informácie o HDD - zobrazuje informácie o externom médiu
- Formát disku - umožňuje formátovať externé médium
- Skok - umožňuje nastaviť mieru posunu pomocou tlačidiel vľavo / vpravo v multimédiách a na 
webových stránkach

• Síť - WiFi - umožňuje konfigurovať sieťové pripojenie po pripojení WiFi karty k

USB - Sieťové aplikácie - prístup k sieťovým aplikáciám

Upozornenie! Niektoré webové stránky / sieťové aplikácie dostupné po zmene nastavenia rodičovského

zámku.
Upozornenie! Ferguson si vyhradzuje, že prevádzka sieťových služieb závisí od tretích strán. Nefunkčnosť
sieťových služieb nie je podmienkou na začatie reklamačného konania.

9. Odstraňování problémů

Problém Potenciálna príčina Čo robiť

Bez obrázku Bez prúdu Pripojte napájanie

Napájací kábel je vypnutý Zapnite napájanie prúžku

Na obrazovke nie je žiadny signál Nie je pripojený kábel antény Pripojte kábel antény

Nesprávné nastavenia Nastavte správne nastavenia

Žiadny zvuk z reproduktorov Chýbajúce alebo zlé spojenie so
zvukovým káblom

Pripojte správne audio kábel

Stlmený zvuk Nastavte hlasitosť na vhodnú
hodnotu

Nesprávný soundtrack Skúste iný soundtrack

Iba zvuk (bez obrazu) Videokábel chýba alebo nie
je správne pripojený

Pripojte video kábel správne

Program je rozhlasový kanál Stlačením tlačidla TV / RADIO
prepnete do režimu TV

Vybrán 4k kanál Zmeňte kanál

Diaľkové ovládanie nefunguje Baterie je vybitá Vymeňte batérie

Obraz zamrzá nebo obsahuje
artefakty

Signál je príliš slabý Zosilniť signál
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10. Technické špecifikácie
Hlavné rysy

Typ STB Odbiornik DVB-T/T2
Hlavný čipset MT2203-M2000D

Špeciálne vlastnosti
Kódovanie ASIC Type
Typ hlavy Silicon Tuner 

Typ SMPS Separate SMPS
Mechanický

Rozmery 141*95*30mm
Hmotnosť netto

Vlastnosti hlavnej čipovej sady
Frekvencia CPU 576MHz
Flash pamäť 4 MB
pamäť SDRAM 1PC 64MB DDR2

Hlava DVB-T
Typ hlavy T/T2+C
frekvenčný rozsah 47-862 MHz

Vstupná impedancia 75Ω
Napájanie antény 5VDC @ 1500mA MAX, Overload Protection
Úrovne vstupných 
rozsahov

256QAM: 78.5dBm~-8.75dBm; 64QAM:-78.5dBm~-
8.75dBm; 128QAM:-80.1dBm~-8.75dBm;16QAM:-
82.1dBm~-8.75dBm;

TS Demux
Demultiplexer MPEG2 ISO/IEC 13818-1

Vstupná rýchlosť Max 100Mbit/s
Dekódovanie videa

Dekódovanie videa MPEG-2 MP@ML/HL, H.264 BP (with no ASO/FMO), MP&HP@
L3/L4.1/L4.2, AVS Jizhun profile @ L6.0/ L4.0, AVS Broadcast
profile@  L6.0/  L4.0,  MPEG-4  SP  Profile,  Advanced  Simple
Profile@ Level 5 without GMC/Data Partitioning/
Reversible  VLC,  VC1  SP@ML,  MP@HL,  AP@L0~3,  H.263
baseline profile, JPEG decoder engine
HEVC Main Profile@level  4.1 and Main10 Profile@L4.1,High
tier

Škály rozlíšenia 4:3, 16:9, auto
Rozlíšenie obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, auto

Dekódovanie zvuku
Dekódovanie zvuku MPEG-1/2 Layer I/II/III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-

AAC@Level 4, E-AC-3
Vzorkovacia
frekvencia

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

SCART výstup
Video Bandwidth SD:5.0 MHz (-3dB), HD:30 MHz (-3dB)
Video Impedance 75Ω
Video Voltage Level 1.0 Vp-p
Audio Freq. Range 20 ~ 20 kHz
Audio Impedance 600Ω
Audio Voltage Level 2V rms(5.6Vp-p)

Životné prostredie
Vstupné napätie 5C/1.5A DC
Opotrebenie Max 7.5W
Teplota 0~40℃
Vlhkosť <95%
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