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What's included ?

    Baterie            DO

Manuál

Externí
IR oko

HDMI
Síťový 
kabel

Nap.
Adaptér

English
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Front Panel

Standby
LED/
Dotykové
tlačítko

IR Senzor

Mini TV
Zobrazuje televizní stream, grafické logo 
programu a zaznamenané oblíbené obrázky 
uživatele na 2,4 "LCD.

Rear Panel

2x USB 3.0

Connects to a digital audio
system using S/PDIF cable.

Connects to TV using HDMI Cable
for both audio and video signals, 

also for using other devices 
connected to HDMI In port.

Power Adaptor Input
On/O� Switch

Supports FBC-S2 and FBC-C and Dual DVB-T2.

FBC Pluggable Tuner Slot

RS232
/ External IR

Gigabit Ethernet

Detachable 2.5”
HDD BRKT

HDMI In/Out
Smart Card

CI

S/PDIF
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Front Panel

Standby LED/
Touch key

IR Sensor

Mini TV
Displays TV streaming, graphic logo of channels
and uploaded user`s favorite images on 2.4” LCD.

Rear Panel

2x USB 3.0

Připojte k digitálnímu 
audio systému pomocí 
kabelu S / PDIF.

Připojte k televizoru pomocí 
kabelu HDMI pro audio a 
video signály, a také použijte 
ostatní zařízení připojená k 
portu HDMI.

Vstup pro síťový 
adaptér

Vypínač On/O�ff

FBC konektor tuneru
Podporované modely FBC-S2 a FBC-C a Dual DVB-T2.

RS232
/ Externí IR

Gigabit Ethernet
Oddělitelný
2.5”
HDD BRKT

HDMI Vstup/Výstup

CI

Smart karta
S/PDIF
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Remote Control

          TV

Kurzor
Naviguje nahoru / dolů a doleva / 

doprava v menu. Tlačítka Nahoru / Dolů 

slouží k vyvolání seznamu kanálů

Titulky
Zobrazí titulky aktuálního 

programu. (pokud jsou 

vysílání)

AV
Toto tlačítko slouží k výběru video zdroje 

TV 

Teletext
Zobrazí informace o teletextu
aktuálního programu (pokud
vysílá txt)

EPG
Zobrazí elektronickou 

programovou příručku (EPG)

Program+/-

Barevné tlačítka
  • Červená - hlavně pro REC,
    Zrušení, atd.
  • Zelená - zejména pro OK
  • Žlutá
  • Modrá

Hlasitost+/-

EXIT

Číselné tlač.

STB 

Mute/ztišení

Connecting Cable
1. Connect Satellite/Cable Signal cable to UNO 4K SE
Vu+ UNO 4K SE has pluggable FBC tuner slot which you can choose FBC-S2 or FBC-Cable tuner
or Dual DVB-T2 tuner.

1) Combination FBC-S2 Tuner
2) Combination FBC-C Tuner
3) Dual DVB-T2 Tuner

2. Connect UNO 4K SE to the TV
One HDMI cable is included in the accessory box. Connect one end of the cable to the HDMI 
input of  TV. Connect the other end to the HDMI output of UNO 4K SE.
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Remote Control

TV Power

Navigation Keys
Navigates up/down and left/right
on the menu options.  
Up/down keys are used to call up
the channel list. 

Teletext
Displays the teletext information of
the current channel if the channel 

provides subtitles.

Subtitle
Displays the subtitle of

 the current channel
if the channel provides subtitle.

AV
This button is used
when selecting video source of TV.

EPG
Displays the Electronic Program

Guide (EPG) information
if provided.

CHANNEL+/-

Color Keys
 • Red – mainly used for REC, 
   Cancel, etc.
 • Green – mainly used for OK
 • Yellow 
 • Blue 

Volume+/-

EXIT

Numeric Keys

STB Power

Mute

  

Connecting Cable
1. Kabel ze satelitní antény / kabelového rozvodu přiveďte
do přijímače UNO 4K SE
Vu+ UNO 4K SE  je vybaven zásuvkou na instalaci tuneru typu FBC, do které můžete
nainsta-lovat FBC-S2 nebo FBC-C tuner.

1) Kombinace FBC-S2 Tuner
2) Kombinace FBC-C Tuner
3) Duální DVB-T2 Tuner

2. Přijímač UNO 4K SE připojte k televizoru.
Jeden HDMI kabel je součástí balení. Jeden konec kabelu připojte k HDMI vstupu
na televizoru. Druhý konec kabelu připojte k HDMI výstupu na přijímači  UNO 4K SE.
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Connecting Cable
3. Zapnutí
Napájecí kabel a adaptér jsou přiloženy v balení.
Kulatou koncovku napájecího adaptéru připojte k napájecímu vstupu na přijímači  UNO 4K SE.

POZNÁMKA
Typ napájení:
• 12V     3.5A

Run First Time Installation
Step 1. Video Input Selection

Step 2. Video Mode Selection

HDMI

Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or 
select a di�erent input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p

576i

Video mode selection
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Connecting Cable
3. Power Up
A power cord and an adapter are provided in the accessory box. 
Plug the round end of the adapter power cord into the power input of UNO 4K SE.

DC input condition
• 12V     3.5A

NOTE

1. krok: Výběr video vstupu

2. krok: Výběr video režimu

HDMI

Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or 
select a di�erent input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p

576i

Video mode selection
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Run First Time Installation
3. krok: Výběr jazyka

4. krok: Konfigurace satelitního připojení

Welcome.

This start wizard will guide you through the basic setup of your STB.
Press the OK button on your remote control to move to the next step.

English

German

Catalan

Croatian

Please use the UP and DOWN keys to select your language.
Afterwards press the OK button.

Run First Time Installation

Using LEFT/RIGHT keys, you can choose one of the following Con�guration Modes: 

• Nothing connected 
• Simple
• Loop-through to
• Equal to: mode to use the same con�guration as that of Tuner B.  
• Advanced: for an advanced user con�guration. 

Use the up/down keys on your remote control to select an 
option. After that, press OK.

Use wizard to set up basic features

Exit wizard

Use the left and right buttons to change an option.

Con�guration Mode not con�gured
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Run First Time Installation
Step 3. Language Selection

Step 4. Con�guring Satellite Connection

Welcome.

This start wizard will guide you through the basic setup of your STB.
Press the OK button on your remote control to move to the next step.

English

German

Catalan

Croatian

Please use the UP and DOWN keys to select your language.
Afterwards press the OK button.

Run First Time Installation

Tlačítky doleva / doprava můžete vybrat jeden z následujících
konfiguračních režimů:

• Nothing connected (Není nic připojeno)
• Simple (Jednoduchý)
• Equal to (Stejný): Používá se stejná konfigurace jako při tuneři B.
• Advanced (Rozšířený): Možnost podrobné konfigurace
uživatelem.Úvodní instalace

Use the up/down keys on your remote control to select an 
option. After that, press OK.

Use wizard to set up basic features

Exit wizard

Use the left and right buttons to change an option.

Con�guration Mode not con�gured
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Run First Time Installation
Pokud zvolíte konfigurační režim Simple (Jednoduchý), zobrazí se následující
obrazovka.
 

Volitelně je možné použít i bezdrátové FBC tuner, současně lze však
využívat pouze jeden režim (S2 nebo kabelový).

Popis jiných režimů najdete v návodu k obsluze k modelu  UNO 4K SE.

Do you want to install default sat lists?

No

Yes

Use the left and right buttons to change an option.
Please set up tuner A.

Mode

Port A

Port B

Set Voltage and 22KHz

Send DiSEqC only on satellite change

Con�guration Mode

DiSEqC A/B

Astra(19.2E)

Hotbird(13.0E)

yes

no

Simple

 
Na následující obrazovce se zobrazí výzva, zda chcete nainstalovat výchozí
seznamy satelitů. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí následující obrazovka:

Step 5. Channel Scan
                    (Selecting Scan Mode - Automatic Scan / Manual Scan)

• Automatic Scan
If you choose Automatic Scan, you will be asked whether to erase all the existing channels 
before scanning.   

Run First Time Installation

What do you wan to scan?

Yes, ScanTuner A(DVB-S2) 

No, scan later manually

Yes, Clear before scan

• If you press No, following image will appears.
Channel scanning is possible either in Automatic Scan mode or Manual Scan mode. 

Do you want to do a service scan?

Yes, do a manual scan now

No, scan later manually

Yes, do an automatic scan now
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Run First Time Installation
If you choose Simple con�guration mode, the following picture will appear.
 

FBC-Cable tuner of Vu+ can be used selectively, however you can tuner into only one
mode(S2 or Cable) at a time.

For the other modes, please refer to the user manual of UNO 4K SE.

Do you want to install default sat lists?

No

Yes

Use the left and right buttons to change an option.
Please set up tuner A.

Mode

Port A

Port B

Set Voltage and 22KHz

Send DiSEqC only on satellite change

Con�guration Mode

DiSEqC A/B

Astra(19.2E)

Hotbird(13.0E)

yes

no

Simple

Here you will be asked whether you want to install the default satellite lists. Press OK and 
the following image appears:  

5. krok: Vyhledání kanálů

• Automatic Scan (Automatické vyhledávání)
Pokud zvolíte nastavení Automatic Scan (Automatické vyhledávání), zobrazí se
výzva, zda chcete před spuštěním vyhledávání vymazat všechny uložené
kanály..

Run First Time Installation

What do you wan to scan?

Yes, ScanTuner A(DVB-S2) 

No, scan later manually

Yes, Clear before scan

 

• Výběr režimu vyhledávání - Automatic Scan (Automatické
vyhledávání) / Manual Scan (Ma-
nuální vyhledávání). Pokud zvolíte možnost No (Ne), zobrazí
se následující obazovka. Kanály je možné vyhledat v režimu
manuálního nebo automatického vyhledávání.

Do you want to do a service scan?

Yes, do a manual scan now

No, scan later manually

Yes, do an automatic scan now
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Step 6. Install Default Service List

Run First Time Installation

Please choose the default services lists you want to install.

Astra(19.2E)

Hotbird(13.0E)

no

no

Run First Time Installation
Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů

• Vyhledávání kanálů
Pokud jste nastavili správně parametry vyhledávání, zobrazí se seznam nalezených
kanálov

scan done! 2 services found!

ANIXE HD
ASTRA HD+

Service Scan
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6. krok: Instalace standardního seznamu služieb

Run First Time Installation

Please choose the default services lists you want to install.

Astra(19.2E)

Hotbird(13.0E)

no

no

Run First Time Installation
Press OK to initiate the channel scan.

• Channel Scanning
The scanned channels will be displayed if the previous con�gurations have been done correctly.

scan done! 2 services found!

ANIXE HD
ASTRA HD+

Service Scan
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For more information about  UNO 4K SE

By long pressing 'Help' button, you can also access to On-Screen Manual page.

7. krok: Nastavení rodičovského zámku
Zde můžete nastavit, zda chcete aktivovat rodičovský zámek. Po stisknutí
tlačítka OK se zobrazí výzva k zadání PIN kódu.

New PIN

Reenter new PIN

****

****

Change pin code

Do you want to enable the parental control feature 
on your STB?

No

Yes

You need to set a PIN code and hide it from your children.

Do you want to set the pin now?

No

Yes
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Více informací o modelu  UNO 4K  SE

Dlouhým stiskem tlačítka „Help“ (Nápověda) můžete zobrazit
návod přímo na obrazovce.

Step 7. Parental Control Option 
Here you can choose whether to enable the parental control option. If you press OK,
you will be asked to enter PIN number

New PIN

Reenter new PIN

****

****

Change pin code

Do you want to enable the parental control feature 
on your STB?

No

Yes

You need to set a PIN code and hide it from your children.

Do you want to set the pin now?

No

Yes
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Jak požádat o software zveřejněn pod licencí GPLv2
Tento výrobek obsahuje software, jehož držitelé práv udělují licenci v souladu s
licenčními podmín-kami GNU General Public License, verze 2 (GPLv2). Text této
licence v původní anglické verzi najdete v návodu k tomuto výrobku. V souladu s
GPLv2 vám poskytneme úplný odpovídající zdrojový kód softwaru, pokud nám zašlete
písemnou požadavek na následující e-mailovou adresu:

Tým podpory Vu +, support@vuplus.com

s podrobným názvem vašeho výrobku a informací o tom, jak vás máme kontaktovat

Nezapomeňte, prosím, že budeme vyžadovat proplacení nákladů, které nám tímto
vzniknou. Tato částka závisí na místa vašeho bydliště. Tým podpory Vu + vám přesné
náklady oznámí po přijetí vaše-ho požadavku.
Tato nabídka platí tři roky od okamžiku, kdy se tento výrobek začal distribuovat.

K zdrojovým kódem našich zařízení můžete navíc přistupovat pomocí následujícího
příkazu

git clone http://code.vuplus.com/git/dvbapp.git

CE Certi�cate Note
Hereby CERU Co., Ltd. declare, that the device Vu+ UNO 4K SE is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5 /EG.

Hiermit erklärt CERU Co., Ltd., dass sich das Gerät Vu+ UNO 4K SE in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG be�ndet.

The full CE Declaration of Conformity documents are available upon request.

sales@vuplus.com 

Die vollständige Konformitätserklärung wird Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt

sales@vuplus.com
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A Guide to Request of GPLv2 based Software
This product contains software whose rights holders license it on the terms of the GNU General
Public License, version 2 (GPLv2). You can �nd the text of this license in its English original version
in the manual for this product. We will provide you with the complete corresponding source code
of the software licensed under the GPLv2.

if you send us a written request by email to the following addresses:

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

detailing the name of the product and indicating how we can contact you.

Please note that we will ask you to pay us a certain amount of money for the costs incurred.
The amount can be varied according to your location and Vu+ Support Team will notify the exact
cost when receiving the request.
This o�er is valid for three years from the moment we distributed the product.

In addition, you can access the source code for our devices using the command below.

git clone http://code.vuplus.com/git/dvbapp.git

Certifikát CE Poznámka 
Společnost CERU Co., Ltd. tímto prohlašuje, že Vu + UNO 4K SE je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / ES.

Kompletní CE prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání:

sales@vuplus.com
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71-1010058-00

MANUAL / UNO 4K SE

Most A�ordable UHD Receiver



Nejvhodnější přijímač UHD
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