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Návod k použití

Tesla TE-350



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím přijímače si přečtěte tento návod k použití.
2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřní části zařízení
kvůli možnému úrazu elektrickým proudem.
3. Během bouřky nebo když přijímač delší dobu nepoužívá, vytáhněte síťovou
šňůru ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
4. Neumísťujte zařízení na vlhké místo, aby se snížilo riziko požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem. Zařízení umístěte na místo s: vhodnou teplotou, 
bez přímého slunečního záření, nízkými vibracemi a ne v blízkosti topných 
zařízení.
5. Zařízení umístěte na dobře větraném místě. Prostory přijímače musí být 
ponechány nepokryté, aby se umožnilo správné proudění vzduchu k přijímači.
6. Přijímač umístěte horizontálně. Nestabilní umístění přijímače může 
způsobit jeho poškození při pádu.
7. Při přemisťování přijímače z teplého místa do studeného místa nebo 
naopak vypněte přijímač a restartujte ho po 1 až 2 hodinách, abyste předešli 
možným problémům.
8. Nepokládejte těžké předměty na přístroj a napájecí kabel.
9. Používejte pouze přídavná zařízení / příslušenství uvedené nebo 
poskytnuté výrobcem (jako například napájecí adaptér, baterie atd.).
10. Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny 
nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, požár atd.



Obsah balení

Príjmač
Dálkové ovládání
2xAAA baterie
Napájací zdroj 12V/ 1A
HDMI kabel
Návod k použití

Volitelné příslušenství:
DIN-SCART kabel
JACK-CINCH kabel



Technické údaje

Video dekodér

Výstupní rozlišení
1080p/1080i/720p720i/576p/576i/
480p/480i

Standard/Video kodeky
MPEG2/4 H.264/H.265 MP@HL,

MP@ML

Napájací zdroj

Vstupní napětí AC 100-240V, 50/60Hz

Výstupní napětí 12V

Výstupní proud 1.0A

Fyzické
vlastnosti

Rozmery 185x110x37

Hmotnost 300g

Provozní teplota -10℃-35℃

Skladovací teplota -40℃-60℃

Skladovací vlhkost <93%

Spotřeba

Max 12W

USB Max zátěž USB 5VDC/500mA Max



Dálkové ovládání

Tlačítko Funkce

Zapnutí/Vypnutí do pohot.
stavu

Zapnutí/Vypnutí zvuku

HDMI Nastavení výstupního
rozlišení

0~9 Číselná tlačítka

CH </> Změna stanice

VOL+/- Ovládání hlasitosti

OK Potvrzení volby

TIMER Nastavení časovače

TV PORTAL Přístup do IP aplikace

MENU Zobrazí menu přijímače

EPG Zobrazí EPG průvodce

BACK  Volba zpět

LIST Zobrazí seznam stanic

EXIT EXIT

PVR Zobrazí seznam nahrávek

Funkční tlačítka např. pro
TXT a HbbTV

Tlačítka pro ovládání
nahrávek a multimedií

REC Okamžité nahrávání

MEDIA
Přístup k multimediálnímu

obsahu na USB disku



Instalace

Zapojení a uvedení do provozu:

1. Anténu připojte do konektoru ANT IN
2. LAN-Ethernet konektor pro připojení k internetové síti
3. HDMI výstup. Připojte přijímač k TV pomocí přiloženého HDMI kabelu.
4. Volitelná možnost připojit přijímač k TV pomocí analogového kabelu 

JACK/RCA. Kabel není součástí dodávky.
5. S/PDIF digitální zvukový výstup. 
6. Konektor pro připojení napájecího zdroje 12V/1A



Popis funkcí v menu

Pro zobrazení nabídky přijímače stiskněte tl. MENU na dálkovém ovladači.
Hlavní nabídka obsahuje tyto položky:
-Instalace
-Seznam stanic
-Nastavení
-USB média
-Informace
 Pro výběr stiskněte tl. OK.  

1.Instalace.
V tomto menu můžete vyhledat stanice v automatickém či manuálním 
režimu. Pro vstup do tohoto menu přijímač vyžaduje heslo.
Heslo je z výroby přednastaveno na 0000. Heslo přijímače si můžete 
změnit v jiné části menu přijímače.

1.1 V automatickém režimu je dále zobrazena výstraha o nutnosti 
vymazání stávajícího seznamu stanic. Pro vymazání stávajícího seznamu 
a zahájení nového vyhledávání vyberte OK a volbu potvrďte tl. OK.

1.2 Instalace/ manuální vyhledávání:
Zde můžete ručně vyhledat stanice zadáním čísla kanálu který chcete 
prohledat. Zadejte číslo kanálu a stiskněte OK. V případě kdy používáte 
aktivní anténu s vlastním zesilovačem tzv. pokojový typ antény, pak 
můžete zapnout napájení tohoto zesilovače v anténě. Informace o kvalitě 
a síle signálu je vybraného kanálu je informativně zobrazeno na spodní 
straně obrazovky.



1.3 Tovární nastavení: 
Tato funkce vymaže veškeré nastavení a naladěné stanice z paměti 
přijímače. Pro aktivaci je nutné zadat heslo, které je z výroby 
přednastaveno na 0000.

2. Seznam stanic. 
V tomto menu můžeté dále pracovat se seznamem stanic v přijímači 
uloženém.

2.1 Seznam stanic-úpravy: 
Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače.
Se seznamem dále můžete pracovat pomocí barevných a funkčních 
tlačítek tak jak jsou vyobrazeny na spodní straně obrazovky.
Stanice v seznamu můžete přesouvat/mazat/zamykat a třídit.
Pro změnu seznamu TV nebo Rádio stiskněte červené tlačítko na 
dálkovém ovladači. Pro posun stanic v seznamu vyberte jednu nebo více 
stanic stiskem tl.OK, následně přesuňte pozici kuroru na požadované 
místo a stiskněte zelené tlačítko. Vybrané stanice se následně posunou 
na novou pozici v seznamu.

2.2 Seznam stanic/Oblíbený seznam:
Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače. Zeleným tlačítkem vyberte 
jednu z 8 FAV-oblíbených skupin.
Kurzorem se přesuňte na pozici stanice kterou chcete přidat do seznamu 
oblíbené skupiny a stiskněte žluté tlačítko. Název skupiny můžete s 
pomocí virtuální klávesnice přejmenovat po stisku modrého tlačítka. Po 
zadání názvu skupiny stiskněte zelené tlačítko pro uložení názvu skupiny. 
Pro odebrání stanice z FAV seznamu přesuňte kurzor do pravého sloupce
a stiskněte žluté tlačítko.



2.3  Seznam stanic/Nastavení:
 LCN: nucené řazení stanic. V případě zapnutí funkce LCN může dojít k 
nucenému seřazení seznamu stanic v závislosti na poskytovateli služeb.
Uložit I placené stanice: Pro případ kdy chcete aby přijímač do seznamu 
stanic uložil I placené stanice pak tuto funkci zapněte. Přijímač nemá v 
sobě obsažen žádný CA dekodér placeného obsahu a placené stanice 
nelze dekódovat.

3. Nastavení
3.1 Seznam časovačů: časovač pro záznam či pouhé sledování přidáte 
do seznamu pomocí červeného tlačítka. Zadejte potřebmé parametry a 
zadání uložte na OK pozici stiskem tl. OK. Upravit seznam můžete 
pomocí zeleného tlačítka. Vymazat časovač ze seznamu můžete pomocí 
žlutého tlačítka.



3.2 Čas a datum: V režimu Auto si přijímač nastavuje čas automaticky z 
vysílání. V případě kdy si přejete čas změnit, pak pravým či levým 
kurzorovým tlačítkem změňte lokální čas přijímače.

Automatický pohotovostní režim: Zde můžete nastavit dobu za kterou se 
přijímač sám přepne do pohotovostního stavu v případě kdy není ovládán.

3.3. Nastavení / Audio a Video:

Rozlišení obrazu: nastavte výstupní rozlišení obrazu poskytovaném na 
HDMI konektoru.

Přepočet poměru stran: slouží pro nastavení způsobu zobrazení 4:3 
obsahu vysílání.

Poměr stran: nastavte poměr stran připojené TV

Režim digitálního výstupu: nastavte formát digitálních audio dat na 
výstupním HDMI konektoru.

Popis zvuku pro nevidomé: slouží pro aktivaci zvukového popisu scén v 
obrazu pro nevidomé osoby pro pořady které jsou touto doplňkovou 
zvukovou stopou opatřeny.

Hlasitost audio popisu: nastavte hlasitost zvukového popisu pro 
nevidomé.

Typ signálu (SCART): zde můžete nastavit formát analogového výstupu 
obrazu na výstupním analogovém miniDIN konektoru.



3.4 Obecné nastavení:

Doba zobrazení info banneru: slouží pro nastavení doby po kterou je na 
spodní straně obrazu zobrazována informační lišta

Průhlednost OSD menu: slouží pro nastavení transparentnosti OSD menu
vůči obrazu.

Úsporný standby režim: v případě kdy je vybráno „Zap“, pak má přijímač 
nižší spotřebu v pohotovostním stavu na úkor doby kterou přijímač 
potřebuje ke svému zapnutí (desítky sekund)

3.5 Nastavení sítě:

Wi-Fi nastavení: nejdříve připojte USB Wi-Fi adaptér do USB konektoru 
přijímače. Podporovány jsou pouze Wi-Fi adaptéry s čipovou sadou 
výrobce Ralink (bez záruky 100% kompatibility s celou produktovou řadou
tohto výrobce chipsetů). Po připojení vyberte preferovanou Wi-Fi síť a na 
virtuální klávesnici zadejte heslo sítě pokud je vyžadováno. Heslo uložte 
stiskem zeleného tlačítka.

Nastavení IP: přijímač si ve výchozím stavu nastavuje lokální IP dle 
DHCP.

Pro případ kdy nechcete využít DHCP nastavení IP vypněte DHCP a 
nastavte adresu ručně dle rozsahu vašeho routeru.

Nastavení HbbTV: zde můžete vypnout funkci HbbTV pro případ kdy jej 
nechcete využívat. Za určitých podmínek se tím může zrychlit odezva 
přijímače na povely dálkového ovladače (platí pouze v případech kdy je 
přijímač připojen k internetu)



Vymazání cookie dat: doplňková vlastnost HbbTV je nutnost ukládání 
cookie dat provozovatelů HbbTV do vnitřní paměti přijímače. V případě 
komplikací se stabilitou HbbTV zkuste vymazat tyto cookie data.

Upozornění! 

Funkcionalita HbbTV je závislá nejen na vlastnostech software přijímače, ale i
na na verzi HbbTV jakou používá provozovatel stanice, chybách v HbbTV 
aplikaci provozovatele a možnostech čipové sady jakou přijímač používá. 
Přijímač podporuje HbbTV verze 1.5.

Výrobce a prodejce nense odpovědnost za případnou nekompatibilitu a chyby
v HbbTV aplikacích provozovatelů stanic.

IP aktualizace:

Funkce přijímače kdy bude v budoucnu možné v přijímači aktualizovat 
software z internetu za předpokladu že bude dostupná nová verze sw a 
výrobce bude tuto funkci podporovat.



3.6 Jazyk

Zde vyberete požadovaný jazyk OSD menu přijímače, preferovaný,  
sekundární zvukový doprovod a zda chcete zobrazovat titulky u stanic kde
jsou dostupné.

3.7 Rodičovské řízení:

Pro vstup do tohto menu je vyžadováno heslo přijímače které je z výroby 
přednastaveno na 0000.

Věk dostupnosti: někteří provozovatelé mohou vysílat doplňkové 
informace o věkovém hodnocení pořadu. Přijímač následně porovnává 
hodnotu věku co vysílá provozovatel stanice s hodnotou věku nasatenou 
v tomto menu. Pokud bude hodnota věku pořadu vyšší než nasatvený věk
v přijímači, pak bude přijímač vyžadovat zadání hesla přijímače.

Nový PIN kód: v zájmu lepšího zabezpečení obsahu si změňte PIN kód 
na jiný než byl výrobcem nastaven.

Potvrdit nový PIN: zde znovu napište ještě jednou nový PIN pro kontrolu 
správnosti zadání.

V případě kdy zapomenete svůj PIN kontaktujte dovozce přijímače.



3.8 HDMI-CEC:

Tato funkce slouží k možnosti zapnutí a vypnutí připojené TV skrze HDMI 
konektor souběžně se zapnutím a vypnutím přijímačem.

Aby byla tato funkce aktivována, je nutné rovněž tuto funkci aktivovat v TV
a používat vhodný HDMI kabel. Informace hledejte v návodu TV přijímače.

Vzhledem k průměrné kompatibilitě výrobků na trhu není tato funkce a 
vlastnost výrobcem garantována.

4. USB média

4.1 Správce souborů: zobrazí strukturu a obsah USB disku

4.2 Seznam nahrávek: zobrazí seznam nahrávek pořadů uložených na 
USB disku. Pro správu nahrávak použijte funkční barevná tlačítka na 
dálkovém ovladači.

4.3 Nastavení rekordéru:

Výchozí doba záznamu: To je doba po jakou bude přijímač nahrávat 
pořad v případě kdy není dostupná délka pořadu z EPG dat. Toto platí pro
přímé nahrávání pomocí REC tlačítka.

Záznam před spuštěním časovače: To je doba o jakou přijímač začne 
nahrávat dříve než je definován v časovači. Platí to jen v případech kdy 
není zadáno více následných časovačů.

Přidat čas k nahrávce: Přijímač bude nahrávat o stanovený čas déle. Platí
jen v případech kdy není zadáno více následných časovačů.

Timeshift buffer: Velikost alokované paměti na USB disku pro účely 
použití  funkce časového posunu (Timeshiftu).



4.4 Nastavení paměťového uložoště: Slouží pro správu USB disku a 
zobrazení parametrů USB disku.

Formátování disku označuje funkci kompletního vymazání obsahu USB 
disku!

Tuto funkci použijte v případech kdy vyžadujete kompletní smazání a 
naformátování USB disku.

4.5 Síťové aplikace

V případě kdy je přijímač úspěšně připojen k internetu, pak můžete 
využívat funkci předpovědi počasí a čtečku RSS kanálů.

Funkčnost těchto aplikací třetích stran není výrobcem garantována.



5. Informace

Informace o stanici: Zde jsou zobrazeny technické informace o sledované 
stanici.

Informace o přijímači: Zde jsou zobrazeny informace o modelu přijímače a 
verzi použitého sw.



…………….. 
Výrobní číslo

…………………………….. ..…………………………..
Datum prodeje Razítko a podpis prodejce

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ DOBA
Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení
výrobku spotře- bitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek
v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže
charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vzta- huje pouze na závady
způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

ZÁRUČNÍ LIST
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu
o  zakoupení  výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí
obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a ra- zítko prodejny (montážní firmy). Na
kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ
Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo
u montážní firmy, která provedla instalaci.

ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením
(včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností,
neodvratnou událostí (živelná po- hroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí
napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav
provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě,
vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku
(nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu
provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení Datum provedení Č. montáž.
listu/komentář

Podpis
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