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A.  Instalace v prost ředí Windows 7 
(instalace ve Windows 8 – 10 je obdobná) 
 
Vzhledem k blížícímu se začátku přechodu televizního vysílání na T2 byl dán již v roce 2016 
do prodeje externí televizní tuner AverTv TD310, jehož ovládání je téměř shodné s jeho 
předchůdci na našem trhu. 
 
Zákonodárci ČR však několikrát změnili technické normy pro T2 vysílání a české prostředí je 
tak částečně nekompatibilní se zbytkem Evropy. S tím výrobce předem samozřejmě nemohl 
kalkulovat, a důsledkem je, že pomocí předem vytištěného návodu (přiloženého k výrobku) 
nelze tuner na území ČR plně zprovoznit! Postupujte proto, prosím, ve shodě s následujícími 
body, neboť většina reklamací je způsobena chybnou instalací či nastavením. 
 

1. Připojte se na stránku výrobce 
http://avertv.avermedia.com/cz/avertv/Product/ProductDetail.aspx/ 
klikněte na PC-TV Video Connectivity → klikněte na obrázek AverMediaTD310 → 
v horní liště klikněte na DOWNLOADS a ze spodní části stránky stáhněte do svého 
počítače nejnovější verzi Application & Driver, odpovídající vašemu operačnímu 
systému. 

2. Připojte se na stránku 
https://drive.google.com/file/d/0B89hCB4CrT0ga1lYaGtCdGtSaG8/view 
a odtud stáhněte do svého počítače soubor TD310AVerHEVCDecoder.zip 

3. Připojte se na stránku 
https://drive.google.com/file/d/0B89hCB4CrT0gcTA5NGxQTkY0T0U/view?usp=sha
ring a odtud stáhněte do svého počítače soubor amalib25.zip 

4. Pokud máte ve svém PC starší TV kartu, vyjměte ji a pomocí odinstalátoru (Start → 
Všechny programy → kliknout na obslužný program karty → uninstall) odstraňte 
nepotřebný software. Tentýž postup zopakujte i pro eventuelní další programy, 
související s již nepotřebným zařízením a stejným způsobem odinstalujte také vše, co 
nějak souvisí s kdysi případně nainstalovanými předchůdci tohoto tuneru. Počítač pro 
jistotu restartujte. 

5. Nyní připojte tuner k počítači (i s připojenou anténou), Windows vám po chvíli 
oznámí nově nalezené zařízení.  Ignorujte průvodce připojením včetně oznámení o 
chybějících ovladačích. 

6. Prvním bodem jste stáhli mimo jiné i soubor 
TD310_AP6.9.1.13.16082901_Drv_14.7.x.18.exe Poklikejte na něj a vyčkejte, až se 
nainstaluje. Instalace není příliš svižná, proto čekejte a nesnažte se ji urychlit. 

7. Další stažený soubor TD310AVerHEVCDecoder.zip rozbalte – je v něm obsažen 
soubor AVerHEVCDecoder.ax, který je nutno vložit (zkopírovat) do složky 
C:\Program Files (x86)\Common Files\AVerMedia\filters\ 

8. Poslední stažený soubor amalib25.zip rovněž rozbalte – je v něm soubor amalib25.dll, 
který je nutno vložit (zkopírovat) do složky C:\Windows\SysWOW64 
Upozorňuji, že se jedná o systémovou složku, která se kliknutím na „Tento počítač“ 
nezobrazuje a je nutné buď použít souborového správce, nebo vypnout skrývání 
systémových složek. Potvrďte nahrazení stávajícího souboru novým. Nyní můžete vše 
zavřít a restartujte počítač. 

9. Poslední nutná operace je následující: Start → Ovládací panely → Programy a funkce 
→ Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows → Funkce pro média a zde zrušte 
zatržení Windows Media Center. Potvrďte OK a znovu restartujte počítač. 

10. Po tomto restartu je konečně tuner plně funkční a můžete přistoupit k jeho nastavení. 



B. Uživatelské nastavení
 
Pokud vše proběhlo hladce, objevila se vám ikona AVerTV 3D na ploše i na hlavním 
panelu vpravo dole. Tuner spustíte klasickým poklikáním.
 
Zůstanou-li všechny ovládací ikony „šedé“ 
„zařízení není připraveno“, bude p
předchozího zařízení), která nebyla úpln
odinstalátoru a čističe zbytkových soubor
postupem pravděpodobně poškodíte i program nainstalovaný dle p
odinstalujte. Rovněž doporuč
odkazy)programem typu Vit Registry Fix 
problém by se již neměl opakovat.
Stejná závada se může vyskytnout, pokoušíte
neboť instalace z těchto zařízení nemusí prob
nastavení antivirových programů
 

1. Po nastartování programu se na vašem monitoru objeví zmenšená TV 
obrazovka s panelem obslužného programu. Obvykle se p
zobrazí i panel nastavení. Pokud se tak nestane, 
příslušnou ikonu. 

2. V levém sloupci označte „DigitálníTV(
(označené pole se obarví mod
„Skenování programů“.
se nesnažte o urychlení.

3. Nyní by se vám měl zobrazit seznam program
centrální část okna prázdná, tak obslužný program pouze p
tomto případě znovu klikn
uvidíte seznam použitelných program
jeho předchůdci a ukazuje
natolik slabý, že je nelze bez problém

4. Vrátíme se do panelu „Nastavení“ a 
- Rodičovská kontrola - 

nejsou v pozemním vysílání 
zbytečné. 

- Přizpůsobit - v kolonce „Vzhledy“ si vyberte si takový
obslužný panel, který se vám líbí
shodné). Vše ostatní je zbyte

- OSD - je zbytečné cokoli m
provést úpravy dle vašeho vkusu.

- Snímek obrazovky - pokud tuto funkci používáte, dopl
sem příslušné údaje. 

- Úložiště - pokud máte v úmyslu nahrávat vysílané 
televizní programy, doplň

- Náhled multikanálu - není nutné nic m
není příliš využívána. 

- Ostatní - není nutné nic m
- Nastavení videa/audia 

v případě, že se obraz bude trhat, nahra
volbou „Overlay Mixer“. Preferovaný dekodér videa rozhodn

živatelské nastavení  

, objevila se vám ikona AVerTV 3D na ploše i na hlavním 
panelu vpravo dole. Tuner spustíte klasickým poklikáním. 

li všechny ovládací ikony „šedé“ - nebudou reagovat, nebo se objeví hláška 
bude příčinou stará verze (zbytky z instalace jakéhosi

ízení), která nebyla úplně odstraněna. Zlikvidujte ji ručně
e zbytkových souborů typu Revo Uninstaller Pro). 
ě poškodíte i program nainstalovaný dle předchozích bod

ž doporučuji v této chvíli i vyčistit registry (resp. odstranit neplatné 
programem typu Vit Registry Fix či obdobným. Poté celý proces instalace

l opakovat. 
že vyskytnout, pokoušíte-li se provést instalaci z externího media (flash), 

řízení nemusí proběhnout vždy korektně. Totéž platí i pro nevhodné 
nastavení antivirových programů. 

Po nastartování programu se na vašem monitoru objeví zmenšená TV 
obrazovka s panelem obslužného programu. Obvykle se při prvním spušt

azí i panel nastavení. Pokud se tak nestane, otevřete jej kliknutím na 

V levém sloupci označte „DigitálníTV(DVB-T)“ 
pole se obarví modře) a klikněte na 

ů“. Bude to chvilku trvat, ale opět 
í. 

ěl zobrazit seznam programů, které tuner nalezl. Pokud z
ást okna prázdná, tak obslužný program pouze přepnul na další bod. V 
ě znovu klikněte v levém sloupci na „DigitálníTV(DVB

oužitelných programů. Upozorňuji, že tento tuner je chyt
kazuje pouze skutečně použitelné programy. Ty, jejichž signál je 

natolik slabý, že je nelze bez problémů sledovat, nezobrazuje. 
Vrátíme se do panelu „Nastavení“ a upravíme vše potřebné: 

 nic neupravujte, porno kanály u nás 
v pozemním vysílání dostupné, je to tudíž 

v kolonce „Vzhledy“ si vyberte si takový 
panel, který se vám líbí (funkčně jsou naprosto 
Vše ostatní je zbytečné měnit. 

čné cokoli měnit, ale později je možné 
provést úpravy dle vašeho vkusu. 

pokud tuto funkci používáte, doplňte 

pokud máte v úmyslu nahrávat vysílané 
ní programy, doplňte příslušné údaje. 

není nutné nic měnit, tato funkce 
 

není nutné nic měnit. 
Nastavení videa/audia - většinou není nutné nic měnit, ale 

, že se obraz bude trhat, nahraďte v první kolonce volbu „Automaticky“ 
volbou „Overlay Mixer“. Preferovaný dekodér videa rozhodně neměň

, objevila se vám ikona AVerTV 3D na ploše i na hlavním 

nebudou reagovat, nebo se objeví hláška 
stará verze (zbytky z instalace jakéhosi obdobného 

čně (ideálně použitím 
 typu Revo Uninstaller Pro). Protože tímto 

ředchozích bodů, též jej 
p. odstranit neplatné 

proces instalace zopakujte; 

li se provést instalaci z externího media (flash), 
. Totéž platí i pro nevhodné 

Po nastartování programu se na vašem monitoru objeví zmenšená TV 
ři prvním spuštění 

kliknutím na 

, které tuner nalezl. Pokud zůstala 
řepnul na další bod. V 

te v levém sloupci na „DigitálníTV(DVB-T). Nyní již 
uji, že tento tuner je chytřejší, než 

. Ty, jejichž signál je 

první kolonce volbu „Automaticky“ 
ě neměňte! 



- Teletext - není nutné nic m
- Nastavení 3D - nic neměň
- Vstupní nastavení - prohlédn
- AverMedia TD310USB…

(není nutné). 
- Digitální TV (DVB-T) 
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C. Další možnosti 
 
Jako u většiny obdobných program
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