Magio Box
Multimediálny prijímaè
Návod na inštaláciu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

Upozornenie:

Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, neodstraňujte
kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri nie sú žiadne užívateľom
opraviteľné súčiastky.
ÚDRŽBU ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Grafické symboly a dodatočné výstražné značky sú umiestnené na zadnej
a spodnej strane terminálu.

POZOR
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ
DAŽĎU ANI VLHKOSTI.
Symbol blesku v tvare šípky vnútri rovnostranného trojuholníka je určený
na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného
napätia vnútri krytu výrobku, ktoré by mohlo dosiahnuť dostatočnú
hodnotu, aby pre osoby predstavovalo riziko zásahu elektrickým prúdom.
Znamienko výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka je určené na
upozornenie užívateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových
a údržbových (servisných) pokynov v dokumentácii sprevádzajúcej
spotrebič.
Označenie a trieda spotreby výrobku sú uvedené na nálepke
umiestnenej na spodnej strane jednotky.

1

Prečítajte si tieto pokyny.

2

Uschovajte si tieto pokyny.

3

Dbajte na všetky výstrahy.

4

Dodržujte všetky pokyny.

5

Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.

6

Čistite iba suchou handričkou.

7

Nezablokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov
výrobcu.
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8

Neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako napríklad
radiátorov, termoregulátorov, kachlí a iných zariadení (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

9

Nepodceňujte bezpečnosť uzemňovacej zástrčky, ak je dodávaná
s jednotkou. Uzemňovacia zástrčka má tretí uzemňovací kontakt.
Uzemňovací kontakt slúži pre vašu bezpečnosť. Ak priložená
zástrčka nesedí do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom
o výmene zastaranej zásuvky.

10

Chráňte sieťový kábel pred tým, aby sa po ňom chodilo alebo aby
bol priškripnutý, obzvlášť pri zástrčkách, elektrických objímkach
a v mieste, v ktorom vystupuje z prístroja.

11

Používajte iba výrobcom určené príslušenstvo.

12

Počas búrok s bleskami alebo počas dlhej doby bez používania
odpojte prístroj od elektrickej energie.

13

Zverte všetky opravy kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis sa vyžaduje, ak sa prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodil,
ako napríklad poškodenie elektrického kábla alebo zástrčky, do
prístroja nakvapkala voda alebo spadli predmety, prístroj bol
vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.

Pri umiestňovaní a pripájaní vášho Magio Boxu postupujte podľa týchto
dôležitých bezpečnostných pravidiel:
•

Neblokujte zásuvky a otvory

•

Neukladajte nič na vrch Magio Boxu

•

Neumiestňujte TV prijímač do uzatvoreného priestoru, ktorý by
mohol brániť vzdušnému prúdeniu okolo jednotky.

•

Neumiestňujte Magio Box do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla,
ktorý by mohol zvyšovať teplotu okolo jednotky. Neumiestňujte
terminál na vrchnú stranu iného elektrického zariadenia
produkujúceho teplo.

•

Umožnite náležité vetranie okolo Magio Boxu, aby sa udržovala
normálna prevádzková teplota. Neumiestňujte ho do utesneného
priestoru bez poskytnutia náležitého vzdušného prúdenia.

•

Nezastrkujte sieťový elektrický kábel do zapnutej elektrickej
zásuvky.

•

Neumiestňujte vertikálne Magio Box obsahujúci pevný disk.
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POZOR: ABY STE ZABRÁNILI POŽIARU ALEBO NEBEZPEČENSTVU
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO
VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI. JEDNOTKA NESMIE BYŤ
VYSTAVENÁ KVAPKAJÚCEJ ALEBO STRIEKAJÚCEJ TEKUTINE,
NEUMIESTŇUJTE NA JEDNOTKU OBJEKTY NAPLNENÉ TEKUTINOU
AKO NAPRÍKLAD VÁZY.
UPOZORNENIE: TENTO VÝROBOK PREŠIEL TESTOVACÍMI
PODMIENKAMI, KTORÉ ZAHŔŇALI POUŽITIE DODÁVANÝCH
KÁBLOV MEDZI KOMPONENTMI SYSTÉMU. PRE ZABEZPEČENIE
SÚLADU S BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI POUŽÍVAJTE IBA
POSKYTNUTÉ NAPÁJACIE KÁBLE A KÁBLE ROZHRANIA
A NAINŠTALUJTE ICH SPRÁVNE.
UPOZORNENIE: NA PRIPOJENIE K HLAVNÉMU NAPÁJACIEMU
OBVODU MÔŽU BYŤ POUŽITÉ RÔZNE TYPY KÁBLOV. POUŽÍVAJTE
LEN TAKÝ KÁBEL HLAVNEJ LINKY, KTORÝ VYHOVUJE VŠETKÝM
PLATNÝM PREDPISOM BEZPEČNOSTI VÝROBKOV V KRAJINE,
V KTOREJ SA POUŽÍVA.
UPOZORNENIE: INŠTALÁCIA TOHTO VÝROBKU MUSÍ BYŤ
V SÚLADE S NÁRODNÝMI OZNAČENIAMI VODIČOV A MUSÍ
VYHOVOVAŤ MIESTNYM PREDPISOM.
UPOZORNENIE: JEDNOTKU NEOTVÁRAJTE. NEVYKONÁVAJTE
ŽIADNE ÚKONY ÚDRŽBY OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ
V POKYNOCH NA INŠTALÁCIU A RIEŠENIE PROBLÉMOV.
PONECHAJTE VŠETKY OPRAVY NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ
PERSONÁL.
UPOZORNENIE: ZMENY A ÚPRAVY, KTORÉ NEBOLI MOTOROLOU
VÝSLOVNE SCHVÁLENÉ BY MOHLI ZRUŠIŤ UŽÍVATEĽOVE
OPRÁVNENIE NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Ak uvidíte na výrobku Motorola tento symbol, nevyhadzujte výrobok do
bežného komunálneho odpadu.
Recyklácia Vášho zariadenia Motorola
Nevyhadzujte, prosím, tento výrobok do bežného komunálneho odpadu.
Niektoré krajiny alebo regióny, ako napríklad Európska Únia, vytvorili
systémy na zber a recykláciu predmetov elektrického a elektronického
odpadu. Pre informácie o postupoch zavedených vo vašom regióne
kontaktujte svoje miestne úrady. Ak nie sú k dispozícii zberné systémy,
zavolajte zákaznícke služby Motorola.

PKTV a elektrické napájanie vyhovujú smernici RoHS 2002/95/EC.
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Informácie o nariadeniach
Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné nariadenia EN60950-1, a preto aj
medzinárodné bezpečnostné predpisy IEC 60950-1.
Medzinárodné Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
My

Motorola, Inc.
6450 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, U.S.A.

na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že
IP prijímač káblovej TV

Model VIP12nn

na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je v plnom súlade s jednou alebo viacerými z nasledujúcich noriem:
Normy EMC
EN55022

EN55024

CISPR-22

CISPR-24

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55022

EN55024

Juhoafrický úrad pre
normy (SABS)
SANS 60950-1:2003/IEC 60950-1:2001
Bezpečnostné normy
EN60950-1

IEC 60950 + A1: 1992
+ A2: 1993 + A3: 1995
+ A4: 1996

podľa ustanovení smernice/íc Rady Európskej Únie:
Smernica o elektromagnetickej
kompatibilite
89/336/EEC, doplnená
92/31/EEC a 93/68/EEC

Smernica o nízkom napätí
73/23/EEC,
doplnená 93/68/EEC

Smernice
2002/96/EC,
2002/95/EC

S jedným alebo viacerými patentmi USA:
4577216, 4631603, 4790016, 4819098, 5109417, 5142656, 5216503, 5230038, 5345408, 5376968,
5497112, 5517250, 5530400, 5566089, 5579348, 5638128, 7034849, 7020879, 7017074, 7015928,
7002602, 6983370, 6917913, 6901420, 6895452, 6892304, 6879330, 6870538, 6853385, 6850252,
6836514, 6823353, 6822654, 6819330, 6810459, 6809734, 6807317, 6798420, 6792523, 6757820,
6757439, 6757343, 6751725, 6744472, 6738793, 6738072, 6734864, 6731295, 6721837, 6704358,
6700588, 6693643, 6667701, 6643798, 6573905, 6573846, 6570579, 6563511, 6556193, 6542160,
6538657, 6529935, 6529685, 6519287, 6516376, 6470370, 6466671, 6456746, 6449394, 6446037,
6442599, 6434583, 6424381, 6418529, 6278387, 6275834, 6272497, 6266686, 6243803, 6237016,
6222944, 6202130, 6189064, 6151362, 6148391, 6148387, 6133960, 6980596, 6829014, 6791622,
6563876, 6556250, 6438140, 6385248, 6385242, 6377713, 6262770, 6249547, 6167089, 6122321,
6100932, 6025878, 5949795, 5886736, 5844615, 5835730, 5809538, 5790177, 5703887, 6664826,
6300964, 6125147, 6122653, 6115072, 6108633, 6094636, 6067099, 6064450, 6058408, 5991865,
5970461, 5959659, 5953691, 5940072, 5935240, 5933160, 5926647, 5923385, 5909559, 5898601,
5892966, 5889949, 5886732, 5881279, 5812791, 5801785, 5801719, 5790842, 5774206, 5768429,
5754457, 5754456, 5751883, 5748046, 5715176, 5712665, 5677969, 5644355, 5623423, 5521918,
5253053, 4546387.
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Softvérová licencia
IP prijímač káblovej televízie radu VIP1200
Motorola, Inc., Connected Home Solutions Business ("Motorola")
101 Tournament Drive
Horsham, PA 19044
DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE SI TÚTO SOFTVÉROVÚ LICENCIU („LICENCIA“) POZORNE, PROSÍM,
PRED TÝM, AKO POUŽIJETE AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, FIRMVÉR A SÚVISIACU DOKUMENTÁCIU
(„SOFTVÉR“) POSKYTOVANÉ S IP VIDEO PRIJÍMAČOM ALEBO DOMÁCIM KINOM MOTOROLA
(OBA SÚ V TEJTO LICENCII OZNAČOVANÉ AKO „PRIJÍMAČ“). POUŽÍVANÍM PRIJÍMAČA A/ALEBO
POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU DÁVATE SÚHLAS SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO
LICENCIE. PO SÚHLASE SA TÁTO LICENCIA STANE PRÁVNE ZÁVÄZNOU DOHODOU MEDZI
VAMI A MOTOROLOU. PODMIENKY TEJTO LICENCIE SA VZŤAHUJÚ NA VÁS A NA
AKÉHOKOĽVEK ĎALŠIEHO UŽÍVATEĽA TOHTO SOFTVÉRU.
AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE (I) NEPOUŽÍVAJTE SOFTVÉR
A (II) VRÁŤTE PRIJÍMAČ A SOFTVÉR (SPOLOČNE „VÝROBOK“), VRÁTANE VŠETKÝCH SÚČASTÍ,
DOKUMENTÁCIE A AKÉHOKOĽVEK ĎALŠIEHO MATERIÁLU POSKYTNUTÉHO S VÝROBKOM NA
MIESTO KÚPY ALEBO VÁŠMU POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB, PODĽA PRÍPADU, ZA PLNÉ
VRÁTENIE PEŇAZÍ.
Softvér zahŕňa pripojené médiá, akékoľvek tlačené materiály a akúkoľvek „on-line“ alebo elektronickú
dokumentáciu. Softvér poskytnutý tretími stranami môže byť predmetom oddelených licenčných dohôd
končeného užívateľa od výrobcov takého Softvéru. Softvér sa nikdy nepredáva. Motorola poskytuje
licenciu na pôvodný Softvér pôvodnému zákazníkovi a akémukoľvek následnému držiteľovi licencie iba
na osobné užívanie za podmienok tejto licencie. Motorola a jej poskytovatelia licencií z tretích strán si
ponechávajú vlastníctvo Softvéru.
Smiete:
POUŽÍVAŤ Softvér iba v spojení s prevádzkou Výrobku..
PRENÁŠAŤ Softvér (vrátane všetkých súčastí a tlačených materiálov) trvale ďalšej osobe, ale iba ak
osoba súhlasí s prijatím všetkých podmienok tejto licencie. Ak prenášate Softvér, musíte v súčasnosti
prenášať aj Výrobok a všetky kópie Softvéru (podľa použiteľnosti) na rovnakú osobu alebo zničiť
akékoľvek neprenesené kópie.
ZRUŠIŤ túto Licenciu zničením originálu a všetkých kópií Softvéru (podľa použiteľnosti) v akejkoľvek
forme.
Nesmiete:
(1) Požičiavať, distribuovať, prenajímať, dať, sublicencovať alebo inak prenášať Softvér v celku alebo
jeho súčasti akejkoľvek tretej strane okrem schválených vo vyššie uvedenom odseku PRENÁŠAŤ. (2)
Kopírovať alebo prekladať návod na použitie priložený k Softvéru na iné ako na osobné použitie.
(3)Kopírovať, meniť, prekladať, dekompilovať, rozkladať alebo spätne dešifrovať Softvér vrátane, ale bez
obmedzenia na modifikácie Softvéru pre jeho sprevádzkovanie na nekompatibilnom hardvéri. (4)
Odstrániť, zmeniť alebo spôsobiť, že akékoľvek poznámky o autorských právach alebo úvodné hlásenie
obsiahnuté v Softvérových programoch alebo dokumentácii nebudú viditeľne zobrazené. (5) Exportovať
Softvér alebo súčasti Výrobku v rozpore s akýmkoľvek exportným zákonom Spojených štátov.
Výrobok nie je navrhnutý ani určený na použitie v on-line prevádzke lietadla, leteckej premávky, leteckej
navigácie, alebo leteckej komunikácie, alebo pri projektovaní, výstavbe, prevádzke alebo údržbe
akéhokoľvek nukleárneho zariadenia. MOTOROLA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POPIERAJÚ
AKÚKOĽVEK ZÁRUKU ZA VHODNOSŤ PRE TAKÉ POUŽITIE. VY PREHLASUJETE A ZARUČUJETE,
ŽE VÝROBOK NEPOUŽIJETE NA TAKÉ ÚČELY.
Nárok na tento Softvér, vrátane vlastníctva všetkých autorských práv, krycích práv na dielo, patentov,
obchodných značiek a všetkých ďalších intelektuálnych vlastníckych práv obsiahnutých v predošlom,
a všetky adaptácie a modifikácie predošlého zostávajú navždy vo vlastníctve Motoroly a jej
poskytovateľov licencií z tretích strán. Softvér, vrátane akýchkoľvek v ňom zahrnutých obrázkov, grafiky,
fotografií, animácií, videí, zvukov, hudby a textu, je vo vlastníctve Motoroly a jej poskytovateľov licencií
z tretích strán a sú chránené zákonmi o autorských právach Spojených štátov a ustanoveniami
medzinárodných dohôd. Okrem v tejto licencii vyslovene neurčeného je kopírovanie, reprodukcia,
distribúcia alebo príprava odvodených diel Softvéru, akejkoľvek časti Výrobku alebo dokumentácie
týmito zákonmi a ustanoveniami dohôd striktne zakázané. Nič v tejto licencii nevytvára vzdanie sa práv
Motoroly podľa autorského zákona Spojených štátov.
Táto licencia a vaše práva, s ohľadom na akýkoľvek spôsob, ktorým vás oslovujú, sa riadia zákonmi
Pennsylvánskeho spoločenstva, bez odvolania sa na konflikt zákonných princípov. TÁTO LICENCIA SA
AUTOMATICKÝ UKONČÍ, ak nebudete konať v zhode s podmienkami tejto licencie. Motorola nenesie
zodpovednosť za akýkoľvek softvér od tretích strán, ktorý je poskytovaný ako pribalená aplikácia alebo
inak so Softvérom, alebo ktorý je za tým účelom stiahnutý alebo inak nainštalovaný na Výrobok.
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VYHRADENÉ PRÁVA VLÁDY U.S.
Výrobok a dokumentácia sa poskytujú s VYHRADENÝMI PRÁVAMI. Použitie, duplikácia alebo
poskytnutie vládou je predmetom obmedzení ako bolo vyhlásené v pododdiele (c)(1)(ii) klauzuly Práva
v technických dátach a počítačovom softvéri v 52.227-7013. Zhotovovateľom/výrobcom je Motorola Inc.,
Connected Home Solution 101 Tournament Drive, Horsham, PA 19044.
Výrobok je chránený niektorými právami intelektuálneho vlastníctva Microsoft Corporation. Použitie
distribúcia takej technológia mimo výrobku je zakázané bez licencie od Microsoft Corporation alebo
autorizovaným partnerom Microsoft Corporation.

_________________________________________________________________________________
Copyright © 2006 Motorola Inc.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek podobe
alebo akýmkoľvek spôsobom alebo použitá na vytvorenie akéhokoľvek odvodeného diela (ako napríklad
preklady, transformácia alebo adaptácia) bez písomného súhlasu od Motorola Inc.
Motorola si vyhradzuje právo meniť túto publikáciu a robiť čas od času zmeny v obsahu bez povinnosti
oznamovať takú úpravu alebo zmenu zo strany Motoroly. Motorola poskytuje tento návod bez záruky
akéhokoľvek druhu, či mlčky predpokladanej alebo vyjadrenej, vrátane ale nie s obmedzením na mlčky
predpokladané záruky predajnosti a vhodnosti na určitý účel. Motorola môže kedykoľvek vykonať zmeny
alebo vylepšenia výrobku(ov) popísaných v tomto návode.
MOTOROLA a štylizované logo M sú registrované na Úrade pre patenty a obchodné známky Spojených
štátov. Dolby Digital je vyrábané na základe licencie od Dolby Laboratories Licencing Corporation. Dolby,
ProLogic a dvojitý symbol D sú registrované obchodné známky Dolby Laboratories. Toto zariadenie
združuje technológiu ochrany autorských práv ktorá je chránená US patentmi a inými právami
intelektuálneho vlastníctva. Použitie tejto technológiou ochrany autorských práv je zaručované zo strany
Macrovision iba pre domáce a iné obmedzené použitie pri spoplatnenom sledovaní, iba ak by bolo inak
oprávnené zo strany Macrovision. Spätné inžinierstvo alebo rozmontovávanie je zakázané. Macrovision
je registrovanou obchodnou značkou Macrovision Corporation. HDMI a logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami HDMI
Licensing LLC. Všetky ďalšie názvy výrobkov alebo služieb sú majetkom ich zodpovedajúcich vlastníkov.
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1

ÚVOD
Gratulujeme vám k vášmu Magio Boxu! Multimediálny prijímač Magio
Box reprezentuje to najnovšie v domácej zábave. Magio Box vám
umožní užívať si televíziu ako nikdy pred tým.
Po inštalácii si môžete jednoducho sadnúť a používať službu! Ak sa
v budúcnosti rozhodnete pridať ďalšie zariadenia k vašej momentálnej
zostave, ako napríklad domáce kino, HDTV alebo stereo TV, môžete sa
obrátiť na tento manuál pre pokyny ako zariadiť prepojenia.
Váš Magio Box má výstupy na mnoho druhov audio a video zariadení.
Váš poskytovateľ služieb vám pri vstupnej inštalácii vašej služby vytvorí
optimálne pripojenie do vašej televízie alebo si ho môžete zostaviť sám
tým, že budete nasledovať jednoduché schémy obsiahnuté v tomto
návode.

Váš Multimediálny prijímač Magio Box
Multimediálny prijímač Magio Box je vybavený technológiou
vysokorozlišovacej TV (HDTV), ktorá, ak je pripojená k televízii schopnej
používať technológiu HD, poskytuje až dvojnásobné farebné rozlíšenie
a až šesťnásobnú ostrosť oproti štandardným TV.
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Predný panel
Magio Box má svetelné kontrolky na prednom paneli.
1

2

3

4

5

LINK

HD

RECORD

6

MENU

POWER

7

OK

VIP1200

Značka

Označenie

Funkcia

1

POWER

Ak sa podrží stlačené po dobu menej ako 5 sekúnd,
zapína alebo vypína Magio Box
Ak sa stlačí po dobu päť sekúnd alebo viac, reštartuje
Magio Box
Keď je Magio Box zapnutý, svieti na zeleno

2

USB

Konektor USB 2.0

3

LINK

4

HD

Keď prijíma program s vysokým rozlíšením, svieti na
modro

5

RECORD

Keď nahrávate program za jednej z nasledujúcich
podmienok, svieti na červeno:
•
Keď nahrávate na Magio Box so zabudovaným
DVR.

Keď prijíma signál, svieti na zeleno

•

6

MENU

7

Šípky hore a
dole
Šípky doprava
obrazovke
OK

Keď nahrávate na Magio Box bez zabudovaného
HDD a nahrávate cez domácu sieť. Toto sa dá
použiť iba vtedy, ak Magio Box a DVR
nainštalované doma a zariadenia sú zosieťované.

Zobrazí menu na obrazovke
Zmení kanál smerom hore a dole
Pohyb po programovom sprievodcovi a menu na
a doľava
Zvolí kanál alebo možnosť z menu

3

Zadný panel
Magio Box má pripojenia na zadnom paneli.
1

2

3

4

L-AUDIO

NETWORK

5

6

8

VIDEO

OPTICAL

HDMI

R-AUDIO

7

VCR

TV

POWER
+12VDC

S-VIDEO

9

Kľúč

Položka

Funkcia

1

NETWORK

2

HDMI

3

AUDIO OUT
LaR

Ľavé a pravé audio výstupy typu RCA

4

VIDEO OUT

Video výstup typu RCA do TV, videorekordéru alebo iného
zariadenia

5

OPTICAL AUDIO

Port RJ 45 pre Ethernet 10/100 Base-T
Pripája sa na vysokorozlišovaciu TV alebo domáce kino so
vstupom HMI. Pri HDTV so vstupom DVI použite adaptér
HDMI na DVI (dostupný oddelene).

Audio výstup S/PDIF na video a audio do videorekordéra
Výstupný konektor SCART pre video a audio na
videorekordér

6

VCR

7

TV

8

POWER

Vstup pre oddelený elektrický DC adaptér dodávaný Vašim
Magio Boxom. Výstupná zástrčka z adaptéru sa zastrčí do
Magio Boxu, a zástrčka striedavého napätia sa pripojí do
elektrického DC adaptéra z nástennej zásuvky. Elektrický
DC adaptér je navrhnutý tak, aby zahrnul vstup striedavého
napätia vo vašom regióne a je preto vybavený
zodpovedajúcou zástrčkou pre striedavé napätie pre vašu
krajinu.

9

S-VIDEO

Vysokokvalitný video výstup do videorekordéra alebo TV,
ktoré prijímajú S-VIDEO. Prenáša iba video.

Výstupný konektor SCART pre video a audio na TV

4
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Možnosti prepojenia Video
Magio Box ponúka nasledujúce video výstupy:
HDTV

HDMI

SCART (TV)

Štandardné televízne rozlíšenie (SD)

SCART (VCR)

Štandardné televízne rozlíšenie (SD)

Štandardný

S-Video alebo typ RCA

Na určenie dostupných vstupov na vašej TV si pozrite návod dodávaný
z TV alebo TV samotnú. Ak poznáte dostupné vstupy na vašej TV, zvoľte
optimálne kontakty pre video na základe nasledujúcich pokynov.
Ak pripájate k HDTV, použite:
Najlepší

HDMI

Video
alebo
audio

HDMI ponúka najvyššiu kvalitu videa
a audia. Ak má vaša HDTV má-out vstup
HDMI, použite konektor audioHDMI. HDMI
prenáša video a audio. Ak pripojíte vašu
HDTV s použitím HDMI, nie sú potrebné
žiadne ďalšie audio prepojenia do TV.

Dôležitá poznámka o HDTV s HDMI a DVI: najlepšie audio a video
prepojenia pre TV s HDMI je z výstupu HDMI na Magio Boxe. Ak máte
HDTV so vstupom DVI, potom by ste si mali zakúpiť adaptér HDMI na
DVI aby ste prepojili vašu TV s DVI a výstup HDMI na Magio Boxe. Na
tomto adaptéri nie je zastúpené audio, preto musíte pripojiť
Optické(S/PDIF) alebo L a R audio výstupy na Magio Boxe k audio
vstupom na vašej TV s DVI.

5

Možnosti Video (pokračovanie)
Ak sa pripájate na TV so štandardným rozlíšením (SD), použite jeden
z nasledujúcich konektorov:
Najlepši

SCART

Video
a audio

Konektor SCART poskytuje najvyššiu
kvalitu pre a štandardnú rozlišovaciu TV
kvalitu. Pripojte váš AudioSCART TV
vstup do TV konektora na vašom Magio
Boxe. Konektor SCART umožňuje
prepojiť video a audio z prijímača Magio
Boxu priamo do vašej SCART TV.

Veľmi
dobrý

S-Video

Iba
video

Ak má vaša TV so štandardným
rozlíšením vstup S-Video, prepojte ho do
výstupu S-VIDEO na vašom Magio Boxe.
S-Video neprenáša audio signál.

Dobré

VIDEO
OUT

Iba
video

Ak vaša TV so štandardným rozlíšením
nemá vstup S-Video, prepojte ju na
konektor VIDEO OUT na vašom Magio
Box video káblom typu RCA. VIDEO
OUT neprenáša audio signál.
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Možnosti prepojenia Audio
Na pripojenie vašej TV alebo domáceho kina pre audio, môžete
v závislosti na ich možnostiach použiť jeden z nasledujúcich audio
výstupov:
Najlepší

HDMI

HDMI ponúka najvyššiu kvalitu videa
a audia. Ak vaše HDTV má vstup HDMI,
použite konektor HDMI. HDMI prenáša video
a audio. Ak pripojíte vašu HDTV s použitím
HDMI, nie sú potrebné žiadne ďalšie audio
prepojenia do TV.

Dobrý

OPTICKÝ

Ak je to na vašom TV alebo domácom kine
možné, použite OPTICKÝ výstup na
dodávanie S/PDIF Dolby® audio. Vo väčšine
prípadov ponúka lepšiu kvalitu, vrátane
podpory priestorového zvuku Dolby Digital
5.1.

Dobrý

SCART

Konektor SCART umožňuje prepojiť video
a audio z Magio Boxu priamo do vašej
SCART TV. Ak prepnete váš zvukový
systém TV/domáceho kina na ďalší vstup,
iný ako vstup SCART, TV audio sa vypne.

Dobrý

AUDIO
LaR

Ak vaša TV alebo domáce kino nemá vstup
S/PDIF, prepojte audio vstupy typu RCA na
vašej TV alebo domácom na výstupy L a R
AUDIO na vašom Magio Boxe.
Ak pripojíte vašu TV na výstup VIDEO na
Magio Boxe, potom musíte tiež prepojiť
výstupy L a R AUDIO, aj keby ste mali
prepojenie prostredníctvom SCART
konektorov.

Dôležitá poznámka o HDTV s HDMI a DVI: najlepšie audio a video
prepojenia pre TV s HDMI je z výstupu HDMI na Magio Boxe. Ak máte
HDTV so vstupom DVI, potom by ste si mali zakúpiť adaptér HDMI na
DVI aby ste prepojili vašu TV s DVI a výstup HDMI na Magio Boxe. Na
tomto adaptéri nie je zastúpené audio, preto musíte pripojiť
Optické(S/PDIF) alebo L a R audio výstupy na Magio Boxe k audio
vstupom na vašej TV s DVI.
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PRIPOJENIE VÁŠHO MULTIMEDIÁLNEHO PRIJÍMAČA MAGIO BOXU
Nasledujúce strany obsahujú konfiguračné schémy navrhnuté aby vám
pomohli pripojiť váš multimediálny prijímač Magio Box. Určite schému,
ktorá sa najviac zhoduje s vašim nastavením. Po vytvorení označených
prepojení si budete s vašou digitálnou televíziou čoskoro užívať to
najnovšie z domácej zábavy.
Predtým než posuniete alebo vymeníte súčasti odpojte elektrický kábel
od vášho Magio Boxu a ostatných súčastí.

Pripojenie na HDMI HDTV — Video a Audio

HDMI
Séria VIP1200

Sieť
dnu/von
Vzorová HD TV

Ak pripájate domáce kino, obráťte sa na „Pripojenie na domáce kino –
iba audio“.
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Pripojenie na HDTV — HDMI do DVI Video a Audio

DVI
DVI

Optický S/PDIF
S/PDIF
Optical

* Konvertor HDMI
na DVI
* HDMI-to-DVI
converter

Séria VIP1200
VIP1200
Series
NETWORK

OPTICAL

HDMI

VCR

TV

POWER
+12VDC

Sieť
Network
dnu/von

In/Out

VSTUP

KÁBEL/
ANTENNA IN

DVI

AUDIO L’AVÉ

* Prosím,
sa your
na vašu
* Pleaseobráťte
refer to
užívateľskú
dokumentáciu,
user documentation
to
aby ste určili typ DVI vstupu
determine
the
type
of
vašej HDTV.

OPTICKÝ
S/PDIF
AUDIO PRAVÉ

Vzorové audio
HDTV
Sample
HDTVvstupy
audio
inputs

DVI input for your HDTV.

Ak nie je na vašej TV dostupný žiadny vstup S/PDIF, môžete na
pripojenie vašej TV použiť vstupy L a R AUDIO na Magio Boxe.
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Pripojenie na domáce kino — iba audio

Audio L/P
Optický S/PDIF
S/PDIF
Audio
L/R
Optical
(konektory
RCA)
(RCA
connectors)
L-AUDIO

NETWORK

VIDEO

OPTICAL

HDMI

R-AUDIO

Séria VIP1200

VCR

TV

POWER
+12VDC

S-VIDEO

Sieť
Network
dnu/von

Tieto
pripojenia
slúžiaserve
na tenthe
istý účel,
These
connections
použite
len jedno use
z nich
same purpose;
only one

In/Out

AUDIO
R
DVD

L

VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
S/PDIF

CABLE/TV
VIDEO 2
TV/MONITOR
OUTPUT
IN
VCR

VIDEO S-VIDEO
OUT

Vzorový
kina
Sampleprijímač
homedomáceho
theater receiver

Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia
Audio“.
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Pripojenie na stereo TV

Audio
Video
Optický
S-Video
Audio L/R
L/R
Video
Optical S/PDIF
S/PDIF S-Video
(konektory
RCA) (RCA
(konektor
RCA)
(RCA
connectors)
connector)

SCART
SCART

Séria VIP1200
VIP1200
Series
L-AUDIO

NETWORK

VIDEO

OPTICAL

HDMI

R-AUDIO

VCR

TV

POWER
+12VDC

S-VIDEO

Sieť
Network
Dnu/Von

In/Out
Tieto
pripojenia
slúžia na ten
istý the
účel,
These
connections
serve
použite len jedno z nich

These
connections
serve
the
Tieto
pripojenia
slúžia na
ten istý
účel,
použite
len jedno
nich one
same
purpose;
usez only

same purpose; use only one
Vzorová stereo TV
INPUT
AUDIO LEFT
AUDIO RIGHT

OPTICAL
S-VIDEO
CABLE/
ANTENNA IN

VIDEO
SCART

Ak je použité prepojenie
If SCART
connection
is used,
SCART,
nevytvárajte
žiadne
makeprepojenia.
no other connections.
ďalšie

Ak chcete určiť svoje najvhodnejšie pripojenie, pozrite si “Možnosti
pripojenia videa”.
Táto metóda pripojenia nepodporuje HD video. Ďalšie informácie
nájdete v kapitole “Pripojenie na HDMI HDTV — Video a Audio.”
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Pripojenie na stereo TV a stereo videorekordér

Audio
Video
S-Video
AudioL/R
L/R
Video
S-Video
(konektor
RCA)
(konektory
RCA) (RCA
(RCA connectors)
connector)

SCART
SCART

Séria
VIP1200
VIP1200
Series
L-AUDIO

NETWORK

VIDEO

OPTICAL

HDMI

R-AUDIO

VCR

TV

POWER
+12VDC

S-VIDEO

Sieťový
Dnu/
Von
Network

In/Out
Ak sa Ifpoužije
pripojenie
SCART,
SCART
connection
is used,
nezapájajte
ďalšie
pripojenia.
makežiadne
no other
connections.
Tieto
pripojenia
slúžia na
ten istý
These
connections
serve
theúčel,
použite
jedno zuse
nichonly one
same len
purpose;

Tieto
pripojenia
slúžia na ten
istý účel,
These
connections
serve
the
použiteuse
len jedno
nich
same purpose;
onlyzone
INPUT

OUTPUT

VIDEO

AUDIO

S-VIDEO

S-VIDEO VIDEO

CABLE/
ANTENNA IN

AUDIO LEFT
CABLE/
ANTENNA IN

INPUT
AUDIO

S-VIDEO VIDEO

L

L

R

R

AUDIO RIGHT
ToTV

SCART

SCART

SCART

Vzorový stereo VCR
Sample
stereo VCR

Vzorový
Sample stereo TV

stereoTV

Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia
Video“.
Tieto metódy prepojenia videa nepodporujú HD video. Pre viac
informácií viď „Pripojenie na HDMI HDTV — video a audio“.
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Pripojenie na domáce kino, TV, a videorekordér

Audio L/P
Video
Optický S/PDIF
S/PDIF
Audio
L/R
Video
Optical
(konektory RCA)
(konektor RCA)
(RCA
connectors) (RCA
connector)

SCART
SCART

Séria
VIP1200
VIP1200
Series
L-AUDIO

NETWORK

VIDEO

OPTICAL

HDMI

R-AUDIO

VCR

TV

POWER
+12VDC

S-VIDEO

Sieťový
Network
vstup/
výstup
In/Out

Vzorový stereo TV

Vzorový stereo VCR

Sample stereo VCR

Sample stereoTV

OUTPUT

INPUT

SCART

SCART

INPUT
SCART

CABLE/
ANTENNA IN
VIDEO
AUDIO

ToTV

AUDIO

S-VIDEO VIDEO

CABLE/
ANTENNA IN

S-VIDEO VIDEO

S-VIDEO
AUDIO LEFT

L

R

L

R

AUDIO RIGHT

Vzorový
Sample
prijímač
home
domáceho
theater
kina
receiver

AUDIO
R
DVD

L

VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OPTICAL

CABLE/TV
VIDEO 2
TV/MONITOR
OUTPUT
IN
VCR

VIDEO S-VIDEO
OUT

Aby ste určili najlepšie prepojenia, obráťte sa na „Možnosti prepojenia
Video“.
Tieto metódy prepojenia videa nepodporujú HD video. Pre viac
informácií viď „Pripojenie na HDMI HDTV — video a audio“.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pred tým, ako zavoláte Technickú podporu, prezrite si tento návod na
riešenie problémov. Ak Vám návrhy nepomôžu rýchlo vyriešiť problém,
prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služby.
Problém

Možné riešenia

Magio Box sa
nezapne.

Overte si, že elektrický kábel je zapojený do Magio
Boxu a do zásuvky striedavého prúdu. Magio Box zo
zásuvky, zapojte ho späť a stlačte tlačidlo POWER.
Magio Box by nemal byť pripojený k žiadnej zapnutej
zásuvke na inom zariadení, ako napríklad
videorekordéra alebo domáceho kina, ktoré poskytuje
striedavý elektrický prúd. Overte si, či je v zásuvke
striedavý prúd lampou alebo iným spotrebičom.
Stlačte tlačidlo POWER na prednom paneli Magio Boxu
miesto diaľkového ovládača. Batérie v diaľkovom
ovládači môžu byť vyčerpané.

Diaľkové
ovládanie
nefunguje.

Overte si, či je zapnutá TV.
Overte si, či nie sú medzi diaľkovým ovládaním a Magio
Boxom žiadne prekážky. Zamierte diaľkovým
ovládaním priamo na predný panel Magio Boxu, nie na
TV alebo videorekordér.
Uhol medzi diaľkovým ovládaním a Magio Boxom
môže byť príliš veľký. Postavte sa pred Magio Box
a nie príliš ďaleko na žiadnu stranu.
Stlačte a uvoľnite ovládacie tlačidlá po jednom, pevne
a s citom.
Skúste zmeniť kanály použitím tlačidiel šípok hore
a dole na prednom paneli Magio Boxu.Svetielko na
diaľkovom ovládači sa počas prepínania kanálu malo
zapínať.
Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Ak je
potreba, vložte nové batéria.
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Problém

Možné riešenia

Keď pozerám TV
kanály nejde
žiadny zvuk

Overte si, že ste nestlačili tlačidlo MUTE na diaľkovom
ovládači. Stlačte Mute na diaľkovom ovládači pre
obnovenie zvuku.
Overte si, že audio výstup Magio Boxu je pripojený do
TV alebo domáceho kina.
Ak je audio výstup Magio Boxu pripojený k TV, overte
si, že nebolo stlačené tlačidlo MUTE na TV.
Ak je audio výstup Magio Boxu pripojený na domáce
kino, overte si, že domáce kino je nastavené na
zodpovedajúci vstupný zdroj, a že nebolo stlačené jeho
tlačidlo MUTE.
Overte si, že máte správne káble pre audio konektory,
a že domáce kino je správne zapnuté.
Overte si, že audio káble sú pevne prepojené medzi
Magio Boxom a audio prehrávacím zariadením (TV,
domáce kino, atď.).

Nejde žiadny zvuk
zo stredových
a surround
reproduktorov
domáceho kina
pripojeného na
Magio Box.

Nie všetky Dolby Digital programy obsahujú plný
priestorový zvuk 5.1. V niektorých prípadoch môžu
programy obsahovať iba ľavý a pravý stereo zvuk.
Overte si, či je kábel S/PDIF pevne spojený s Magio
Boxom a domácim kinom.
Overte si, či je domáce kino nastavené na audio režim
priestorového zvuku (Dolby Digital, Dolby Pro Logic® II,
Dolby Pro Logic).
Overte si, či je domáce kino správne nastavené na
prácu všetkých pripojených reproduktorov.

Oddelenie technických služieb zákazníkom
V prípade technických problémov kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa služieb na telefónnom čísle 0800 123 777.
V prípade, že v tejto príručke nenájdete hľadané informácie alebo
riešenia spojené s používaním služby Magio, odporúčame vám navštíviť
web sekciu technickej podpory na http://www.t-com.sk/podpora/magio
alebo napísať na e-mailovú adresu magio@t-com.sk.
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Navštívte nás na stránkach:
www.motorola.com
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