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Magio Box

Multimediálne zariadenie Tatung

Bezpečnostné inštrukcie
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Dodržiavajte nasledujúce inštrukcie, aby ste zabránili vášmu zraneniu.
■ N
 ikdy neotvárajte Magio Box.
■ M
 agio Box sa môže počas prevádzky prehriať. Nechajte Magio Box vychladnúť skôr, ako sa chytíte jeho spodnej
časti.
■ N
 ikdy sa nedotýkajte prípojok predmetmi s hrotom ani z kovu.
■ U
 miestnite vodiče a káble takým spôsobom, aby po nich nikto nešliapal a nezakopol o ne.
■ P
 ripájajte len do elektrických zásuviek, ktoré spĺňajú parametre uvedené na identifikačnom štítku.
Pri nastavovaní postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
Pripojenie a ovládanie Magio Boxu
■ U
 miestňujte Magio Box len na nešmykľavý povrch.
■ N
 eumiestňujte Magio Box na mäkký povrch (napr. plstenú alebo froté látku).
■ R
 iziko požiaru! Uistite sa, že žiaden z vetracích otvorov nie je zakrytý. Neumiestňujte žiadne predmety na Magio
Box ani do jeho tesnej blízkosti.
■ N
 epribližujte sa s Magio Boxom k tepelným zdrojom, nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani ho
nedávajte do blízkosti iných elektrických zariadení, aby nedošlo k funkčnej poruche pôsobením magnetických polí.
■ C
 hráňte Magio Box pred vlhkosťou, prachom, leptavými kvapalinami a plynmi.
■ K
 áble pripájajte len na prípojky určené na tento účel.
■ Č
 istite Magio Box, len keď je vypnutý. Čistite ho pomocou jemnej navlhčenej tkaniny. Nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
■ N
 epoužívajte Magio Box vo vlhkých miestnostiach (napr. v kúpeľni) ani na miestach s rizikom výbuchu.
■ M
 agio Box môžu opravovať len autorizovaní servisní pracovníci.
Používanie diaľkového ovládača
 oužívajte len schválené batérie (AAA 1,5 V).
P
■ P
 oužívanie iných typov batérií alebo nabíjateľných batérií môže byť nebezpečné a môže viesť k poruche alebo
poškodeniu Magio Boxu. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., nezodpovedá za škody spôsobené používaním
neschválených batérií.
■ V
 kladajte batérie tak, aby kladný a záporný pól bol otočený správnym smerom!
■ N
 eponárajte batérie do vody ani ich nehádžte do ohňa.
■ B
 atérie nerozoberajte. Rozoberanie batérií môže vyvolať uvoľnenie nebezpečných leptavých látok.
■ B
 atérie neskratujte (je to nebezpečné). Vyvarujte sa najmä náhodnému skratovaniu počas skladovania alebo
prepravy (napríklad kľúčom alebo podobným kovovým predmetom) a uistite sa, že batérie nie sú v kontakte
s olejovými ani mastnými látkami.
■ K
 eď batérie nie sú vložené v diaľkovom ovládači, skladujte ich v izolačnom obale.
■ S
 poločnosť Slovak Telekom, a. s., nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním
Magio Boxu alebo diaľkového ovládača.
■
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Pomocou Magio Boxu môžete prijímať IPTV a programy na požiadanie cez sieť a pozrieť si ich na svojom súčasnom
televízore.
Multimediálny prijímač Magio Box podporuje štandard HDTV („HD ready“), takže ak máte príslušný televízor,
budete môcť využívať všetky výhody tejto novej a inovatívnej technológie. Magio Box napríklad umožňuje
dosahovať rozlíšenie videoobrazu až do formátu 1 080i. HDTV vysielanie je priemyselný štandard budúcnosti a už
je ponúkané v rámci rôznych služieb vysielania a sťahovania cez internet.
Nájdite si čas na oboznámenie sa so svojím novým Magio Boxom, aby ste si vychutnali veľa hodín prvotriednej
zábavy.

Aby ste mohli plne využívať Magio Box, je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:
■ v
 ysokorýchlostné internetové pripojenie,
■ p
 rístup do internetu,
■ s
 merovač alebo IAD – „Integrated Access Device“ – zariadenie na prístup do internetu a k bežným telefónnym
službám pripojeným do internetu (Magio Router).

Inštalácia multimediálneho
prijímača Magio Box
Návod na použitie

Príprava a prehľad

Návod na použitie vám pomôže s inštaláciou a používaním vášho Magio Boxu.

Táto časť obsahuje krátky prehľad multimediálneho prijímača Magio Box.

Ikony použité na upozornenie a tipy
Tento návod na ovládanie obsahuje dôležité upozornenia a užitočné rady. Tieto upozornenia a tipy sú označené
tromi rôznymi symbolmi v závislosti od druhu a významu:

!

Kontrola obsahu balenia
Uistite sa, že ste dostali všetky nasledujúce časti. Najskôr skontrolujte obsah balenia Magio Boxu. Balenie musí
obsahovať nasledujúce komponenty:

Standby

Je absolútne nevyhnutné dodržiavať upozornenia označené touto ikonou. V prípade
nedodržania môže dôjsť k vášmu zraneniu alebo poškodeniu Magio Boxu.

EPG

TIP

Online

Rec

Power

Opt.

OK
Exit

Magio Box

Back

Menu

P+
P

!
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Dodržiavajte a riaďte sa upozorneniami označenými značkou s výkričníkom. Pomôžu vám
pri používaní vášho Magio Boxu.

+

+

–

–

Návod na použitie

2 batérie do
diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač

Sieťový
adaptér

„Tipy“ vám poskytnú dodatočné užitočné informácie alebo vám ukážu, ako lepšie
používať tento Magio Box.

HDMI kábel

SCART kábel

Sieťový kábel (LAN)

Ak niektorý z týchto komponentov chýba alebo je poškodený, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet
Hotline 0800 123 777.
Inštalácia a miesto inštalácie
Magio Box je určený na prevádzkovanie v uzatvorených suchých miestnostiach s teplotným rozsahom od +5 °C do
+35 °C.

!

Výstraha!
Nikdy nevystavujte Magio Box tepelným zdrojom ani priamemu pôsobeniu slnečných
lúčov. Chráňte Magio Box pred vlhkosťou, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.
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Predná strana v prehľade

Zadná strana v prehľade

Magio Box disponuje na prednej strane tlačidlom a ukazovateľom stavu.

1. Tlačidlo na zapnutie/Standby
Týmto tlačidlom Magio Box zapnete. Ešte raz stlačte tlačidlo, aby ste Magio Box uviedli do stavu pokoja („režim
Standby“).

6. Sieťový spínač – zapnite alebo vypnite zásobovanie elektrickým prúdom.

2. Ukazovateľ stavu Standby
Ak sa Magio Box nachádza v režime Standby, rozsvieti sa oranžová farba.

8. HDMI – pripojenie – pripojte váš televízor vybavený s HDTV.

7. Sieťové pripojenie – zapojte sieťový adaptér.

9. Výstup – SCART – môžete pripojiť váš televízor alebo monitor k výstupu – SCART.
3. Online – ukazovateľ stavu
Bliká, keď sa hľadá pripojenie do internetu. Zelené svetlo zasvieti, ak sa vytvorí pripojenie do internetu.
4. Rec – ukazovateľ stavu
Magio Box nepodporuje funkciu nahrávania.
5. Power – ukazovateľ stavu
Zelené svetlo zasvieti, ak je Magio Box v prevádzke.

10. Optický audiovýstup (S/PDIF) – k pripojeniu k audiozariadeniu s vhodným S/PDIF pripojením (opticky).
11. Výstup USB – môžete pripojiť vhodné periférne zariadenie.

!

Vezmite, prosím, na vedomie pokyn, že prevádzkový softvér Magio Boxu ešte momentálne
nepodporuje externé zariadenia USB. Ak bude možná podpora cez USB, bude vám
automaticky poskytnutý update softvéru prijímača Magio Box.

12. S
 ieťové pripojenie (LAN) – pripojte Magio Box pomocou príslušného zariadenia do internetu (napr. cez
smerovač – Router).

Inštalácia a zapnutie
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Inštalácia v skratke

2. P
 ripojte Magio Box na smerovač alebo IAD (Magio Router) pomocou priloženého ethernetového spojovacieho
kábla.
3. M
 agio Box je napájaný elektrinou cez sieťový adaptér.

Nasledujúci obrázok zobrazuje typickú inštaláciu:

V časti „Možnosti pripojenia“ na strane 13 sa nachádzajú podrobné inštrukcie na pripojenie rôznych videoa audiozariadení.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač potrebuje dve batérie (typ AAA 1,5 V – súčasťou balenia).
Sieťový kábel
(LAN)
SCART kábel

Sieťový adaptér

TV prijímač

Router (smerovač)

1. Kábel SCART použite na pripojenie Magio Boxu na konektor SCART – OUT na televízore alebo monitore.

TIP

!

Výstup SCART Magio Boxu je skoncipovaný na odosielanie signálu (nie vstup signálu).
Ak chcete pripojiť DVD prehrávač, videorekordér alebo iné podobné zariadenia, spojte
ich vstupné pripojenie SCART s pripojením SCART prijímača Magio Boxu a pripojte
váš televízor alebo monitor na výstupné pripojenie SCART druhého zariadenia. K tomu
potrebujete separátne káblové pripojenie SCART.
Ak prehrávate filmy z videopožičovne, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, a Magio Box nie
je pripojený priamo na televízor, môžete pozorovať zníženú kvalitu obrazu. Preto pripojte
televízor priamo na Magio Box a nie cez DVD alebo videorekordér. Funkcionalita DVD
prehrávača cez SCART je možná, len ak je aj televízor pripojený cez SCART konektor.

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa nasledujúceho postupu:
1. O
 tvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere
krytu a zdvihnutím krytu.
2. V
 ložte batérie do priehradky na batérie. Venujte pozornosť
polarite batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti
priehradky na batérie.
3. Z atlačte západku na kryte do vrubu a zatlačte kryt smerom
dole, až kým sa nezaistí.

Zapnutie Magio Boxu
1. Zapnite Magio Box pomocou hlavného spínača na zadnom paneli.
2. P
 o chvíli sa rozsvieti ukazovateľ stavu Magio Boxu oranžovým indikátorom. Zapnite Magio Box diaľkovým
ovládačom alebo tlačidlom zapnúť/Standby na prednej strane. Magio Box teraz sťahuje prevádzkový softvér.
3. Zapnite televízor.
4. Z voľte správny externý kanál na televízore (obraz z Magio Boxu sa môže zobrazovať na viacerých kanáloch
v závislosti od pripojenia, ktoré ste si zvolili na pripojenie Magio Boxu k televízoru).
5. P
 očkajte, kým sa na televízore nezobrazí obrazovka spustenia. Môže to trvať niekokoľko minút.

TIP

Po dokončení sekvencie zavádzania a zobrazení hlavnej ponuky je možné ovládať Magio
Box len pomocou diaľkového ovládača.

Možnosti pripojenia

V prípade poruchy
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Táto časť obsahuje podrobné informácie týkajúce sa všetkých pripojení Magio Boxu.

Ak sa počas sekvencie spúšťania zobrazí hlásenie o poruche, vykonajte nasledujúce:
1. Vypnite Magio Box sieťovým spínačom na zadnej strane a po 10 sekundách ho znovu zapnite.
2. Stlačte súčasne tlačidlo zapnutie/Standby na prednej strane Magio Boxu a červené tlačidlo diaľkového ovládača.
Tým naštartujete stiahnutie aktuálneho softvéru.

Používanie ethernetovej prípojky
Magio Box si sprístupňuje IPTV prostredníctvom ethernetového pripojenia. Uistite sa, či je Magio Box pripojený na
správny port Magio Routera.
Umiestnenie ethernetovej prípojky
Ethernetovú prípojku nájdete na zadnej strane Magio Boxu vedľa oboch USB pripojení.

Opt.

EPG

OK
Back

Exit

u

Men

P+

Stlačte obe tlačidlá naraz

P

Sieťový kábel
(LAN)

3.	Po dokončení načítavania sa Magio Box automaticky reštartuje.

!

Ak problém s Magio Boxom pretrváva, kontaktujte Magio HelpDesk 0900 211 111.
Číslo je spoplatnené vyššou tarifou.

Router (smerovač)

Zapojte priložený ethernetový kábel do ethernetového konektora Magio Boxu. Uistite sa, že druhý koniec kábla je
pripojený správne na smerovač alebo IAD (Magio Router). Ak máte otázky týkajúce sa internetového pripojenia,
kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet Hotline 0800 123 777.
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Používanie prípojky HDMI

Používanie prípojok SCART

HDMI („High-Definition Multimedia Interface“) je nové rozhranie, ktoré prenáša digitálny audio- a videosignál
prostredníctvom jediného pripojenia a súčasne poskytuje videorozlíšenie až do 1 080i. Ak používate zobrazovacie
zariadenie podporujúce HDMI, ste pripravený na využívanie výhod tejto inovatívnej technológie.

Prípojky SCART umožňujú pripojenie periférnych zariadení (napríklad DVD prehrávača alebo videorekordéra)
prostredníctvom Magio Boxu k vášmu televízoru. SCART štandardne ponúka optimalizovanú kvalitu analógového
audio- a videosignálu; audio- a videosignál sú prenášané cez to isté spojenie.

Umiestnenie prípojky HDMI

Umiestnenie SCART prípojok

Prípojka HDMI sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu vľavo od ethernetovej prípojky.

Prípojka na SCART sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu.

HDMI kábel
SCART kábel
Televízor

HDTV

Ak máte zobrazovacie zariadenie podporujúce HDMI, pripojte kábel HDMI do prípojky HDMI na Magio Boxe.
Uistite sa, že druhý koniec kábla HDMI je pripojený správne na prípojku HDMI na vašom zobrazovacom zariadení
podporujúcom HDMI.

!

Pri použití HDMI pripojenia nepoužívajte dodatočne SCART pripojenie. HDMI Magio
Boxu je skoncipované na odosielanie sigálov (nie ich vstup). Momentálne je možné
reprodukovať cez HDMI pripojenie iba audiosignál v kvalite stereo.

Použite SCART kábel na pripojenie Magio Boxu k vášmu televízoru alebo monitoru.
Ak chcete Magio Box pripojiť na DVD prehrávač či videorekordér, spojte ich cez SCART vstup tohto zariadenia a váš
televízor na výstup cez SCART tohto zariadenia. K tomu nepotrebujete separátne káblové pripojenie. Ak používate
SCART, nepoužívajte dodatočne pripojenie cez HDMI.
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Používanie digitálnych audioprípojok

Používanie USB prípojok

Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu audiosignálu, pripojte Magio Box na akýkoľvek digitálny zosilňovač alebo digitálne
Hi-Fi zariadenie. Prepojenie vytvorte pomocou optického audiokábla.

Magio Box má dve USB rozhrania na pripojenie zariadení podporujúcich USB.

Umiestnenie S/PDIF výstupu

!

Nájdete ho na zadnej strane Magio Boxu medzi SCART a USB pripojením.

Majte na pamäti, že ovládací softvér Magio Boxu v tomto momente nepodporuje externé
USB zariadenia. Funkčnosť USB prípojky závisí od softvérovej verzie IPTV klienta.

Umiestnenie USB prípojok
Obe USB rozhrania sa nachádzajú na zadnej strane Magio Boxu.

Optický audiokábel

USB kábel

ALEBO

Zosilňovač

Hi-Fi systém

Na prepojenie použite optický S/PDIF kábel a priamo spojte s vaším audiosystémom.
Externé USB zariadenie

Pripojte USB prípojku USB zariadenia na jedno z dvoch USB rozhraní Magio Boxu.
Na každý USB port je možné pripojiť len jedno USB zariadenie.

Ovládanie Magio Boxu

Navigácia v menu Magia

Používanie diaľkového ovládača

1.	Stlačením Menu si sprístupnite štartovaciu ponuku. Pomocou tlačidiel so šípkami
sa môžete
posúvať medzi položkami ponuky.
.
2. Potvrďte výber položky ponuky pomocou
3.	Pomocou tlačidiel so šípkami
sa môžete posúvať cez jednotlivé položky ponuky. Zvolená položka
ponuky je zvýraznená fialovou farbou.

Táto časť popisuje používanie diaľkového ovládača na navigovanie
v ponukách na obrazovke a zadávanie príkazov.
Diaľkový ovládač vysiela infračervené signály do Magio Boxu. Senzor na
prijímanie týchto signálov sa nachádza v prednej časti Magio Boxu. Vždy
nasmerujte diaľkový ovládač na prednú časť Magio Boxu.

Spustenie menu Magia

OK

P+

1. Zapnite svoj televízor.
2. 	Zvoľte na svojom televízore správny externý kanál (menu Magia sa
môže objaviť na rôznych kanáloch – v závislosti od toho, cez aké
pripojenie ste Magio Box pripojili na váš televízor).
3. Stlačte tlačidlo Menu , aby ste zvolili štartovacie menu Magia.

TIP

P

Stlačením tlačidla
skočíte vždy naspäť k naposledy zvolenému bodu menu.
ukončíte menu.
S tlačidlom
Back

Vypnutie
1.	Prepnite Magio Box do režimu Standby tlačidlom
ukazovateľ stavu – Standby.
2. Vypnite televízor.

. V tomto režime zasvieti na Magio Boxe vpredu
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Príloha
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Riešenie problémov

Pred kontaktovaním poskytovateľa služieb si nachystajte výrobné číslo svojho Magio Boxu. Výrobné číslo sa
nachádza na štítku v spodnej časti Magio Boxu.

Ak váš Magio Box nepracuje podľa očakávaní, použite nasledujúcu tabuľku na vyriešenie problému.

Oddelenie technických služieb zákazníkom
Problém
Možná príčina
LED dióda v prednej časti Magio
Napájací kábel nie je zapojený
Boxu sa nerozsvieti, Magio Box nie je správne.
napojený.
Sieťový spínač je vypnutý.

Pomoc
Zapojte kábel správne.

Na televízore ani na monitore sa
nezobrazuje žiaden obraz.

Magio Box je v pohotovostnom
režime.

Zapnite Magio Box.

Nie je vytvorené spojenie medzi
Magio Boxom a televízorom.

Zapojte prípojku SCART správne.

Nie je počuť zvuk.

Diaľkový ovládač nefunguje.

Zapnite sieťový spínač.

Audiokábel nie je zapojený správne. Skontrolujte pripojenie audiokábla.
Hlasitosť je nastavená na 0.

Zvýšte hlasitosť.

Zvuk je stlmený.

Stlačením tlačidla stlmenia zrušte
stlmenie zvuku.

Nasmerovanie nesprávnym smerom. Nasmerujte diaľkový ovládač smerom
k prednej časti Magio Boxu.
Batérie sú vybité alebo nesprávne
vložené.

Filmy načítané postredníctvom
Ochrana proti kopírovaniu a Magio
„Videopožičovne“ sa zobrazujú v zlej Box pripojený cez DVD rekordér
kvalite.
alebo videorekordér.

Vymeňte batérie, prípadne ich vložte
správne.
Pripojte televízor priamo na Magio
Box.

Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie technických služieb zákazníkom poskytovateľa služieb (pozri
nasledujúcu časť).

Ak máte technické otázky týkajúce sa Magio Boxu, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet
Hotline 0800 123 777. Toto číslo kontaktujte rovnako v prípade, že sa váš problém týka pripojenia a vaším
poskytovateľom internetových služieb je spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

Údržba a starostlivosť
Váš Magio Box nevyžaduje žiadnu údržbu.
Pri čistení Magio Boxu utrite kryt jemnou navlhčenou tkaninou bez prachu alebo použite antistatickú tkaninu. Vždy
používajte tkaninu, ktorá je len veľmi mierne navlhčená.

!

Výstraha!
Nepoužívajte suché ani mokré tkaniny! Nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace saponáty ani
abrazívne látky! Môžu poškodiť Magio Box.

Značka CE
Tento Magio Box je v súlade s nasledujúcimi normami EÚ:
89/336/EEC (smernica rady o aproximácii práva členských štátov týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility),
ako aj 73/23/EEC (smernica rady týkajúca sa elektrického príslušenstva určeného na použitie v rámci určitých
napäťových limitov). Súlad s uvedenými smernicami je potvrdený značkou CE na Magio Boxe.
Ak potrebujete viac informácií o prehlásení o zhode, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Prehľad prvkov na diaľkovom ovládači

Navigácia
Prehľad
	Na spodnej strane obrazovky sa vysvieti okienko s prehľadom.

Power

Smerové tlačidlá hore/dole
Listujte v práve aktívnom vysielaní rôznych kanálov.

Power
Zapína Magio Box alebo pohotovostný (Standby) režim.

Smerové tlačidlá vpravo/vľavo
Listujte v neskôr nasledujúcom vysielaní príslušného kanála.

Svetelný indikátor
Zasvieti, ak obsluhujete Magio Box.
Menu

Menu
Zvolí hlavné menu.
Navigačné tlačidlá
Umožňujú navigáciu v menu (vpravo, vľavo, hore, dole).

Voľba
Voľba
Voľba čísel (napr. čísla stanice).
■ Voľba písmen ako pri písaní SMS (napr. pri hľadaní).

OK – Potvrdzuje výber.

■

Prehľad programov
	Otvára elektronický prehľad programov (Electronic Programme Guide).

Vymazávanie
Vymazáva zadanú voľbu.

Možnosti voľby
Ponúka vám dodatočné funkcie, napr.
■ v prehľade programov,
■ pri vyhľadávaní.

Potvrdenie
Potvrdenie zadanej voľby.

Ukončenie
Ukončuje menu alebo teletex.

Back

Hlasitosť

Menu

Hlasitosť
Reguluje hlasitosť.
Vypnutie zvuku
Vypína a zapína zvuk.

Back

Naspäť
Vráti sa v menu o jeden krok.
Farebné tlačidlá
Umožňujú navigáciu v teletexe.
■ Umožňujú navigáciu v ďalšom použití (v príprave).

■

Zmena programu/listovanie
Mení kanály v televízore.
■ Listuje postranne v dlhom zozname mimo menu.

■

Video
Play/Pause
Slúži ako tlačidlo Play a k prestávke pri prehrávaní videa.
Stop
Zastaví video.
Navíjanie
	Rýchle navíjanie vpred alebo naspäť (viacnásobné stlačenie
zmení rýchlosť).

Iné funkcie
Teletex – Zvolí teletex.
Info
Zvolí ďalšie informácie
■ k prebiehajúcim a nasledujúcim vysielaným programom,
■ k videám.

Záznam
Toto tlačidlo nemá pre Magio Box žiadnu funkciu.

Rádio
Naštartuje kanály rádia (v príprave).

Skok naspäť
Skočí 30 sekúnd naspäť.

Videopožičovňa

Skok vpred
Skočí 7 sekúnd vpred.

Moje záznamy
Toto tlačidlo nemá pre Magio Box žiadnu funkciu.
Zmena
Mení naposledy zvolené kanály hore a dole.
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