
INŠTALÁCIA
UPC TELEVÍZIE

2. časť – návod 
na rýchle sprevádzkovanie 
HD Mediaboxu



Začíname inštaláciu UPC Televízie
Vitajte v jednoduchom návode na samoinštaláciu. 
Na úspešnú inštaláciu postupujte podľa priložených inštrukcií.
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Krok 1:
Zapojenie modemu od UPC

Krok 2:
Zapojenie vášho HD Mediaboxu

Ak ste v rámci samoinštalačného balíčka dostali aj modem, zapojte ho ako prvý podľa 
Návodu na sprevádzkovanie internetu, televízie a telefónu od UPC (1. časť - zapojenie modemu).

1. Vloženie UPC Smart karty:
Ak nie je dekódovacia karta UPC  G  už 
vložená, zasuňte ju čipom nahor a smerom 
dopredu do otvoru na čelnom paneli HD 
Mediaboxu A . Karta musí byť poriadne 
dotlačená tak, aby jej okraj prečnieval z otvoru 
iba niekoľko milimetrov. 

2. Pripojenie HD Mediaboxu do zásuvky 
káblovej televízie:
Koaxiálnym káblom F  pripojte podľa 
obrázka (na ďalšej strane) TV výstup zásuvky 
UPC a vstup ANT IN na zadnej strane HD 
Mediaboxu.

3. Pripojenie HD Mediaboxu k TV prijímaču:
Pripojte HD Mediabox a TV prijímač 
priloženým HDMI káblom B . Ak nemáte 
TV prijímač s HDMI vstupom, môžete použiť 
aj SCART kábel (nie je súčasťou balenia).

5. Prepojenie HD Mediaboxu a modemu UPC: 
Ak ste dostali aj modem alebo ho už používate 
z predchádzajúcej inštalácie služieb UPC, 
prepojte ho s HD Mediaboxom podľa schémy 
uvedenej na ďalšej strane. Takto zabezpečíte 
správnu funkčnosť všetkých interaktívnych 
funkcií vrátane prístupu do videotéky My 
Prime (ak máte túto službu objednanú) alebo 
k TV Archívu. 

Dodaným ethernetovým káblom RJ 45 H  
prepojte zadnú stranu HD Mediaboxu a vstup 
na ethernetový kábel na zadnej strane 
modemu. 

Je potrebné, aby modem bol pred pripojením 
s HD Mediaboxom odpojený z elektrickej 
siete.

4. Zapojenie do elektrickej siete:
Zapojte HD Mediabox do elektrickej siete 
prostredníctvom sieťového adaptéra D  
podľa obrázka.
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Krok 3: Základné nastavenia UPC Televízie 
na vašom TV prijímači
Uistite sa, že je váš TV prijímač zapnutý. 
Po prvom zapojení bude načítavanie HD 
Mediaboxu trvať trochu dlhšie, maximálne 
však 10 minút. Počas inštalácie HD Mediabox 
neodpájajte z elektrickej siete ani nestláčajte 
žiadne tlačidlá na diaľkovom ovládači 
HD Mediaboxu. Môže to viesť k prerušeniu 
inštalácie.

Zobrazí sa uvítacia obrazovka.

Použite šípky na vašom diaľkovom ovládači 
a vyberte krajinu SLOVENSKO. Stlačte OK.

Počkajte, kým sa váš HD Mediabox naštartuje. 
Môže to trvať trochu dlhšie, max. 10 minút.

Stlačte OK na potvrdenie vybranej jazykovej verzie.

Pozorne si prečítajte obchodné podmienky 
a stlačte OK na znak súhlasu.

V prípade, že máte HD Mediabox prepojený s TV prijímačom 
prostredníctvom SCART kábla, zvoľte SCART (SD). 

Toto sa nezobrazí, ak používate HDMI kábel.

Ak HD Mediabox zatiaľ nemáte prepojený s modemom, 
prepojte ho ethernetovým káblom a stlačte OK.

V prípade úspešného nastavenia sa na obrazovke 
 TV prijímača zobrazí HLAVNÉ MENU.

Vyberte preferované nastavenie spotreby elektrickej energie. 
Na rýchlejšiu činnosť HD Mediaboxu odporúčame nastaviť 

RÝCHLY ŠTART. Viac informácií o nastavení spotreby nájdete 
v časti Otázky a odpovede v tomto návode.
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Krok 4: Spárovanie diaľkového ovládača 
s televízorom
Ak by ste chceli ovládať HD Mediabox a váš televízor jedným ovládačom, postupujte, prosím, 
nasledovne:

1.   Váš televízny prijímač a HD Mediabox musia byť zapnuté

2.   Diaľkový ovládač HD Mediaboxu nasmerujte na HD Mediabox a na ovládači stlačte tlačidlo TV

3.   Potom stlačte OK a červené tlačidlo súčasne a obe tlačidlá držte stlačené, až kým tlačidlo TV 
      2x neblikne (na červeno)

4.   Pomocou číselnej klávesnice na diaľkovom ovládači zadajte kód vášho televízora

V tabuľke uvádzame kódy pre najpoužívanejšie značky televízorov na Slovensku:

Voliteľné: Funkcia Videorekordér
HD Mediabox je možné používať aj ako Videorekordér. Pripojenie externého pamäťového média 
(harddisk) vám umožní nahrávať a prehrávať relácie.

Samsung
2081, 0842, 4178, 4005, 0648, 2124, 1488, 4126, 2167, 4180, 1660, 1342, 1279, 0617, 1649, 
3194, 3988, 0067, 0586

LG
2212, 4427, 4047, 1335, 1453, 4116, 4149, 4394, 1872, 0744, 3971, 0067, 1682, 1179, 0586, 
2970

Sony 2808, 1855, 4181, 1581, 0681, 1681, 1655, 2615, 3721, 1535, 1781, 1040

Toshiba
1538, 3705, 2805, 2628, 2706, 2762, 2822, 0538, 3749, 0648, 1682, 2138, 0680, 1067, 
0225, 1946

Panasonic 1666, 1680, 1998, 0680, 4531, 3749

Philips
2830, 1917, 3644, 4241, 0586, 4238, 1536, 0067, 0669, 2690, 3708, 2843, 1774, 0635, 
3016, 1828, 1525, 3394, 1897, 2738, 2404, 2970, 3820, 2831

Sharp 2981, 1689, 3317, 2390, 1616, 2706, 0123, 3820, 3338, 3749, 3381, 2244, 3826

Thomson 0655, 3077, 2705, 0590, 3809, 3679, 4001, 1618, 2745

Všetky uvedené kódy pre danú značku treba postupne vyskúšať až do úspešného spárovania. Ak ste v tabuľke nenašli 
značku vášho televízora, vyhľadajte ju na www.upc.sk v sekcii Pre zákazníkov - Digitálna televízia.

5.   Spárovanie prebehne vo chvíli, keď tlačidlo TV 2x zabliká (na červeno)

6.   Stlačte tlačidlo na vypnutie/zapnutie televízora
      a.   Ak sa televízor nevypne, skúste, prosím, zadať iný kód z tabuľky (začnite bodom 2, pozri vyššie)
      b.   Ak sa televízor vypne, skontrolujte, prosím, ďalšie funkcie (napr. zvuk, prepínanie staníc). 
            Ak všetko funguje, spárovanie prebehlo úspešne



Otázky a odpovede
Čo robiť, ak sa môj HD Mediabox po prvom zapojení nenačítal?
V prípade, že sa HD Mediabox nenačítal ani po 10 minútach, vytiahnite sieťový adaptér z elektrickej zásuvky, reštartujete 
tým HD Mediabox aspoň na dobu 10 sekúnd. Po opätovnom zapojení do elektrickej siete by sa mal HD Mediabox načítať. 

Ako môžem sledovať TV Archív?
V TV Archíve si môžete pozrieť vysielanie vybraných TV staníc až 7 dní dozadu. TV Archív automaticky ukladá vysielanie 
a je prístupný aj v Elektronickom programovom sprievodcovi (tlačidlo guide na diaľkovom ovládači), výberom možnosti 
OK.

Ako si môžem pozrieť Videotéku a používať Aplikácie? 
Všetky funkcie televízie od UPC môžete využívať po prepojení HD Mediaboxu a modemu ethernetovým káblom. 
Ethernetový kábel je súčasťou samoinštalačného balíčka. Videotéku a Aplikácie spustíte cez hlavné menu alebo 
stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači. Videotéku spustíte tlačidlom on demand a Aplikácie tlačidlom apps.

Ako si vyberiem a zoradím obľúbené programy?
Na nastavenie a zmenu poradia programov v HLAVNOM MENU zvoľte možnosť NASTAVENIA a vyberte OBĽÚBENÉ > 
OBĽÚBENÉ PROGRAMY. Počas sledovania ktoréhokoľvek programu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači 
sa zobrazí možnosť zaradiť program medzi obľúbené programy.

Ako môžem nahrávať programy a filmy cez HD Mediabox? 
Na nahrávanie či prehrávanie jednotlivých programov treba HD Mediabox prepojiť s externým pamäťovým médiom. 
Zoznam odporúčaných pamäťových médií nájdete vyššie v tomto návode alebo aj na internetovej stránke www.upc.sk.

Kde nájdem svoje nahrávky?
V HLAVNOM MENU zvoľte možnosť KNIŽNICA a následne tlačidlom OK zvoľte možnosť NAHRÁVKY. Alebo môžete 
použiť na diaľkovom ovládači tlačidlo dvr na priame zobrazenie tejto možnosti.

Externé pamäťové médium zapojte do USB portu na zadnej strane HD Mediaboxu.

Externé pamäťové médium pred začatím nahrávania programov naformátujte na možnosť 
ukladania relácií. Na formátovanie externého pamäťového média stlačte MENU, potom vyberte 
možnosť NÁSTROJE, ďalej ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA, potom UPC MEDIABOX a nakoniec stlačte 
FORMÁTOVAŤ HARDDISK.
UPOZORNENIE: Pri formátovaní externého pamäťového média sa na ňom stratia všetky dovtedy uložené údaje. 

     kapacita pamäte od 160 GB do maximálne 500 GB. Väčšia kapacita pamäte nie je odporúčaná z dôvodu 
     limitovaného napájania
     USB 2.0 kompatibilita
     minimum 4 MB cache, 8 MB odporúčané
     rýchlosť čítania/zápisu minimálne 30 Mb/s
     USB flash disk nie je odporúčaným prídavným zariadením

Otestovali sme pre vás niektoré externé pamäťové médiá. 
Odporúčame použiť nasledovné:

     Western Digital 2,5“ Elements Portable (500 GB) 
     Verbatim Store ‘n’ Go (500 GB) 
     Toshiba Canvio Basics (500 GB, 2.5“, USB 3.0) 
     Seagate Expansion (500 GB, 2.5“, USB 3.0) 
     ADATA HE720 (500 GB)

Odporúčané minimálne požiadavky na externé pamäťové médium:



Ako môžem optimalizovať HD Mediabox v prípade použitia SCART kábla?
V prípade pripojenia HD Mediaboxu s TV prijímačom pomocou SCART kábla sa niektoré texty nemusia zobrazovať 
korektne. V takom prípade odporúčame optimalizovať HD Mediabox výberom SCART kábla počas inštalácie alebo 
v HLAVNOM MENU výberom možnosti NÁSTROJE > ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA > OPTIMALIZOVAŤ PRE HDMI > SCART.

Ako môžem nastaviť rýchlosť zapnutia HD Mediaboxu?
Mediabox ponúka dve možnosti na nastavenie spotreby v pohotovostnom režime (NASTAVENIA > OBĽÚBENÉ > 
STANDBY REŽIM):

     1. RÝCHLY ŠTART: ak vyberiete túto možnosť, HD Mediabox prejde z pohotovostného do prevádzkového režimu 
        okamžite, spotreba elektrickej energie však bude v tomto režime vyššia.

     2. ECO: ak si zvolíte túto možnosť, HD Mediabox prejde po niekoľkých sekundách z pohotovostného do prevádzkového 
        režimu a spotreba elektrickej energie bude v tomto režime nižšia. Opätovné spustenie HD Mediaboxu bude ale trvať 
        dlhšie.

VÝSTRAHA: V záujme obmedzenia nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt.
Vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servis prenechajte kvalifikovanému technikovi.

Neinštalujte zariadenie do uzavretých priestorov 
(napr. do skrine) bez dostatočnej ventilácie.

Zariadenie neumiestňujte na alebo pod iné elektrické 
spotrebiče.

Zariadenie nesmie byť vystavené pôsobeniu vody 
či kvapalín. Môže to spôsobiť neopraviteľné poškodenie.

V prípade znečistenia zariadenie opatrne očistite 
mäkkou látkou alebo uterákom. Vždy až po odpojení 
zariadenia z elektrickej zásuvky.

V prípade, že zariadenie dlhší čas nepoužívate, vypnite 
ho a sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky.

Počas búrky odporúčame zariadenie vypnúť 
a sieťový kábel vytiahnuť zo zásuvky v záujme predísť 
prípadnému poškodeniu.

OPRAVY 

Zariadenie neopravujte, nerozoberajte a neupravujte 
svojpomocne. Predídete tým riziku vzniku požiaru 
či zásahu elektrickým prúdom. Takéto konanie môže 
spôsobiť stratu záruky. Ak má zariadenie poruchu, 
kontaktujte UPC zákaznícku linku.

Pred použitím HD Mediaboxu si pozorne prečítajte tieto dôležité bezpečnostné pokyny. Prevádzkovateľ služby nenesie 
zodpovednosť za nehody alebo škody vyplývajúce z nesprávneho zaobchádzania so zariadením na strane používateľa.
UPOZORNENIE: Postupujte podľa tohto manuálu, aby ste predišli zraneniu alebo nehode.

Zariadenie chráňte pred pádom, nevystavujte ho 
nárazom. Mohlo by prísť k poškodeniu zariadenia.

Sieťový kábel zapájajte do zásuviek zodpovedajúcich 
špecifikáciám zariadenia.

Umiestnite sieťový adaptér bezpečne. Uistite sa, aby 
žiadne predmety neboli položené na hornej časti 
zariadenia.

Použite uzemnenú elektrickú zásuvku alebo prepäťovú 
ochranu.

Použite iba výrobcom schválené prídavné zariadenia 
alebo príslušenstvo, aby sa zaistilo správne fungovanie 
a predišlo strate záruky.

Neblokujte ani nezakrývajte ventilačné otvory 
zariadenia. V dôsledku prehriatia by mohlo prísť 
k požiaru.

Zariadenie neumiestňujte na nasledovné miesta ani ho 
nevystavujte nasledujúcim situáciám, ktoré môžu mať 
vplyv na výkonnosť zariadenia:
          — na príliš teplé alebo príliš chladné miesta
          — na miesta s vysokou vlhkosťou
          — na miesta s príliš vysokými teplotami, ako napr. 
              pri klimatizácii alebo kúrení
          — na miesta, kde sa usadzuje prach či sadze
          — do uzavretých priestorov, z ktorých nemôže 
              unikať teplo
          — na miesta, kde je výrobok vystavený priamemu 
              slnečnému žiareniu

Zariadenie neumiestňujte v blízkosti radiátorov, varičov 
alebo iných zdrojov tepla.

Bezpečnostné pokyny
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