
                                                  

 

USB přijímač DVB-T LogiLink                                                           
pro digitální TV a rádio 

 

 
 

 

Obj. č.: 94 33 12 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB přijímače DVB-T pro digitální TV a rádio LogiLink.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

                                       

 

Rozsah dodávky 

• 1x digitální přijímač TV USB 2.0  

• 1x instalační CD (Ovladač/ Arcsoft TotalMedia / Návod k software) 

• 1x Návod k obsluze 

• 1x přenosná anténa 

• 1x dálkové ovládání 

 

Systémové požadavky 

• Operační systém Windows XP (SP2) / Vista 

• Pentium 4; 1,6 GHz CPU 

• 512 MB RAM 

• 4GB + volný prostor na harddisku (pro nahrávání záznamů DVB-T a posouvání času). 

• 16bitový barevný displej 1024 x 768  

• DirectX 9.0.  

 

Instalace 

Instalace Software 
Nainstalujte následující ovladač a software ještě 
předtím, než připojíte přijímač VG0002A k Vašemu 
počítači nebo notebooku.  

• Instalace ovladače 

• Instalace programu Arcsoft TotalMedia  

• Návod (TotalMedia vícejazyčné pomocné soubory) 

 

 

 

 

1. Před použitím DVB-T USB přijímače, vložte instalační CD a nainstalujte všechny nezbytné ovladače a software. 

2. Pokud používáte operační systém XP, ujistěte se že máte nainstalovaný DirectX verze 9.0 (pokud používáte 
operační systém Vista, DirectX 9.0 je už součástí instalace operačního systému a nemusíte ho znovu instalovat). 

3. Nainstalujte ovladač kliknutím na volbu „driver installation“. Postupujte podle instrukcí instalačního programu pro 
dokončení instalace ovladače. 

4. Jakmile je ovladač nainstalován, nainstalujte také program Arcsoft TotalMedia pro spouštění TV vysílání DVB-T.  

5. Pro spuštění návodu na obsluhu TotalMedia (Manual) postupujte podle informací v pomocných souborech, 
Klikněte na „Manual“ a vyhledejte požadovanou jazykovou verzi manuálu TotalMedia.  

Instalace hardware 

Pokud je nainstalovaný ovladač a software, můžete připojit digitální TV USB přijímač do USB konektoru                        
na počítači, a přenosnou anténu do konektoru na přijímači. Pro lepší příjem televizního vysílání umístěte                    
antén co nejblíže oknu.  

Poznámka: přijímaný signál může být ovlivněn vzdáleností a překážkami, jako jsou budovy, pohoří atd.                    
Pokud není přijímaný signál dostatečně kvalitní, odpojte přenosnou anténu a využijte střešní anténu                             
pro kvalitnější příjem signálu.  



Sestava 

 

Software TotalMedia 

1. Před spuštěním TotalMedia prosím ujistěte se, že je připojený digitální TV USB přijímač.  

2. TotalMedia je program podobný MCE, takže ihned po spuštění je vidět různé funkce na úvodní stránce. 

3. Kliknutím na možnost „TV“ lze spustit DVB-T televizní vysílání. 

    Kliknutím na „Picture“ lze prohlížet obrázky a fotografie 

    Kliknutím na „Video“ můžete pouštět video klipy. 

    Kliknutím na možnost „Setup“ můžete nastavovat růžné parametry funkcí programu. 

Vyhledávání TVB-T TV programem TotalMedia 

Při prvním použití programu TotalMedia pro sledování televize DVB-T je nutné nejdříve spustí vyhledávání                 
TV programů. Postupujte podle následujícího návodu pro spuštění vyhledávání TV programů. 

 

1. Stiskněte tlačítko „Next“ pro zahájení skenování TV signálu.  

 

 

 

 

 

 

2. Vyberte Váš region a stiskněte „Next“ 

 

3. Stiskněte „Start“ pro zahájení vyhledávání vysílacích kanálů. 

 

4. Jakmile je vyhledávání dokončeno, stiskněte „Finish“ pro ukončení vyhledávání DVB-T televizních kanálů.  

 



Základní obrazovka programu TotalMedia 

 

1. Celá obrazovka 2. EPG 3. Kanály 

4. Nahraná TV 5. Rozvrh 6. Zachycení snímku 

7. Teletext 8. Nastavení 9. Playback 

10. Stop 11. Zpět 12. Dopředu 

13. Zpět na začátek 14.  Na konec 15. Ukazatel hlasitosti 

16. Snížení hlasitosti 17. Zvýšení hlasitosti 18. Předchozí program 

19. Následující program  20. Oblíbené 21. Poměr stran 

22. MTS 23. Nahrávání  

 

 

Dálkové ovládání 

1. Zapnout/Vypnout 
2. Dolů 
3. Nahoru 
4. Čísla 
5. Zvýšení hlasitosti 
6. Snížení hlasitosti 
7. Potvrzení 
8. Následující program 
9. Předchozí program 

 

Poznámka   

Toto dálkové ovládání podporuje pouze TotalMedia.  

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB přijímače DVB-T. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, 
nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné 
dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

USB přijímač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přijímače nebo dálkového ovládání.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad              
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Záruka  
 

Na USB přijímač DVB-T poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení         
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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