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Xtreamer Prodigy  podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT 
tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. 
 

S DVBT modulem můžete sledovat oblíbené TV stanice, poslouchat lokální rádia, kontrolovat 
plán programů  a samozřejmě využít Xtreamer Prodigy jako PVR ( video rekordér). 
 

Xtreamer prodigy Black má DVBT tuner instalovaný.  V případě Xtreamer Prodigy  je nutné 
instalovat  volitelný DVBT tuner. 
 



V nastavení  ->  DVB můžete naladit dostupné stanice a nastavit úložiště pro nahrávání 
záznamů (HDD nebo USB). 
 

Vyberte zemi ze sezamu pro automatické naladění TV stanic a rádií, které jsou ve vaší oblasti 
dostupné. Popř. můžete stanice naladit ručně. 
 



Vyberte zařízení pro ukládání záznamů a prioritu nahrávacího procesu. 
 



After the scan is complete you can access the TV channels via App tab in the main menu. 
 

 
Seznam stanic 
 
Naladěné stanice vyvoláte stiskem tlačítka Enter na ovladači v průběhu sledování TV pomocí 
DVBT.  Seznam stanic je znázorněn s číslem stanice a jménem. Název stanice lze upravit, 
pokud je třeba. 
  
Pro vstup do oblíbených kanálů (nastavených předem) stiskněte  pravou / levou šipku na 
ovladači.  Oblíbené stanice přidáte po stisku pravé šipky a volbou EDIT v zobrazeném menu. 
 
Info lišta 
 
Stiskem tlačítka Info na ovladači při sledování TV programu je znázorněna  informace o stanici 
včetně ratingu, jazyku , titulcích, rozlišení popř. teletextu, pokud jsou dostupné.  
 
EPG - Electronic Programming Guide 
 
Stiskem EPG (zeleného) tlačítka  při sledování TV vyvoláte EPG  (programový průvodce).  
Zde můžete sledovat  seznam vysílaných programů  na vybraném kanále a zadat plánovanou 
nahrávku. 
 



Teletext  
 
Pokud vysílácí stream podporuje  Teletext, stiskněte TXT tlačítko pro vstup do teletextu.  
Tato volba je dostupá i z postraního menu .   
 
Titulky 
 
Stiskem tlačítka Subtitle  při sledování  TV programu se zobrazí seznam dostupných titulků.  
Tato volba je dostupá i z postraního menu .   
 
Okamžité nahrávání  
 
Stiskem tlačítka REC na ovladači je nahrávaný soubor  okamžitě ukládán do složky REC na 
zařízení zvolené v nastavení (viz výše).  Dalším stiskem tlačítka REC můžete nastavit délku 
nahrávky na : 30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Vypnuto. 
 
Time Shifting  
 
Time Shift funkce dovoluje pozastavit živé TV vysílání a obnovit jej z bodu, kdy jste jej opustili. 
Při pauze je program nahráván na interní disk po celou dobu pauzy.  Stiskem  TIME SHIFT 
tlačítka tuto funkci aktivujete.  Stiskem tlačítka PLAY obnovíte program.  
Time Shift mód zůstává aktivní dokud nestisknete tlačítko STOP 
Pauza/FF/FR/PREV/NEXT tlačítka jsou funkční po dobu spuštěného time shift módu. 
 



Plánované nahrávky  
 
Pro vstup do seznamu plánu nahrávek stiskněte pravou šipku na ovladači při sledování TV a 
poté vyberte v postraním menu položku Schedule Recording (plánované nahrávání). Zde 
můžete přidávat  nový plán, upravit i smazat plán nahrávky. Dále pak měnit stav plánu i 
sledovat historii nahrávek.  
 
Vytvoření nového plánu 
 
V seznamu nahrávek stiskněte červené tlačítko na ovladači . Objeví se obrazovka pro nastavení 
nového plánu. 
 
Pravou / levou šipkou na DO se pohybujete mezi položkami. Šipkami nahoru/ dolů měníte 
parametry.  
 
Zdroj (Source) 
Vyberte TV kanál, z kterého chcete nahrávat. 
 
Start nahrávky (Start Time) 
Evložte datum a čas nahrávky. 
 
Délka (Length) 
Vložte délku nahrávky 
 
Náhled (Preview) 
Malé okno s náhledem vysílání vybraného TV programu. 
 



Uprava stanic  

Pokud chcete upravit pořadí stanic, názvy a seřazení, stiskněte pravou šipku na DO a vyberte 
položku EDIT  v menu. 
 
V okně  můžete zamknout, smazat, přeskočit, přeřadit TV stanice a upravit seznam oblíbených 
stanic. Použijte tlačítka nahoru / dolů na DO pro úpravu stanic. 
 
Pozn:  Defaultní heslo je 0000 
  
 




