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Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme Vám 
proto zaručit jeho výbornou kvalitu. Pro snadnou a bezpečnou obsluhu výrobku si prosím pozorně přečtěte informace uvedené v tomto návodu.



Specifikace  funkcí :

ź Sledování DVB-T digitálního terestrálního (pozemního) vysílání TV 
ź Vlastní uspořádání TV seznamu 
ź Funkce Timeshifting (posun vysílání v čase ) 
ź Plánované nahrávání podle EPG (Electronic Programming Guide) 
ź Podpora HDTV rozlišení až 1920x1200 a 16:9 / 16:10 / 4:3 widescreen režim
ź Nahrávání video / audio a pořizování snímků v různých formátech 
ź Proměňte svůj počítač na osobního multimediální centrum !

Technická specifikace :

ź TV Tuner

ź Výstupní rozlišení
ź Vstup

ź Rozměry
ź Váha

ź Podpora OS

- TV: 48,25 ~ 863,25 MHz
- plně DVB-T kompatibilní
- šířka pásma: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
- COFDM, 16-QAM, 64-QAM

- 480i / 480p / 720p / 1080i
- 75Ω TV / FM anténa
- Windows XP, Vista 32/64bit , Windows 7
- 33.27 x 15.90 x 11.86mm
- 5g
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Instalace a uvedení do provozu :

ź Před prvním použitím prosím nejprve vložte přiložené CD a nainstalujte ovladače pro zařízení a následně
      aplikaci pro sledování TV a ovládání Blaze DTV do počítače
ź Instalace se může mírně lišit podle druhu OS Windows který používáte na svém PC
ź Postupujte dle pokynů v průběhu instalace
ź Po dokončení instalace , připojte k DVB-T zařízení přiloženou anténu 
ź Nyní zasuňte DVB-T zařízení do volného USB slotu
ź Počkejte na dokončení instalace ovladačů, které počítač dokončí sám
ź Spusťte aplikaci Blaze DTV a pokračujte dle pokynů instalačního programu
ź Při prvním spuštění vás aplikace provede vyhledáním kanálů dostupných ve vašem okolí a automaticky je
      uloží pro další použití do seznamu TV programů
ź Pro maximální využití možností aplikace Blaze DTV si pozorně prostudujte návod umístěný na přiloženém
      CD , v adresáři MANUAL
ź V případě, že máte ve svém okolí slabý TV signál je možné zakoupit anténní redukci a DVB-T zařízení
      propojit s velkou anténou umístěnou např. na střeše budovy či stožáru 
ź Při použití anténního zesilovače dbejte na to aby tento zesilovač byl koncipován pro digitální vysílání , v
      opačném případě může zesilovač signálů příjmu TV spíše uškodit nebo jej úplně utlumit.
ź Toto zařízení umožňuje také záznam TV , prosím v případě pořízení záznamu dbejte na dodržení
      autorských práv a nešiřte dál pořízený záznam bez souhlasu s majitelem autorských práv
ź Společnost NAITECH nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv způsobených nesprávným
      používáním záznamu pořízeného tímto zařízením

pomocí anténního kabelu 

Další funkce a ovládání přístroje je intuitivní a jednoduché , věříme že si jej brzy osvojíte a budete přístroj dobře ovládat ke své 
plné spokojenosti. Pokud byste měli s některým dalším nastavením problémy, kontaktujte technickou podporu na adrese 
www.naitech.eu



Všeobecná ustanovení a pokyny
!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!
Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů. Otřesy, ke kterým dochází  během  normálního užívání, nemají na 
přístroj vliv.  Upuštění  těžkého předmětu na přístroj  ale  může způsobit jeho nevratné poškození nebo zhoršení  funkčnosti.  

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:

místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
místa se silným magnetickým polem
místa vystavená extrémním teplotám
místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo do blízkosti zařízení, sálajícího teplo
přístrojovou desku automobilu

Při práci s přístrojem jej nevystavujte  nárazům; mohlo by dojít k jeho poškození
Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte
Přístroj  nezapínejte  na  místech,  kde  je  zakázán  provoz  elektronických zařízení

Pokud přístroj obsahuje datový prostor ( SD/MMC karty, Flash disky apod.) zálohujte si jeho obsah pravidelně na svém počítači či 
jiném zálohovacím prostředku.  Jakékoli poškození přístroje, způsobené elektrickým výbojem, statickou elektřinou nebo nesprávným 
používáním, může být příčinou  trvalého poškození  nebo smazání dat. 

Záruční informace

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním (nadměrnou  silou zničené nebo zamáčknuté tlačítko,  
rozlomený konektor či „jack” obvykle způsobené trhnutím za tělo přístroje připojeného k PC, napájení nebo jinému kabelu např sluchátek apod., 
prasklý displej, poškození součástí přístroje vlivem jeho pádu ,oxidací způsobená politím nebo ponořením přístroje do tekutiny apod.)
Na všechny ostatní poruchy se vztahuje zákonná záruka, která trvá 24 měsíců od data prodeje.
Pro uplatnění záruky musí reklamující předložit řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi.
Aby    nedošlo  k  nežádoucí  ztrátě  dat,   doporučujeme  zálohování  důležitých informací.  Naše společnost není v žádném ohledu odpovědná 
za možné škody, způsobené ztrátou nebo poškozením dat či jiné škody související se ztrátou nebo poškozením dat.
Přístroj je před opuštěním výrobního procesu důkladně zkontrolován a přezkoušen. I přes to se může stát, že z důvodu například  špatné 
manipulace při přepravě, bude po rozbalení nefunkční. Před tím, než ho odnesete do našeho servisního centra k reklamaci, si prosím přečtěte 
pozorně tento návod a prověřte zda není nefunkčnost přístroje způsobená jinou příčinou (např. nefunkční elektrická síť , závada na počítači či 
USB portech a ovladačích, pokud je přístroj využívá ). Popisy,  postupy a vyobrazení jsou platné ke dni  tisku návodu. Vyhrazujeme si právo 
naše  zařízení i nadále zdokonalovat a proto je  možné, že některé části mohou být změněny bez předchozího upozornění. Není-li některá 
funkce popsána v tomto návodu, můžete zkusit z našich stránek stáhnout aktualizovaný návod v elektronické podobě, který je vždy 
nejaktuálnější a respektuje všechny změny od posledního vydání.

Důležité informace

1. Přístroj  je  vyroben  technologicky   náročnými  procesy.  Proto  jej  sami nerozebírejte a ani se jej nepokoušejte opravovat, 
                      toto je bráno jako porušení záručních podmínek a záruční oprava či reklamace nebude akceptována.                               
2. Chraňte přístroj před nárazy a údery.
3. Nepoužívejte  přístroj  v  prostředí  s   extrémními  teplotami,  nadměrnou vlhkostí,  v  prašném  prostředí,  v  blízkosti  silného  
                      magnetického  pole  a nenechávejte jej po delší dobu na přímém slunci.
4. Pro čištění povrchu přístroje používejte vždy jen navlhčený látkový hadřík. V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie či   
                      rozpouštědla.
5. Pokud není uvedeno v popisu přístroje  jinak, nesmí  být   vystaven   působení  tekoucí  nebo   kapající  vody. Nenechávejte  
                      jej také v blízkosti otevřených nádob naplněných vodou, které by se mohly převrhnout.
6. Zamezte možnému poškození  sluchu!  Při poslechu nahrávek zvolte přiměřenou úroveň hlasitosti přehrávání.
7. Neupravujte žádnou část přístroje. Toto je bráno jako porušení záručních podmínek a záruční oprava či reklamace nebude               
                      akceptována.
8. Používejte   pouze   příslušenství  dodávané  výrobcem   zařízení.   Použití jakéhokoli  jiného  typu může mít za následek zánik    
                      záručních podmínek a může být nebezpečné.
9. Nefunkční přístroj a příslušenství likvidujte v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí platnými ve Vaší zemi.
10. Pokud se vyskytne na přístroji závada, spojte se s prodejcem, u kterého jste jej zakoupili nebo kontaktujte servisní středisko naší 
                      společnosti. Bližší informace na adrese www.naitech.eu
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