Ďakujeme vám za zakúpenie HD digitálneho satelitného prijímača EVOLVE BlueStar HD.
Prečítajte si pozorne túto užívateľskú príručku, aby ste s produktom správne zaobchádzali a po prečítaní ju uložte
pre budúce využitie. Pomôže vám tiež prijímač zapojiť a uľahčí jeho používanie.
Bezpečnostné inštrukcie
• prístroj by mal byť umiestnený horizontálne. Nestabilné umiestnenie môže spôsobiť jeho poškodenie
• Umiestnite prijímač na miesto:
o s dobrým odvetrávaním (okolo prístroja musí byť po celom obvode aspoň 10 cm miesta)
o kde nezasahujú zdroja tepla (horiace sviečky, radiátory, ohrievače, krby, zosilňovače, atď)
o s primeranou teplotou
o s primeranou vlhkosťou (vyhnite sa kúpeľniam, kuchyniam, atď)
o kam nezasahuje priame slnečné svetlo
o ktoré je stabilný a bez otrasov
Údržba
• Pred pripojením káblov medzi prijímačom a inými prístrojmi ho najprv vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• Nezasúvajte do prijímača káble od antény alebo audio / video káble keď je prijímač zapnutý.
• Počas búrky prístroj odpojte od elektrickej sítě.Při dlhšom nepoužívaní alebo pri poškodení prijímača prístroj
odpojte od elektrickej siete
• Ak prenesiete prijímač z chladného do teplého prostredia, nechajte ho aspoň na jednu až dve hodiny odpojený od
elektrickej siete, aby došlo k odpareniu skondenzovanej vlhkosti.
• Aby ste predišli úrazom elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo odstrekujúcou vode a na prijímač
neklaďte nádoby s vodou.
• Vetracie otvory musia zostať voľné, a preto na prístroj neklaďte noviny, obrusy, záclony alebo iné predmety.
• Nepokladajte na prijímač ťažké predmety.
• Pred čistením prístroj odpojte od elektrickej siete. Čistite ho iba suchou látkou. Do prijímača nesmie vniknúť žiadna
tekutina ani vodná para, pretože by mohlo dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
• V prístroji sa nachádza nebezpečné vysoké napätie. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neskladajte z neho
kryt.
Elektrická zásuvka a napájací kábel
• Elektrická zásuvka by sa mala nachádzať blízko prijímača a mala by byť dobre uzemnená.
• Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru, nikdy nesiahajte na elektrickú
zástrčku vlhkými rukami.
• Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Ak je kábel poškodený, nechajte si ho miestnym servisným technikom
vymeniť, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru.
• Chráňte prívodný elektrickú šnúru pred mechanickým poškodením a neumiestňujte na ňu ťažké predmety, aby ste
predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru.
Batérie diaľkového ovládača
• Batérie vkladajte so správnou polaritou podľa značiek + / - vylisovaných na ovládači.
• Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
• Ak sú batérie vybité, nahraďte ich novými. S vybitými batériami nakladajte podľa miestnych ekologických
požiadaviek.
Záruka sa NEVZŤAHUJE na:
• poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina a pod
• poškodenie neautorizovanou opravou
• úmyselné poškodenie
• prehrávač bol upravovaný alebo zabudovaný do iných výrobkov
• výrobca a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát uložených na USB disku
• nesprávne zaobchádzanie alebo inštaláciu
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Ako náhle správne nainštalujete všetko potrebné a prepojíte káble prijímača, na obrazovke sa objaví ponuka

V menu nájdete šesť hlavných ponúk

- Inštalácia
- Kanál
- Nastavenie
- Ponuka CA
- Pamäť
- Nástroje
Počas inštalácie použite tlačidlo OK pre potvrdenie výberu
Tlačidlami PR+, PR- sa pohybujete po riadkoch hore a dolu
a tlačidlami

sa dostanete z hlavnej ponuky do podponuky a pohybujete sa vpravo alebo vľavo

Pokiaľ chcete kedykoľvek odísť z ponuky, stlačte tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládaní.

1. Inštalácia
Toto menu obsahuje štyri nasledujúce ponuky.

-Nastavenie paraboly
-Nastavenie motoru
-Vyhľadanie kanálov
-Manuálne vyhľadávanie
1.1 Nastavenie paraboly
1. Satelit: Tu sú zobrazené všetky satelity v databáze.
Stlačte tlačidlá pre výber satelitu. Alebo stlačte tlačidlo OK, aby
sa objavil zoznam satelitov, potom v zoznamu vyberte požadovaný
satelit
a pre potvrdenie stlačte OK.

2. Sila LNB: Zvoľte OFF alebo.
3. Typ LNB: Vyberte Single, Universal a OCS.
4. LNB Freq, 22KHz Tone, DiSEqc1.0, DiSEqc1.1, Transpondér: Stlačte OK pre zobrazenie ponuky a stlačte
tlačidlá PR+,PR-.
5. Stlačte červené tlačidlo pre vyhľadanie relácie.

1.2 Nastavenie motoru
1. Satelit: Stlačte tlačidlá
pre výber satelitu. Alebo stlačte
OK pre zobrazenie zoznamu, následne vyberte požadovaný satelit
v zoznamu a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

2. Transpondér: Rovnaký postup – viz vyššie.
3. DiSEqC Motor: Zvoľte možnosť OFF , DiSEqc1.2 a USALS . Pokiaľ zvolíte OFF,
nasledujúca položka bude prázdna.
Voľba DiSEqc1.2:
Move/Pohyb, Move Fine/Jemný pohyb: zvoľte medzi east/východ,
West/západ a stop.
Limit/Obmedzenie: Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna ponuky
Limit Setup/nastavenie obmedzenie.
Setup East Limit/nastavenie obmedzenia na východ,
Set West Limit/nastavenie obmedzenia na západ: Prejdite kurzorom
na tlačidlo Limit Setup/nastavenie obmedzenia. Môžete stlačiť tlačidlo
pre otočenie na západ alebo na východ.
Go to Reference/Prejdi na odkaz: Pre prechod na odkaz stlačte
tlačidlo OK.
Go To/Choď na: Vyberte číslo od 0 do 83.
Save/Recalculate/Uložiť/Prepočítať: Zvoľte save/uložiť alebo
recalculate/prepočítať.
Voľba USALS:
Move/Pohyb: zvoľte medzi east/východ, west/západ a stop.
Limit/Obmedzenie: Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna ponuky
Limit Setup/nastavenie obmedzenia.
Setup East Limit/nastavenie obmedzenia na východ, Set West Limit/
Nastavenie obmedzenia na západ: Prejdite kurzorom na tlačidlo
Limit Setup. Môžete stlačiť tlačidlo pre otočenie na západ alebo na
východ.
Set Degree/nastavte stupeň: Stlačte číselné tlačidlo pre vloženie
hodnoty.
Ant Position/pozícia antény: Stlačte OK pre prihlásenie do režimu
úprav. Číselnými tlačidlami 0-9 vložte zemepisnú dĺžku a šírku, stlačte tlačidlo MENU alebo EXIT pre opustenie
ponuky. Zemepisná dĺžka sa pohybuje medzi 0 a 180, zemepisná šírka od 0 do 90. Pokiaľ nie je vložený údaj
v tomto rozmedzí, objaví sa upozornenie „Out of Range/Mimo rozmedzie“, pokiaľ dané okno opustíte. Môžete
stlačiť tlačidlo EXIT pre opustenie ponuky.

1.3 Vyhľadanie kanálov
1. Satelit: Stlačte tlačidlá
pre výber satelitu alebo stlačte tlačidlo
OK pre zobrazenie ponuky, následne v zoznamu vyberte požadovaný
satelit a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
2. Transpondér: Rovnaký postup – viz vyššie.
Pokiaľ zvolíte Transpondér, uvidíte dolu na obrazovke farebné
tlačidlo. Pre úpravu, pridanie alebo vymazanie TP stlačte toto farebné
tlačidlo.

Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie ponuky Edit TP/Uprav TP.
Frequency, Symbol rate/Frekvencia, symbolová rýchlosť: Stlačte
Tlačidlá pre zvýšenie alebo zníženie. Alebo stlačte číselné tlačidlá
(0-9) pre zadanie zvolenej hodnoty. Rozsah frekvencie je od 3000
do 13500, symbolová rýchlosť môže byť zadaná v rozmedzí 1000
až 45000. Pokiaľ je vložená hodnota mimo tuto škálu, vráti sa na
počiatočnú hodnotu.
Polarity/polarita: Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi
Vertical/vertikálny a Horizontal/horizontálny.

Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie ponuky Add TP/Pridať TP.
Tu už postup nevysvetľujeme, pretože sa jedná o rovnakú informáciu ako
vyššie uvedené Edit TP

Stlačte žlté tlačidlo pre zobrazenie okna „Are you sure to delete?“/
Naozaj chcete TP odstrániť?. Stlačte tlačidlo OK pre vymazanie
TP alebo stlačte tlačidlo EXIT pre prerušenie.

3. Typ CA: Zvoľte medzi ALL, FTA a SCAMBLE.
4. Typ CH: Zvoľte medzi TV, Rádio a TV&Radio
5. Search/Hľadať: táto voľba Vám umožní pohodlne prehľadávať
kanály pri použití tlačidiel s šípkami.
-Search One Satellite/Prehľadaj jeden satelit: Prehľadá kanály jedného
satelitu zvoleného v stĺpci so zoznamom satelitov
-Search One TP/Prehľadaj jeden TP: Prehľadá kanály v jednom TP
vybraných v stĺpci TP.
-Search Network/Prehľadaj sieť: Prehľadá kanály v sieti.
-Search Multi SAT/Prehľadaj viac satelitov: naraz prehľadá kanály
u viac satelitov.
Stlačte OK pre zobrazenie ponuky viac satelitov, stlačte PR+,PRpre výber satelitov a potom stlačte OK pre prehľadávanie relácií.
Prijímač automaticky vyhľadá kanál pre televízor a rádio; počas
vyhľadávania uvidíte už vyhľadané relácie v Searched List Box/
tabuľke zoznam vyhľadaných na obrazovke.

6. Stlačte červené tlačidlo pre premenovanie satelitu.
V okne Channel Search/vyhľadávanie kanálov stlačte červené tlačidlo
pre zobrazenie ponuky premenovania satelitu. Stlačte modré tlačidlo
pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami. Stlačte červené
tlačidlo pre vymazanie znaku; stlačte tlačidlá pre pohyb kurzoru
vpravo a vľavo; stlačte číselné tlačidlá (0-9) pre vloženie znaku
podľa tabuľky dolu. Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie a modré
pre zrušenie,

1.4 Ručné vyhľadávanie
Postup je takmer totožný ako u vyhľadávania kanálu, ale môžete
vyhľadávať iba na TP a na dolnej časti obrazovky nie je žiadne
farebné tlačidlo.
Môžete stlačiť číselné tlačidlá 0-9 pre vloženie hodnoty frekvencie a
symbolov.

2. Kanál
Toto menu sa skladá z nasledujúcich štyroch ponúk.

-

TV Manager/Správca TV
Radio Manager/Správca rádia
Delete All/Vymazať všetko
Booking Manager/Správca
rezervácií

2.1 TV Správca TV
1.Stlačte tlačidlá PR+,PR- pre výber relácie, ktorú chcete
prehrať a potom stlačte OK pre zobrazenie v malom okne.

2. Stlačte tlačidlo FAV pre zobrazenie okna FAV. V zoznamu
obľúbených/FAV vyberte skupinu obľúbených. Stlačte tlačidlo pre
prepínanie medzi zoznamom obľúbených/FAV, zoznamom obľúbených
kanálov/Fav Channel List a zoznamom relácií/Program List. Zvoľte
reláciu a stlačte OK pre pridanie do zoznamu obľúbených TV kanálov.
Znovu stlačte OK, aby relácia zmizla z obľúbených. Stlačte EXIT
pre uloženie a opustenie ponuky.

3. Stlačte červené tlačidlo pre presun tlačidla Lock/zamknúť
hore. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie relácie
symbolom Lock/zamknúť. Označenie odoberte znovu
stlačením tlačidla OK.
Znovu stlačte červené tlačidlo pre opustenie režimu lock/zamknúť
a tlačidlo Lock/Zamknúť sa vráti do pôvodnej polohy.

5. Stlačte zelené tlačidlo pre presun tlačidla Skip/preskočiť
nahor. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie tejto
relácie symbolom skip/preskočiť. Toto označenie môžete zrušiť znovu
stlačením OK.
Znovu stlačte zelené tlačidlo pre opustenie režimu skip/preskočiť a tlačidlo
Skip/preskočiť sa vráti do pôvodnej polohy.

6. Stlačte žlté tlačidlo pre presun tlačidla Move/Presunúť nahor. Zvoľte
reláciu a stlačte OK pre označenie tejto relácie
symbolom Mark/označiť. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre posun
kurzoru na požadovanú pozíciu a pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Znovu stlačte žlté tlačidlo pre opustenie žltého režimu a žlté
tlačidlo sa vráti do pôvodnej polohy.

7. Stlačte modré tlačidlo pre zmenu okna Edit channel/Upraviť
kanál.

i . Triediť (červené tlačidlo)
Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie ponuky usporiadania zoznamu.
Podľa mena (A-Z): vzostupne bez symbolu $, číslo stojí na začiatku,
nasleduje veľké písmeno a potom malé písmená.
Podľa mena (Z-A): opačné poradie než vyššie.
Free/Scramble: Všetky relácie FTA sú uvedené najskôr,
nasledujú kódované relácie.
Lock/zamknúť: všetky zamknuté relácie sú uvedené ako
posledné.
HD/SD

ii. Upraviť (zelené tlačidlo)
Stlačte zelené tlačidlo pre presun tlačidla Edit/Upraviť hore.
Zvoľte reláciu a stlačte OK pre zobrazenie okna Rename/
premenovať.
V okne Rename/premenovať stlačte červené tlačidlo pre prepnutie
medzi veľkými a malými písmenami; stlačte zelené tlačidlo pre
vymazanie symbolu na kurzoru; stlačte tlačidlá pre posun kurzoru
vpravo alebo vľavo; stlačte číselné tlačidlá (0-9) pre vloženie
symbolu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Stlačte žlté tlačidlo pre uloženie a opustenie ponuky alebo stlačte modré
tlačidlo pre zrušenie a opustenie ponuky.

iii. Vymazať (modré tlačidlo)
V okne Delete/vymazať stlačte modré tlačidlo pre presun modrého
tlačidla hore. Zvoľte reláciu a stlačte OK pre označenie tejto
relácie symbolom pre vymazanie. Symbol môžete odstrániť
znovu stlačením tlačidla OK.
Stlačte tlačidlo EXIT pre zobrazenie okna „Are you sure to save?/
Naozaj to chcete uložiť?“ Stlačte tlačidlo Yes/Áno a pre uloženie
stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo NO/Nie a stlačte OK pre opustenie
ponuky bez uloženia.

2.2 Správca rádia
Jedná sa o rovnaký postup ako u Správcu TV, preto ho tu už nepopisujeme.
2.3 Všetko vymazať
Presuňte kurzor na Detele All/všetko vymazať a stlačte tlačidlo OK pre
zobrazenie okna, kde zadáte heslo (prednastavené je 0000). Po vložení
hesla sa objaví okno „Are you sure to clear all the channel info?/Naozaj
chcete vymazať všetky informácie o kanále?“ Zvoľte OK pre
vymazanie a uloženie alebo zvoľte Exit a opustite ponuku bez uloženia.

2.4 Správca časovača
Pokiaľ nie je v ponuke relácia, nemôžete sa do tohto okna dostať.
Existuje celkom 8 časovačov, ktoré môžete nastaviť, Zvoľte Timer/
časovač up/hore alebo down/dolu a stlačte tlačidlo OK pre zadanie
údaju v okne nastavenia
1. Timer mode/režim časovača:
Základné nastavenie: vypnuté. Môžete časovač nastaviť na dnes,
Pondelok-piatok, každý týždeň, mesiac a vypnuté.
2. Timer Service/služby časovača: zvoľte medzi kanálom a nahrávaním.
3. Wakeup channel/kanál budenia: Stlačte PR+,PR- pre výber
kanálu.
4. Wakeup Date, On Time/Deň a čas budenia: Použite číselnú
klávesnicu pre zadanie platného dátumu.
5.Duration/Trvanie: Nastavte časové rozmedzie. Po prebudení sa
systém po uplynutí danej doby automaticky vypne.
Stlačte tlačidla MENU alebo EXIT pre uloženie a opustenie ponuky.

3. Nastavenie
Toto menu obsahuje 5 hlavných ponúk.

-

Systém
Displej
Zámok
Rodičovské hodnotenie
Miestny čas

3.1 Systém
1. Jazyk OSD: Stlačením tlačidiel PR+,PR- vyberte jazyk.
2. Predvolený Audio Lan: Pre výber stlačte tlačidlá PR+,PR-.
3. Jazyk titulkov: zvoľte medzi off/vypnuté, English/angličtina, Czech/
čeština a Slovak/slovenčina.
4. Typ dekódovania AC3: Zvoľte medzi PCM a DD
5. Real Standby: Zvoľte medzi On/zapnuté a Off/vypnuté.
6. Audio Standby: Zvoľte medzi off/vypnuté a 1hod-6hod.
7. Update audio kanálu: Zvoľte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
8. Auto PMT Monitor: Zvoľte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
9. Auto Nit Monitor: Zvoľte medzi On/zapnuté a off/vypnuté.
10. OTA aktívny standby: Zvoľte medzi off/vypnuté, 10 minút, 30 minút,
1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny a 6 hodín.
11. Odloženie režimu spánku: Zvoľte medzi off/vypnuté, 15 minút, 30 minút, 45 minút, 1 hodina, 1 hodina
30 minút, 2 hodiny, 2 hodiny 30minút, 3 hodiny, 3 hodiny 30minút a 4 hodiny..

3.2 Displej
1. Režim videa: Zvoľte medzi Auto,480i, 576i , 576p,
720p , 1080p a 1080i.
2. Pomer displeja: Zvoľte medzi 4:3, 16:9 a Auto.
3.Veľkosť displeja: zvoľte medzi PANSCAN,
LETTERBOX , COMBINED a IGNORE.
4. Transparentnosť: Zvoľte medzi Opacity, 10, 20, 30, 40
a 50.
5. Prepínanie režimu kanálov: Zvoľte medzi Freeze, Black a Fade In/Out.

6. Banner Time/čas na lište: Pre zmenu hlasitosti. Keď prepínate kanály, môže sa čas na lište prispôsobiť
informáciám o relácii, ktoré sa objavia na obrazovke.
Táto úprava zníži rušivé podnety pri prekrývaní v menu, pokiaľ sledujete nejakú reláciu a umožňuje Vám
pohodlnejšie sledovať danú reláciu.
Môžete zvoliť rozpätie 3 sekundy, 5 sekúnd a 10 sekúnd.
7. Režim Scart: Zvoľte medzi RGB a CVBS.

3.3 Zámok
Pred zobrazením okna Parental Lock/rodičovský zámok je nutné vložiť
správne heslo. Prednastavené heslo je nastavené na 0000.
1. Menu Lock/zámok menu: Stlačte tlačidlá a zvoľte Off/vypnuté a
On/zapnuté. Pokiaľ zvolíte On/zapnuté, nebudete môcť vyvolať väčšinu
okien bez zadania hesla.
2. Program Lock/programový zámok: Stlačte tlačidlá pre výber medzi
Off/vypnuté a On/zapnuté. Prednastavená hodnota je nastavená na Off/
Vypnuté. Pokiaľ zvolíte On/zapnuté, neuvidíte zamknutý kanál v okne
Channel List Edit/Uprav zoznam kanálov, pokiaľ nezadáte správne
heslo.

3. STB Lock/Zámok STB: stlačením tlačidla OK môžete použiť zámok STB.
4. New Password/nové heslo: Pre zadanie nového hesla použite číselné tlačidlá 0-9.
5. Confirm Password/potvrdiť heslo: znovu vložte nové heslo. Systém vás bude informovať o úspešnej zmene vetou
„Change password successfully!“, pokiaľ sa New Password a Confirm Password zhodujú alebo vás znovu vyzve
k opakovanému vloženiu hesla na riadok Confirm Password, pokiaľ sa nezhodujú.

3.4 Rodičovské hodnotenie
Rodičia môžu zamknúť relácie, ktoré nie sú vhodné pre deti.
Lock Level/stupeň zámku: zvoľte medzi Lock None/žiadny, Lock
All/všetky, 3-18.
3.5 Miestny čas
1. Nastavenie času: Zvoľte medzi Manual/ručné a Auto/automatické.
2, Date, Time/dátum, čas: pokiaľ zvolíte Manual/ručné, použite číselné
tlačidlá pre vloženie požadovanej hodnoty. Po nastavení stlačte
tlačidlo MENU alebo EXIT pre opustenie ponuky a uloženia.

4. Menu CA
Toto menu sa skladá z nasledujúcich šiestich ponúk

- Stav Smart Card
- Status služby Softcell
- Stav Loader
- Schránka
- Vekové obmedzenie
- Aktualizácia softvéru

4.1 Stav Smart Card
Tu môžete získať informácie o stavu, čísle, typu, verzii, ID vlastníka,
príslušnosti atd.

4.2 Stav služby Softcell
Ukáže stav služby Softcell. Tu môžete zistiť meno, zdroj, TS a
popis.
Stlačte tlačidlo OK pre vstup a tlačidlo EXIT pre ukončenie.
Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber.

4.3 Stav Loader
Ukáže stav loader.

4.4 Schránka
Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber správy a stlačte tlačidlo
OK pre prečítanie. Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie.
Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie vybranej správy.
Stlačte červené tlačidlo pre vymazanie všetkých správ.

4.5 Vekové obmedzenie
Nie je k dispozícii.
4.6 Aktualizácia softvéru
Systém Vám pomôže aktualizovať softvér.

5. Pamäť
Toto menu sa skladá z troch hlavných ponúk.
- Nastavenie pamäťového zariadenia
- Nastavenie PVR
- Prehrávač médií
5.1 Nastavenie pamäťového zariadenia
Pokiaľ je pripojené zariadenie USB, môžete zistiť celkovú kapacitu,
voľnú kapacitu, využitú kapacitu a typ.
Stlačte červené tlačidlo pre bezpečné odobratie zariadenia.
Stlačte modré tlačidlo pre formátovanie zariadenia USB.
5.2 Nastavenie PVR
1. Timeshift Status/stav časového posunu: zvoľte enable/povoliť
alebo disable/zakázať.
2. Timeshift Step (Minute:Second)/rozsah časového posunu
(minúta: sekunda): pre vloženie stlačte číselné tlačidlo 0-9.
3. Timeshift Duration(Hour:Minute)/trvanie časového posunu (hodina:
minúta): pre vloženie stlačte číselné tlačidlo 0-9.
4. Start Record Eaylier/začať nahrávať skôr: Zvoľte v rozpätí medzi
0 a 5 minút.
5. End Record Later/skončiť nahrávanie neskôr: Zvoľte v rozpätie
0 až 5 minút.
6. Record Icon/ikona nahrávania: Zvoľte medzi On/zapnuté, 5 sekúnd a
10 sekúnd.
5.3 Prehrávač médií
V ponuke prehrávača médií vidíte reláciu, ktorú ste nahrali.

Stlačte žlté tlačidlo pre prepnutie medzi prehrávačom PVR a ponukou
Image Viewer.
Stlačte zelené tlačidlo pre vymazanie všetkých relácií PVR.
Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie vybranej PVR relácie.
Stlačte tlačidlo EPG pre zamknutie vybraného súboru.
Stlačte tlačidlo OK pre prehranie nahranej relácie v okne vpravo
hore.
Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie relácie PVR na celej
obrazovke
Stlačte tlačidlo pause pre pozastavenie a znovu stlačte pre prehrávanie
Stlačte tlačidlo pre zastavenie prehrávania a opustenie režimu celej
obrazovky.
Stlačte tlačidlá " " pre rýchle prehrávanie dopredu alebo dozadu.
V režimu celej obrazovky stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie
okna s nastavením.
Môžete stlačiť číselné tlačidlá pre vloženie času, na ktorý chcete
prejsť.
V režimu celej obrazovky stlačte modré tlačidlo pre prechod do
režimu audio.
Stlačte tlačidlo INFO pre skrytie informačnej lišty.
V režime celej obrazovky stlačte červené tlačidlo (AUD) pre
zobrazenie okna Multi Audio a stlačte tlačidla PR+,PR- pre výber

V režime celej obrazovky stlačte žlté tlačidlo (TXT) pre zobrazenie
okna Subtitle Language/jazyk titulkov.

Browse Picture/Prehľadať obrázky:
Stlačte žlté tlačidlo pre prepínanie medzi prehrávačom PVR a menu
Image Viewer/Prehľadávač obrázkov.
Stlačte zelené tlačidlo pre výber časového intervalu
Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie obrázku.
Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie obrázku na celej obrazovke
Stlačte tlačidlo pre otočenie obrázku

Music Player/Hudobný prehrávač:
Stlačte žlté tlačidlo pre prepnutie medzi prehrávačom médií,
hudobným prehrávačom a ponukou Prehľadať obrázky
Stlačte zelené tlačidlo pre režim náhodného prehrávania, prehrávanie
jednej skladby, opakované prehrávanie jednej skladby, prehrávanie
všetkých skladieb a opakované prehrávanie všetkých skladieb.
Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie skladieb.
Stlačte červené tlačidlo pre zmenu
Stlačte tlačidlá pre prehrávanie a zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo pause pre pozastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlá pre predchádzajúcu a nasledujúcu skladbu.
Stlačte tlačidlá pre rýchle prehrávanie skladieb dopredu a dozadu.

Nahrávanie relácie
Pred začiatkom nahrávania sa prosím uistite, že úložné zariadenie USB je správne vložené.
V bežnom režime stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RECORD
a potom sa na obrazovke objaví symbol.
Objaví sa okno a teraz môžete stlačiť číselné tlačidlá pre zadanie
času, od ktorého chcete nahrávať a potom stlačte tlačidlo OK pre
začiatok nahrávania. Keď je nahrávanie dokončené, objaví sa okno
„Record end, need standby?“ Stlačte tlačidlo OK alebo EXIT.

Pokiaľ nahrávate reláciu, stlačte tlačidlo pre zobrazenie ponuky
„Are you sure to stop current recording?“/Naozaj chcete zastaviť
stávajúce nahrávanie?“
Stlačte OK pre zastavenie nahrávania alebo stlačte tlačidlo EXIT
pre pokračovanie nahrávania.
Keď je nahrávanie ukončené, objaví sa nahraná relácia v ponuke
prehrávača PVR.

6. Nástroje
Toto menu sa skladá z dvoch ponúk.

- Nápoveda
- Továrenské nastavenie

6.1 Nápoveda
Stlačte v nápovede tlačidlo OK, aby sa objavilo toto okno.

6.2 Továrenske nastavenie
Pokiaľ chcete v prijímači obnoviť továrenské nastavenie, vyberte Factory
Default/Továrenské nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Následne sa objaví varovanie. Pre potvrdenie vyberte OK a stlačte
OK.
Varovanie: Stratíte všetky nainštalované dáta a informácie.

V nasledujúcich riadkoch nájdete popis základných funkcií vášho prijímača počas sledovania satelitnej televízie
alebo počúvania satelitného rádia.
Počas sledovania relácie sa objaví informácia o sledovanom kanále v dolnej časti obrazovky, pokiaľ stlačíte na
diaľkovom ovládači tlačidlo INFO.

Výber kanálu
Pokiaľ chcete vybrať kanál, stlačte na prednom paneli tlačidlo CH alebo
tlačidlá PR+, PR- na diaľkovom ovládači alebo číselné tlačidlá na diaľkovom
ovládači pre výber kanálu a na diaľkovom ovládači stlačte OK.
Prijímač tiež umožňuje prepínať pohodlnejšie medzi kanálmi.

Počas sledovania relácie stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo OK. Následne
sa na obrazovke zoznam kanálov. Pokiaľ stlačíte tlačidlo EXIT, zoznam
kanálov zmizne.
Pre výber kanálu sa pohybujte nahor a dolu v zozname kanálov a umiestnite kurzor na požadovaný kanál. Pre
sledovanie vybraného kanálu potom stlačte OK.

Položky v kategórii funkcie sú umiestnené v ľavej hornej časti obrazovky.
Žltým kurzorom je možné pomocou diaľkového ovládania pohybovať nahor a
dolu.
Pokiaľ je označená funkcia All, objaví sa odpovedajúci zoznam kanálov
v pravej časti obrazovky.
Žltý kurzor sa pohybuje v zozname kanálov pomocou tlačidla + pre reguláciu
hlasitosti.
Pohybujte kurzorom nahor a dolu a stlačte OK, pokiaľ chcete zobraziť
požadovanú reláciu a opustiť otvorené okno.
Pre presun kurzoru na zoznam funkcií použite tlačidlo – pre reguláciu
hlasitosti.

Umiestnite kurzor na riadok FAC a v prostrednom zozname uvidíte skupiny
obľúbených.

Umiestnite kurzor na SAT v prostrednom zozname a objaví sa zoznam
všetkých satelitov, ktoré vysielajú relácie do Vášho prijímača, pokiaľ zvolíte
SATELLITE pre usporiadanie relácií. Zoznam vpravo zobrazí všetky relácie
vzťahujúce sa k vybranému satelitu.

Pokiaľ použijete abecedné usporiadanie relácií, na zoznamu
vpravo sa zobrazí 26 anglických písmen. Pokiaľ jedno vyberiete, v
zoznamu vpravo sa objavia všetky relácie, ktoré daným písmenom
začínajú.

CAS usporiada relácie a jednotlivé položky sa objavia v zozname
vľavo. Relácia sa objaví v zoznamu vpravo.

Umiestnite kurzor na riadok Poskytovateľ v prostrednom zozname a
objaví sa Skylink a CS Link a odpovedajúca relácia sa objaví v zozname
vpravo.

Ovládanie hlasitosti a zvuku
1) Ovládanie hlasitosti
Pre zníženie alebo zvýšenie hlasitosti použite tlačidlá na diaľkovom
ovládaní alebo VOL na prednom paneli.
Poznámka: Prijímač má 31 stupňov hlasitosti.
2) Stlmenie
Pre stlmenie zvuku stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Pre
obnovenie pôvodného stavu znovu stlačte rovnaké tlačidlo.
3) Ovládanie zvuku
L

Opakovane stlačte tlačidlo R k pre výber jedného zo štyroch možných
nastavení zvuku (Left/vľavo, Right/vpravo, mono a stereo).
Aktuálne nastavenie zvuku sa objaví v informácii o kanále.
4) Výber jazyka
Opakovane stlačte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládaní pre výber jazyka zvuku. To ale záleží na prenose signálu
a podpore viac jazykov.

7. Klávesové skratky
7.1 Info
Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazení informačného riadku.
Znovu stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie programového sprievodcu
pre aktuálnu reláciu.

7.2 EPG
Prijímač poskytuje funkciu EPG pre prístup k televíznemu sprievodcovi
(alebo rozhlasovému sprievodcovi, pokiaľ počúvate rozhlasové
stanice). Sprievodca zobrazí názvy a ostatné informácie aktuálnych
a nasledujúcich relácií na rôznych kanáloch. Informácie sú k
dispozícii iba zo siete, ku ktorej patrí relácia, ktorú práve sledujete.
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo EPG pre vloženie režimu
multi EPG.

Na PIG obrazovke môžete sledovať kanál, zoznam kanálov je naľavo a relácia vysielania zvoleného kanálu sa
objaví napravo. Čas sa objaví v závislosti na relácii vysielania.

1. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb nahor, dolu, vpravo a
vľavo.
2. Stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie okna Time Bar/časová
lišta.
Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb nahor a dolu a tlačidlá pre
pohyb vpravo a vľavo na časovej lište.
: Stlačte tlačidlo OK pre návrat do okna EPG.
: Stlačte tlačidlo OK pre pohyb kurzoru na aktuálnej časovej ose.
: Stlačte tlačidlo OK pre posun času o pol hodiny späť.
: Stlačte tlačidlo OK pre posun času dopredu alebo späť o pol hodiny.
: Stlačte tlačidlo OK pre posun času o jeden deň dopredu alebo dozadu.
Stlačte žlté tlačidlo pre denný posun.
V režime single EPG stlačte modré tlačidlo pre vstup do ponuky
režimu multi EPG. Zvoľte rozmedzie od nedele do pondelka a informácie
o relácii sa objavia v pravej časti obrazovky.
Stlačte modré tlačidlo pre vstup do režimu multi EPG.
Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie okna Timer/časovač.

Stlačte červené tlačidlo pre prepínanie medzi zoznamom relácií dátovou lištou, ktorá je umiestnená nad zoznamom
relácií. Môžete stlačiť tlačidlá a vybrať rozmedzie od pondelka do nedele.

3. Detailné informácie: v okne EPG stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber kanálu a relácie a stlačte tlačidlo OK pre
zobrazenie detailných informácií aktuálnej relácie.
4. Stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie okna Timer/časovač. Do časovača môžete pridať aktuálnu reláciu. Pokiaľ
je ale počet časovačov osem, systém vás informuje, že sú časovače zaplnené.

7.3 Nájdi
Stlačte tlačidlo FIND, aby sa objavilo okno Find/Nájdi. Použite
číselné tlačidlá pre zadanie písmen a použite farebné tlačidlá pre
uskutočnenie danej operácie.

7.4 Číslo
Použite číselnú klávesnicu 0-9 pre vloženie čísla požadovaného kanálu. Pokiaľ nie je vložené číslo v danom
rozmedzí, systém to ohlási správou „No such a channel“/“Taký kanál neexistuje.“ a stlačte OK pre zatvorenie okna.

7.5 TV/RADIO
V normálnom režime stlačte tlačidlo TV/RADIO pre prepnutie medzi režimom televízie a rádia.
7.6 Hore/dolu (prepínanie kanálov)
Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre zmenu kanálu. Pokiaľ ste v skupine „všetky satelity“, môžete vybrať kanál vo
všetkých hľadaných kanáloch. Pokiaľ ste v skupine „konkrétny satelit“, môžete vybrať iba kanál v skupine daného
satelitu.

7.7 Vľavo/vpravo (hlasitosť +/-)
Stlačte tlačidlá pre zmenu hlasitosti. Stlačte tlačidlo pre stíšenie a tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti.

7.8 Stíšenie
Stlačte tlačidlo pre vypnutie zvuku.
Môžete tlačidlo znovu stisnúť pre obnovenie hlasitosti alebo stlačte tlačidlá pre zvýšenie hlasitosti.

7.9 Pozastavenie
Počas sledovania môžete stlačiť PAUSE/pozastavenie pre zastavenie obrazu, nič menej zvuk hrá ďalej.
Môžete obraz znovu aktivovať stlačením tlačidla PAUSE/pozastaviť.

7.10 OK
1. Počas sledovania relácie stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie
televíznej relácie alebo rozhlasovej relácii.
2. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre výber kanálu a následne stlačte
OK pre zobrazenie kanálu na celej obrazovke.
3. Stlačte tlačidlá pre prepínanie medzi Sort/triediť, Class/trieda a
zoznam relácií.
4. Stlačte tlačidlá MENU alebo EXIT pre uzavretie okna.

7.11 Audio
1. Stlačte tlačidlo AUDIO pre prístup do ponuky Multi Audio.
2. Stlačte tlačidlo pre výber medzi left/ľavý, right/pravý, stereo a
mono.

7.12 Návrat
Stlačte tlačidlo pre prepnutie aktuálneho kanálu na predchádzajúci kanál.

7.13 Obľúbené
1. Stlačte tlačidlo FAV pre zobrazenie okna obľúbených.
2. Stlačte tlačidlá pre prepínanie medzi Fav/obľúbenými, Fav TV
channel/obľúbeným televíznym kanálom a reláciou list/zoznamom
relácií. Stlačte tlačidlá PR+, PR- pre pohyb hore a dolu.
Stlačte tlačidlo OK u vybraného kanálu pre zobrazenie v režime
celé obrazovky. Stlačte MENU alebo EXIT pre opustenie
ponuky.
3. Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie okna pre premenovanie
V okne Rename/premenovanie stlačte zelené tlačidlo pre prepínanie
medzi veľkými a malými písmenami; stlačte červené tlačidlo pre
vymazanie písmena, stlačte tlačidlá pre presun kurzoru vľavo alebo
vpravo; stlačte číselné tlačidlá pre vloženie písmena podľa tabuľky
v dolnej časti obrazovky. Stlačte žlté tlačidlo pre uloženie a
opustenie ponuky alebo stlačte modré tlačidlo pre zrušenie a
opustenie ponuky.

7.14 Teletext
Stlačte tlačidlo TXT pre zobrazenie okna s titulkami. Pokiaľ nie je
teletext k dispozícii, systém zobrazí "NO SUBT, NO OSDTXT NO
VBITXT". Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie ponuky.

Riešenie problémov
Displej prijímača nesvieti
1. Je odpojený napájací kábel. Uistite sa, že je napájací kábel zasunutý do elektrickej zásuvky.
2. Prijímač je vypnutý. Zapnite ho.
Program nie je možné zobraziť
1. Dekódovacia karta je zle zasunutá. Zasuňte ju správne.
2. Dekódovacia karta nie je určená na dekódovanie tohto programu.
3. Skontrolujte kartu operátora. Je podporovaný LEN systém Irdeto (staršie karty Cryptoworks NIE SÚ podporované,
pre možnosť získania karty Irdeto kontaktujte svojho operátora satelitné služby prosím).
Displej prijímača svieti, ale na TV obrazovky nie je nič vidieť a neozýva sa zvuk
Prijímač je v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo STB POWER pre zapnutie prijímača.
Nie je signál
1. Anténny kábel je odpojený. Pripojte ho.
2. Parametre programu sú chybne nastavené. Nastavte správne parametre.
3. Zo satelitnej antény neprichádza signál. Zopakujte pokus neskôr, až bude signál dostupný.
4. Satelitná anténa nie je správne zameraná na družicu. Upravte polohu paraboly a skontrolujte úroveň signálu v okne
nastavenia antény.
Nie je zvuk
1. Audio kábel je odpojený alebo nesprávne pripojený. Zapojte ho správne.
2. Prijímač sa nachádza v režime stíšenia. Pre obnovu zvuku stlačte tlačidlo MUTE.
3. Hlasitosť je nastavená na minimum. Zosilnite zvuk na potrebnú úroveň.
4. Parametre zvuku sú chybne nastavené. Nastavte je správne.
Nie je obraz
1. Video kábel je odpojený alebo je nesprávne pripojený. Zapojte ho správne.
2. Prijímač sa nachádza v režime rádia. Prepnite ho do TV režimu.
Obraz a zvuk si vzájomne nezodpovedajú alebo je zvuk skreslený
Parametre zvuku sú chybne nastavené. Nastavte je správne.
Obraz má zlú kvalitu
1. Satelitná anténa nie je správne zameraná na družicu. Upravte polohu paraboly.
2. Signál je slabý. Pripojte kábel od antény správne.
3. Parabola je pre danú lokalitu príliš malá. Vymeňte ju za väčšiu.
4. LNB má príliš vysoké šumové číslo. Vymeňte LNB za kvalitnejší.
5. LNB nefunguje správne. Vymeňte LNB.
Diaľkový ovládač nefunguje
1. Sú slabé batérie. Vymeňte ich za nové.
2. Diaľkový ovládač nie je zameraný priamo na prijímač. Zamerajte ho správne.
Program nie je možné nahrávať
1. Na USB disku nie je dostatok miesta. Smazejte nepotrebné súbory a uvoľnite tak miesto pre nové nahrávky.
2. Konflikt s prebiehajúcim nahrávaním. Ukončite prebiehajúce nahrávanie alebo počkajte, kým sa prebiehajúce
nahrávanie neukončí samo.
3. Pre nahrávanie zakódovaných programov je potrebné najprv do prijímača vložiť dekódovaciu kartu.
TimeShift nejde použiť
Na USB disku je menej ako 2GB voľného miesta.
Poznámka: Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou vyššie uvedených tipov, kontaktujte predajcu alebo
poskytovateľa satelitnej televízie.
Likvidácia
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, literatúre alebo obalu znamená, že na území Európskej únie
musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na
osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.
ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument
revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, než bolo
doporučené vyššie.
Podpora EVOLVE
Súbory na stiahnutie, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na
www.evolve.cz
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Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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