DI-WAY T2-ONE HEVC H.265 DVB - T / T2 Terrestrial
Bezpečnostné opatrenia
Tento prijímač bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné normy. Pred použitím tohto prijímača si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
Hlavné napájanie:
Pred uvedením do prevádzky, skontrolujte prevádzkové napätie jednotky 90 ~ 250V 50 / 60Hz.
preťaženie:
Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, ani nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo nedotýkajte sa mokrou rukou, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
kvapaliny:
Prijímač nesmie byť vystavený kvapkajúcej a striekajúcej vode, ani na prijímač pokladať objekty naplnené vodou.
vetranie:
Udržujte otvory na hornej strane prijímača odhalené, aby bol dostatočný prísun vzduchu k jednotke. Neklaďte prijímač na mäkký nábytok alebo koberec. Nevystavujte prijímač priamemu svetlu alebo
ho neumiestňujte v blízkosti kúrenia alebo vo vlhkom prostredí. Neklaďte ďalšie elektronické zariadenia na hornú stranu prijímača.
čistenie:
Pred čistením odpojte prijímač zo zásuvky. Vyčistite prijímač mäkkou handričkou alebo jemným roztokom čistiaceho prostriedku (žiadne rozpúšťadlá).
Připojení:
Odpojte prístroj od elektrickej siete, keď ho pripájate k satelitnému LNB alebo ho odpájaní od LNB. V opačnom prípade by pravdepodobne mohlo dôjsť k poškodeniu LNB.
umiestnenie:
Používajte prijímač v interiéroch, aby nedošlo k zahriatiu, dažďu alebo slnečnému žiareniu.
rozbalenie:
Neodstraňujte kryt, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisný personál na opravu prijímača alebo kontaktujte svojho predajcu.
Systém a menu
Aktuálne systém podporuje: režim DTV a režim multimediálnych médií. Režim DTV je pre televízne vysielanie; Multimediálne režim je určený pre spustenie multimédií, hry, nahrávanie, správu
diskov atď.
Automatický vstup do režimu DTV pri spustení systému, stlačením [SOURCE] prepnete iný režim.
Zobrazenie hlavného menu:
inštalácia:
Nastavenie iba v režime DTV D Nastavenie iba v režime USB D Nastavenia v režime USB a DTV
DTV Mode
Inicializácia:
Inicializácia je potrebný pre prvý vstup do systému nastavením jazyka, časového pásma krajiny, aktívnej antény a číslo kanálu pod. Po nastavení nastavení zvoľte možnosť Start Sean: h) a stlačte
[ENTER] pre skenovanie kanálov a všetky dostupné kanály bude automaticky rezervované. Menu sa zobrazí takto:
Jazyk a prepínanie vľavo a vpravo
2.1. V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo [AUDIO] tak, aby zodpovedalo jazyku aktuálneho programu a zobrazte zoznam kanálov vľavo a vpravo:
2. Stlačte [LEFT / RIGHT] pre výber ľavého a pravého kanála alebo stereo, stlačením [UP / DOWN] vyberte jazyk;
3. Stlačte [ENTER] pre ukončenie nastavenia.
EPG
Stlačením tlačidla [EPG] zobraziť informácie o programe:
Predvolený režim EPG zobrazuje režim Now / Next, 7 častí: (1) krok 1 zobrazuje aktuálny stav EPG;
(2) krok 2 zobrazuje informácie o aktuálnom čase a programu; (3) krok 3 zobrazuje podrobné dátum;
(4) krok 4 zobrazuje program, stlačte [UP / DOWN] pre prepnutie programu alebo pre prepnutie stránok stlačte [PAGE - / +].
(5) krok 5 zobrazuje udalosť Now, stlačením [UP / DOWN] pre kontrolu programu stlačte [LEFTIRIGHT] zmeňte NOW alebo NEXT;
(6) krok 6 zobrazuje ďalšie udalosť;
(7) krok 7 zobrazuje kľúčové funkcie; Červené tlačidlo: Prepnite režim EPG.
Tlačidlo Greed: Záznam televízneho programu mark 5 alebo záznam nahrávanie programu mark 6
2. Stlačte červené tlačidlo pre zadanie denného režimu:
(1) Stlačenie žltého tlačidla alebo modrého tlačidla môžete meniť od pondelka do nedele.
(2) Zvoľte prehrávanie televíznych relácií, stlačte zelené tlačidlo pre záznam.
3. Stlačte červené tlačidlo pre zadanie týždenného režimu:
Stlačením [LEFT / RIGHT] prepnete okná.
TELETEXT
Stlačte (TTX) pre vstup do menu s programami
4.1. Číslo stránky (100899) v teletextu, ktoré sa má zmeniť;
4.2. Stlačením [UP / DOWN] a [PAGE +/-] prepnite stránky;
4.3. Dlho stlačte tlačidlo [UP / DOWN] pre rýchle prepnutie stránok;
4.4. Stlačením [ENTER] zmeňte transparentnosť TTX;
4.5. Stlačením tlačidla [LEFT / RIGHT] prepnite na podstránku aktuálnej stránky, ak zvolíte [AUTO], automaticky sa prepne na podstránky;
6. Štyri farebné tlačidlá sa používajú ako návod, jeho špecifické funkcie sú určované kódom;
7. Stlačením tlačidla [TIX] alebo [EXIT] opustíte ponuku
multimediálne režim
Stlačte tlačidlo [SOURCE] pre prepnutie režimu DTV alebo režimu multimédií. Ak zvolíte režim multimédií, skontroluje, či je zariadenie USB (CARD) automaticky pripojené. Ak nie je zariadenie
USB (CARD) alebo zariadenia USB (CARD) vložené, zobrazí sa:
Vložte USB flash a zariadení bude automaticky spracované
Hlavná ponuka
Hlavná ponuka obsahuje inštaláciu, kanál, predvoľbu, nastavenie, AV, krevety.
inštalácia
Inštalačný program obsahuje automatické vyhľadávanie a filtrovanie kanálov. Upozornenie: Táto funkcia sa nedá vybrať v režime multimediálnych médií.
Stlačte tlačidlo [UP / DOWN] zvoľte [Installation] (Inštalácia) a potom stlačte [ENTER] alebo [Right] pre zadanie východzieho hesla (0000).
automatické vyhľadávanie
Stlačením tlačidla [UP / DOWN] vyberte položku [Auto Search] a potom stlačte [ENTER] alebo [RLGHT]. Zobrazí sa správa, či chcete vymazať predchádzajúce televízne programy. Zadajte [YES]
pre zadanie [Auto Search]:
Systém skenuje programy a automaticky ich ukladá.
Kanál
Kanál má dve možnosti, vrátane Správca kanálov a Zoznam obľúbených položiek. V hlavnej ponuke stlačte [UP / DOWN] pre výber kanálov a potom stlačte [ENTER] alebo [RLGHT]
Jazyk OSD
Jazyk OSD sa používa hlavne pre zmenu jazyka ponuky a tipov. Stlačením [UP / DOWN] vyberte jazyk a potvrďte stlačením [ENTER]:
Multimedia
Multimédia možné nastaviť len v režime multimédií.
3.1.1 Opakovanie filmu: Pri prehrávaní video súboru vyberte režim slučky: Dir, One, OFF
3.1.2 Opakovanie hudby: Vyberte režim slučky pri prehrávaní zvukových súborov: Dir One OFF3 3 Opakovanie fotiek: Vyberte režim slučky pri prehrávaní grafického súboru: NRR '., OFF
4 [Bgmusic]: Zvoľte [YES] alebo [NO] a uistite sa, či podporuje bgmusic (pri prehrávaní snímok alebo pri čítaní elektronických kníh)
5 [Slide Time] (Čas snímke): Vyberte čas prehrávania snímok ako formu Slide-show 6 [Effect]: Vyberte efekt prehrávania snímok v prezentácii.
Časovač
Prijímač je pripravený na nahrávanie programu, ale je nutné aktivovať túto funkciu.
Časovača sa používajú k správe a úprave vyhradeného programu. V ponuke TURNERS môžete zobraziť a upraviť názov, čas spustenia a typ vyhradeného programu.
Zľava doprava: čísla, názov programu, dátum, čas, režim, vyhradený typ
(4.1.1) (dátum) vyberte deň pre určenie dátumu, ak chcete zmeniť dátum, po výbere [Date], stlačte [RIGHT] a editovať;

(4.1.2) (Program Namco) je názov menovaného programu, ak chcete zmeniť príkaz názov, po výbere [Program NBIDe] stlačte [RIGHT] pre úpravu;
(4.1.3) (Start Time) sa používa na stanovenie času, ak chcete zmeniť čas, po výbere [Start Time] stlačte [RIGHT] pre úpravu;
(4.1.4) [End Time] nie je možné nastaviť užívateľom, keď je [Type] videorekordér alebo nahrávanie, zmení sa automaticky podľa Start time a doba trvania je nastavená užívateľom. Keď [Type] je
posledný voľbou, bude [End Time] oddelený od [Start Time].
(S) [Trvanie] je možné nastaviť len v jednej situácii, keď je [Typ] videorekordér alebo Režim záznamu, nastavený do trvalého času rezervácie vypálenie po výbere, [Program námeľ], stlačte [PRAVÝ]
pre konečnú úpravu;
(6) [Model] je nastavenie režimu pre opakovanie raz, denne, týždenne a mesačne. V režime One Once (iba raz) bola uložená len jedna zmena prijímača, po zvolení denného režimu bude zmazaná
každý deň v určenom čase; V režime Týždenne, bude stanovený čas v určenom týždni každý týždeň; V mesačnom režime sa bude meniť každý mesiac v určenom čase;
(7) [Type] slúži pre nastavenie typu, päť typov: Recorder, VCR, On, kanál a pohotovostný režim. Rekordér je určený na vypaľovanie určeného programu. Môžete zvoliť či sa má vypáliť AD, TTX s
titulkami alebo nie; Videorekordér má tiež vypaľovanie programov, ale môže vypáliť iba program, nemožno vypáliť AD, TTX a titulky; keď je [Type] zapnuté, pokiaľ je prijímač v zapnutom režime,
automaticky sa spustí budík a prehrá vyhradený program; Keď je [Typ] kanál, pôjde do stanoveného programu automaticky v nastavení času; Keď je položka [Typ] v pohotovostnom režime, nastavte
prepínač do pohotovostného režimu v nadstavenom čase.
AD rekordér, Subtitle Recorder, Teletext Recorder môže byť použitý iba s podmienkou, že [Typ] je Recorder, pre výber vypálenie AD, TTX s Titulky alebo nie.
detský zámok
Detský zámok slúži na nastavenie programu Child Lock, aby sa zabránilo tomu, že deti budú mať prístup k niektorým informáciám. Zvoľte [Child Lock] a potom stlačte [ENTER], zobrazí sa vstupné
pole pre zadanie hesla a potom zadajte správne heslo (predvolené heslo je 0000), vstúpite do menu.
[Child Lock] má nasledujúce tri možnosti:
(1). [Systémový zámok]: použitie, či povoliť detský zámok alebo nie;
Rodičovské hodnotenie: limitované vekom 4-18 rokov, ak je 0, nenavrhuje Zane obmedzenia.
(3). Zmena PIN kódu: slúži pre zmenu hesla, po výbere možnosti zmeniť pin kód, stlačte [ENTER], objaví sa okno s hlásením [Change Pin Code].
Zadajte správne heslo a potom dvakrát potvrďte rovnaké heslo a nové heslo sa úspešne nastaví.
továrenské nastavenia
Slúži na obnovenie do továrenského nastavenia, stlačením [UP / DOWN] a zvolením [Factory Reset] a potom stlačením klávesu [ENTER], po zadaní zadáte správne heslo (predvolené 0000) Systém sa
vráti do továrenského nastavenia, potom vyskočí systémové počiatočné menu a vykoná systém, aby sa znovu Inicializoval.
nastavenie AV
[AV] slúži na nastavenie súvisiacich volieb týkajúcich sa výstupu videa, jasu, rozlíšenie, východiskového formátu a pod. V ponuke [Main Menu] stlačte [UP / dowm] pre výber [AV]
Rozlíšenie videa
Slúži pre nastavenie výstupného rozlíšenia videa a obnovenie frekvencie, podporuje až 1080P_60 (Full HD). Po výbere položky [Video Resolution] (Rozlíšenie videa) stlačte [ENTER] a vyberte zo
zoznamu.
Zoznam obsahuje nasledujúce možnosti:
(P - predstavuje skenovanie line-to-line, i - predstavuje prekladané skenovanie):
480: P_60, i_30
576: P_50, i_25
720: P_60, P_50
1080: P_60, P_50, i_30, i_25 [Aspect Ratio] môžete vybrať iba 16: 9,16: 9PB
Nahrávanie a časový posun
Záznam
PVRR (Personal Video Recorder Ready) - pre záznam na USB HDD je potrebné aktivovať funkciu tým, že si u predajcu vyžiadate aktivačný PIN.
V režime celej obrazovky, ak chcete nahrávať televízne program, stlačte tlačidlo [REC]. Ak ste sa nepripojili k žiadnej USB (CARD), zobrazí sa nižšie uvedené hlásenie.
Pokiaľ je prístroj pripojený k zariadeniu USD (CARD), inicializuje zariadenie USB (CARD) a začne nahrávať, viď obrázok nižšie. Pokiaľ chcete záznam ukončiť, stlačte tlačidlo [STOP]; Pokiaľ
chcete záznam pozastaviť, stlačte tlačidlo [PAUSE].
Pri nahrávaní stlačením [INFO] môžete zobraziť podrobné informácie, znovu stlačením tlačidla [INFO] zobrazí zoznam toho, čo nahrávate, napríklad.
Časový posun
Časový posun sa používa na prehrávanie predchádzajúceho televízneho programu, existujú 3 spôsoby použitia časového posunu. Môžete nastaviť v [Hlavné menu] -> [Predvoľba] -> [Konfigurácia
PVR]
[Timeshift] má tri možnosti:
2.1. Auto: Keď ste na voliteľných kanáloch, automaticky sa otvorí časový posun.
2.2. Pozastavenie: V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo [PAUSE] pre otvorenie Timeshift.
2.3. Vypnuté: Pri nahrávaní stlačením [PAUSE] alebo [FR] otvoríte časový posun.
aktualizácia
[Upgrade] možno vybrať v [Hlavné menu] -> [Nastavenia] -> [Upgrade]
Existujú tri spôsoby, ako vykonať upgrade, sú to: upgrade USB, upgrade OTA, upgrade IRD
Upgrade USB / karty
Zvoľte [Upgrade USB / karty], stlačte [ENTER], ak sa nepodarilo pripojiť k zariadeniu USB, zobrazí sa správa, inak sa zobrazí.
Vyberte rom.bin ako úložisko, stlačte [ENTER] a potom vyberte rom.bin, znovu stlačte tlačidlo [ENTER] a spustite pomocou USB upgrade.
Po dokončení inovácie USB sa systém automaticky reštartuje.
aktualizácia OTA
Aktualizácia OTA je inovácia softvéru prostredníctvom streamu kódov, ktorý obsahuje informácie o aktualizácii. Zvoľte [Upgrade OTA], stlačte [ENTER] a do rozhrania nastavenia Upgrade OTA
Možnosť nastavenia:
1. [Plán On / Off]: Či je otvorená aktualizácie programu.
2. [Upgrade v pohotovostnom režime]: Kde je podpora aktualizácie v pohotovostnom režime. Táto voľba je účinná len vtedy, ak v ponuke [Plán On / Off] zvolíte možnosť Off (Vypnuté).
3. [Time]; Ak je otvorená aktualizácie programu Plánovanie, môže táto voľba rozhodnúť, ako dlho bude aktualizácia trvať.
4. [Frekvencia]; Ak otvoríte možnosť Upgrade programu, môžete zvoliť a nastaviť frekvenciu: Mesačne alebo Týždenne.
Po dokončení nastavenia [Upgrade OTA], ak kód stream obsahuje informácie o aktualizácii, uvidí používateľa pri upgrade, keď prehráva program v normálnom stave; Ak je zariadenie v
pohotovostnom režime a otvorí sa [Upgrade v režime Standby, systém sa automaticky aktualizuje, po dokončení inovácie do stavu pohotovosti.
upgrade IRD
Upgrade IRD je inovácia UART, môže upgradovať cez 1 sériový port. Zvoľte [IRD Upgrade], stlačte [ENTER] v rozhraní nastavení IRD Upgrade.
Možnosti nastavenia
[Upgrade Module]: nastavte modul pre upgrade, možnosti:
(1) Všetky Programy: aktualizácia všetkých modulov;
(2). Hlavný program: aktualizácie iba hlavného programu;
(3). Modul dátové databázy: aktualizácie iba databázového modulu.
[Master Mode]: Tento súčasný set top box je ako hlavný, upgrade ostatných set top boxov.
[Režim Slave]: Upgrade aktuálneho set top boxu
Všetky obrázky nájdete v originálnom návode!

