DI-WAY T2-ONE HEVC H.265 DVB – T/T2
TERRESTRIAL

Bezpečnostní opatření
Tento přijímač byl navržen a vyroben tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. Před
použitím tohoto přijímače si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření.
Hlavní napájení:
Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky 90 ~ 250 V 50 / 60Hz.
Přetížení:
Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel
nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Kapaliny:
Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné
vodou.
Větrání:
Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce.
Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo
jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení
na horní stranu přijímače.
Čištění:
Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným
roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).
Připojení:
Odpojte přístroj od elektrické sítě, když jej připojujete k satelitnímu LNB nebo jej odpojujete od LNB.
V opačném případě by pravděpodobně mohlo dojít k poškození LNB.
Umístění:
Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.
Rozbalení:
Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a
licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

Systém a menu
Systém PVRR
Aktuální systém podporuje: režim DTV a režim multimediálních médií. Režim DTV je pro televizní
vysílání; Multimediální režim je určen pro spuštění multimédií, hry, nahrávání (nahrávání funguje až
po aktivaci přes PIN), správu disků atd.
Automatický vstup do režimu DTV při spuštění systému, stisknutím [SOURCE] přepnete jiný režim.
Zobrazení hlavního menu:

Instalace:
Nastavení pouze v režimu DTV D Nastavení pouze v režimu USB D Nastavení v režimu USB a DTV

DTV Mode
Inicializace:
Inicializace je zapotřebí pro první vstup do systému nastavením jazyka, časového pásma země,
aktivní antény a číslo kanálu apod. Po nastavení zvolte možnost Start Sean: h) a stiskněte [ENTER]
pro skenování kanálů a všechny dostupné kanály bude automaticky rezervováno. Menu se zobrazí
takto:

Jazyk a přepínání vlevo a vpravo
1. V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [AUDIO] tak, aby odpovídalo jazyku aktuálního
programu a zobrazte seznam kanálů vlevo a vpravo:

2. Stiskněte [LEFT / RIGHT] pro výběr levého a pravého kanálu nebo stereo, stisknutím [UP /
DOWN] vyberte jazyk;
3. Stiskněte [ENTER] pro ukončení nastavení.

EPG
Stisknutím tlačítka [EPG] zobrazíte informace o programu:

Výchozí režim EPG zobrazuje režim Now / Next, 7 částí:
(1) krok 1 zobrazuje aktuální stav EPG;
(2) krok 2 zobrazuje informace o aktuálním čase a programu;
(3) krok 3 zobrazuje podrobné datum;
(4) krok 4 zobrazuje program, stiskněte [UP / DOWN] pro přepnutí programu nebo pro přepnutí
stránek stiskněte [PAGE - / +].
(5) krok 5 zobrazuje událost Now, stiskem [UP / DOWN] pro kontrolu programu stiskněte
[LEFTIRIGHT] změňte NOW nebo NEXT;
(6) krok 6 zobrazuje přehled dnů;
(7) krok 7 zobrazuje přehled a umožňuje přepínat mezi dny/týdny;
Zobrazení denního režimu:

Stisknutí žlutého tlačítka nebo modrého tlačítka můžete měnit od pondělí do neděle.
3. Stiskněte červené tlačítko pro zadání týdenního režimu:

Stisknutím [LEFT / RIGHT] přepnete okna.

TELETEXT
Zmáčkněte (TTX) pro vstup do menu s programy
4.1. Číslo stránky (100-899) v teletextu, které se má změnit;
4.2. Stisknutím [UP / DOWN] a [PAGE +/-] přepněte stránky;
4.3. Dlouze stiskněte tlačítko [UP / DOWN] pro rychlé přepnutí stránek;
4.4. Stisknutím [ENTER] změňte průhlednost TTX;
4.5. Stisknutím tlačítka [LEFT / RIGHT] přepněte na podstránku aktuální stránky, pokud zvolíte
[AUTO], automaticky se přepne na podstránky;
6. Čtyři barevná tlačítka se používají jako návod, jeho specifické funkce jsou určovány kódem;
7. Stisknutím tlačítka [TIX] nebo [EXIT] opustíte nabídku

Multimediální režim

Stiskněte tlačítko [SOURCE] pro přepnutí režimu DTV nebo režimu multimédií. Pokud zvolíte režim
multimédií, zkontroluje, zda je zařízení USB (CARD) automaticky připojeno. Není-li zařízení USB
(CARD) nebo zařízení USB (CARD) vloženo, zobrazí se:

Vložte USB flash a zařízení bude automaticky zpracováno.

Hlavní nabídka
Hlavní nabídka obsahuje instalaci, kanál, předvolbu, nastavení, AV, Game.

Instalace
Instalační program obsahuje vyhledávací vyhledávání automatického vyhledávání a filtrování kanálů.
Upozornění: Tuto funkci nelze vybrat v režimu multimediálních médií.

Stiskněte tlačítko [UP / DOWN] pro volbu položky [Installation] (Instalace) a poté stiskněte [ENTER]
nebo [RiGHT] pro zadání výchozího hesla (0000)

Automatické vyhledávání
Stisknutím tlačítka [UP / DOWN] vyberte položku [Auto Search] a poté stiskněte [ENTER] nebo
[RLGHT]. Zobrazí se zpráva, zda chcete vymazat předchozí televizní programy. Zadejte [YES] pro
zadání [Auto Search]:

Systém skenuje programy a automaticky je ukládá:

Kanál
Kanál má dvě možnosti, včetně Správce kanálů a Seznam oblíbených položek. V hlavní nabídce
stiskněte [UP / DOWN] pro výběr kanálů a poté stiskněte [ENTER] nebo [RLGHT]

Jazyk OSD
Jazyk OSD se používá hlavně pro změnu jazyka nabídky a tipů. Stisknutím [UP / DOWN] vyberte jazyk
a potvrďte stisknutím [ENTER]:

Multimedia
Multimédia lze nastavit pouze v režimu multimédií.

3.1.1 Opakování filmu: Při přehrávání video souboru vyberte režim smyčky: Dir, One, OFF
3.1.2 Opakování hudby: Vyberte režim smyčky při přehrávání zvukových souborů: Dir One OFF3 3
Opakování fotek: Vyberte režim smyčky při přehrávání grafického souboru: nrr '., OFF
4 [Bgmusic]: Zvolte [YES] nebo [NO] a ujistěte se, zda podporuje bgmusic (při přehrávání snímků
nebo při čtení elektronických knih)
5 [Slide Time] (Čas snímku): Vyberte čas přehrávání snímků jako formu Slide-show 6 [Effect]: Vyberte
efekt přehrávání snímků v prezentaci.

Nastavení
[Nastavení] slouží k nastavení nebo upgrade systému.

Časovač
Přijímač je připravený pro záznam programu, ale je nutné aktivovat tuto funkci.
Časovače se používají ke správě a úpravě vyhrazeného programu. V nabídce TURNERS můžete
zobrazit a upravit název, čas spuštění a typ vyhrazeného programu:

Zleva doprava: čísla, název programu, datum, čas, režim, vyhrazený typ

(4.1.1) (datum) vyberte den pro určení data, pokud chcete změnit datum, po výběru [Date],
stiskněte [RIGHT] a editovat;

(4.1.2) (Program Namc) je název jmenovaného programu, chcete-li změnit příkaz název, po výběru
[Program NBIDe] stiskněte [RIGHT] pro úpravu;
(4.1.3) (Start Time) se používá pro stanovení času, pokud chcete změnit čas, po výběru [Start Time]
stiskněte [RIGHT] pro úpravu;
(4.1.4) [End Time] nelze nastavit uživatelem, když je [Type] videorekordér nebo nahrávání, změní se
automaticky podle Start time a doba trvání je nastavena uživatelem. Když [Type] je poslední volbou,
bude [End Time] oddělen od [Start Time].
(S) [Doba trvání] lze nastavit pouze v jedné situaci, kdy je [Typ] videorekordér nebo Režim záznamu,
nastaven do trvalého času rezervace vypálení po výběru, [Program Namel], stiskněte [PRAVÝ] pro
konečnou úpravu;
(6) [Model] je nastavení režimu pro opakování jednou, denně, týdně a měsíčně. V režimu One Once
(pouze jednou) byla uložena pouze jedna změna přijímače, po zvolení denního režimu bude
smazána každý den v určeném čase; V režimu Týdně, bude stanovený čas v určeném týdnu každý
týden; V měsíčním režimu se bude měnit každý měsíc v určeném čase;
(7) [Type] slouží pro nastavení typu, pět typů: Recorder, VCR, On, kanál a pohotovostní režim.
Rekordér je určen k vypalování určeného programu. Můžete zvolit, zda se má vypálit AD, TTX s
titulky nebo ne; Videorekordér má také vypalování programů, ale může vypálit pouze program, nelze
vypálit AD, TTX a titulky; když je [Type] zapnuto, pokud je přijímač v zapnutém režimu, automaticky
se spustí budík a přehraje vyhrazený program; Když je [Typ] kanál, půjde do stanoveného programu
automaticky v nastavení času; Když je položka [Typ] v pohotovostním režimu, nastavte přepínač do
pohotovostního režimu v nastaveném čase.
AD rekordér, Subtitle Recorder, Teletext Recorder může být použitý pouze s podmínkou, že [Typ] je
Recorder, pro výběr vypálení AD, TTX s Titulky nebo ne.

Dětský zámek
Dětský zámek slouží k nastavení programu Child Lock, aby se zabránilo tomu, že děti budou mít
přístup k některým informacím. Zvolte [Child Lock] a poté stiskněte [ENTER], zobrazí se vstupní pole
pro zadání hesla a poté zadejte správně heslo (výchozí heslo je 0000), vstoupíte do menu:

[Child Lock] má následující tři možnosti:
(1). [Systémový zámek]: použití, zda povolit dětský zámek nebo nikoliv;
(2). Rodičovské hodnocení: limitováno věkem 4-18 let, pokud je 0, nenavrhuje žáné omezení.
(3). Změna PIN kódu: slouží pro změnu hesla, po výběru možnosti změnit pin kód, stiskněte [ENTER],
objeví se okno se zprávou [Change Pin Code].
Zadejte správné heslo a poté dvakrát potvrďte stejné heslo a nové heslo se úspěšně nastaví.

Tovární nastavení
Slouží k obnovení do továrního nastavení, stisknutím [UP / DOWN] a výběrem položky [Factory
Reset] a poté stisknutím klávesy [ENTER], po zadání zadáte správné heslo (výchozí 0000) Systém se
vrátí do továrního nastavení, poté vyskočí systémové počáteční menu a provede systém, aby se
znovu inicializoval.

Nastavení AV
[AV] slouží k nastavení souvisejících voleb týkajících se výstupu videa, jasu, rozlišení, výchozího
formátu apod. V nabídce [Main Menu] stiskněte [UP / DOWM] pro výběr [AV]

Rozlišení videa
Slouží pro nastavení výstupního rozlišení videa a obnovení frekvence, podporuje až 1080P_60 (Full
HD). Po výběru položky [Video Resolution] (Rozlišení videa) stiskněte [ENTER] a vyberte ze seznamu:

Seznam obsahuje následující možnosti:

(P – představuje skenování line-to-line, i – představuje prokládané skenování):
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] lze vybrat pouze 16: 9,16: 9PB

Nahrávání a časový posun
Záznam
PVRR (Personal Video Recorder Ready) – pro záznam na USB HDD je zapotřebí aktivovat funkci tím,
že si u prodejce vyžádáte aktivační PIN.
V režimu celé obrazovky, chcete-li nahrávat televizní program, stiskněte tlačítko [REC]. Pokud jste se
nepřipojili k žádné USB (CARD), zobrazí se níže uvedená zpráva:

Pokud je přístroj připojen k zařízení USB (CARD), inicializuje zařízení USB (CARD) a začne nahrávat,
viz obrázek níže. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte tlačítko [STOP]; Pokud chcete záznam
pozastavit, stiskněte tlačítko [PAUSE]:
Při nahrávání stisknutím [INFO] můžete zobrazit podrobné informace, znovu stisknutím tlačítka
[INFO] zobrazí seznam toho, co nahráváte, například:

Časový posun
Časový posun se používá k přehrávání předchozího televizního programu, existují 3 způsoby použití
časového posunu. Můžete nastavit v [Hlavní nabídce] -> [Předvolba] -> [Konfigurace PVR]

[Timeshift] má tři možnosti:
2.1. Auto: Když jste na volitelných kanálech, automaticky se otevře časový posun.
2.2. Pozastavení: V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [PAUSE] pro otevření Timeshift.
2.3. Vypnuto: Při nahrávání stisknutím tlačítka [PAUSE] nebo [FR] otevřete časový posun.

Aktualizace
[Upgrade] lze vybrat v [Hlavní nabídce] -> [Nastavení] -> [Upgrade]

Existují tři způsoby, jak provést upgrade, jsou to: upgrade USB, upgrade OTA, upgrade IRD

Upgrade USB / karty
Zvolte [Upgrade USB / karty], stiskněte [ENTER], pokud se nepodařilo připojit k zařízení USB, zobrazí
se zpráva, jinak se zobrazí pouze daná složka
Vyberte rom.bin jako úložiště, stiskněte [ENTER] a poté zvolte rom.bin, znovu stiskněte tlačítko
[ENTER] a spusťte pomocí USB upgrade.
Po dokončení upgradu USB se systém automaticky restartuje.

