QVIART T2H265 Návod k použití CZ

1. Dálkový ovladač
Popis tlačítek dálkového ovladače a
jejich funkcí.

1. Vypnutí / Zapnutí přijímače
2. Ztlumení hlasitosti
3. Spustit přehrávání
4. Přetočení dopředu
5. Přetočení dozadu
6. Zastavit přehrávání
7. pozastavit přehrávání
8. Rychlé přetočení dopředu
9. Rychlé přetočení dozadu
10. Spustit nahrávání
11. Pohyb v menu , ovládání
hlasitosti a přepínání kanálů
12. Přepínání kanálů podle čísla
ZOOM – přiblížit
Timer – časovač
Pause – pozastaví přehrávání
TV/RD – přepínání mezi televizí a
rádiem
USB – Otevře složku USB
F1 EPG – Elektronická programová
příručka
Menu – Vstoupit do menu
Exit – Odejít
Audio – Možnosti zvuku

Info – Informace o aktuálním kanálu
VOL +/- - Ovládání hlasitosti
CH +/- - Přepínání kanálů
FAV – Otevře seznam oblíbených
RECALL – Vrátí se na předchozí program
SUBTL - Titulky
TXT - Teletext
1. Asistent a automatické nalazení
Po zapojení přijímače do televize a spuštění by vás měl na obrazovce přivítat asisent. Zvolte
požadovaný jazyk, zemi, typy instalace. Pokud jste připojení přes anténu, zvolte DVB-T2, pokud
přes kabelovou televizi, zvolte DVB-C. Pokud nevíte, nechte beze změny. Nakonec stiskněte
„spustit vyhledávání“

Proběhne
automatické
nalazení kanálů.

Poté doporučujeme vybrat zapamatovat / uložit nastavení
Nahrávání PVR
Pro využití nahrávání musí být v set-top boxu zapojeno USB úložiště (doporučujeme USB 2.0,
novější nemusí být kompatibilní). Nahrávání zahájíte stisknutím tlačítka PVR (červené kolečko).
Opětovným stisknutím tlačítka PVR můžete zvolit dobu, jak dlouho chcete nahrávat. Stisknutím
tlačítka ■ můžete nahrávání zastavit, případně stisknutím tlačítka || pozastavit.

Naplánování nahrávání přes časovač
Stisknutím tlačítka EPG otevřete EPG mód a vyberte pořad, který chcete nahrát. Stisknutím
zeleného tlačítka (timer) nastavíte nahrávání daného pořadu. Širší možnosti plánování nabízí
časovač událostí, který naleznete v menu u položky „Nastavení“. Tam můžete nastavit více
časovačů a naplánovat nahrávání, zapnutí a další podle času, data, kanálu včetně výběru záznamu
popisků pro nevidomé, záznamu titulků a podobně.

Update firmwaru
Update firmwaru řeší chyby a mouchy předchozí verze. Doporučujeme jej provést.
Na https://www.sapro.cz/ke-stazeni/category/50-qviart-apebox si stáhněte nejnovější verzi firmware
pro váš přístroj. Soubor rozbalte a vložte na USB disk. USB disk následně vložte do přijímače. Na
ovladači stiskněte tlačítko USB a vyberte daný soubor. Kliknutím na něj proběhne aktualizace
firmware (pozor, bude nutno znovu nastavit asistenta, automatické lazení apod.)

Seznam oblíbených (FAV)
Stisknutím tlačítka FAV otevřete seznam kanálů. Výběrem kanálu a stisknutím čísla mu přiřadíte
konkrétní číslo na seznamu oblíbených.

Teletext
Teletext se zapíná stisknutím tlačítka TXT. Teletext nemusí fungovat správně, pokud je v přijímači
zapojeno USB.

Heslo v menu
Pokud po Vás vstup do menu požaduje kód (kód je 0000) je zapnut rodičovský zámek. Ten můžete
vypnout a upravit v menu, v položce nastavení, u položky rodičovská kontrola.

Přehrávání multimédií
Média vložte na disk USB (doporučujeme USB 2.0, novější nemusí být kompatibilní) a disk vložte
do přijímače. V menu vyberte „Media přehrávač“ a vyberte položku multimédia. Stisknutím tlačítka
OK se otevře obsah USB, kde můžete vybrat a přehrát Vaše nahrané soubory.

