EVOLVE Galaxy
HD DVB-T HD DVB-T tuner/nagrywarka
z możliwością zapisu na dysku USB
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby przeciwdziałać możliwości pojawienia się pożaru i urazom spowodowanym prądem elektrycznym nie wolno urządzenia wystawiać na działanie wody.

Ostrzeżenie:

W celu obniżenia ryzyka
pojawienia się pożaru i urazów spowodowanych
prądem elektrycznym nie wolno zdejmować
pokrywy (ani tylnej części) odbiornika..

OSTRZEŻENIE: Należy dbać o bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych.
Urządzenia elektryczne lub akcesoria do niego podłączone powinny posiadać
oznaczenia o bezpieczeństwie, i nie mogą być zmieniane, by nie stwarzały
niebezpieczeństwa. Taki stosunek pomoże zapobiec jakiemukolwiek potencjalnemu zagrożeniu jak na przykład porażenie prądem bądź pożar. Jeśli mają
Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, prosimy o kontakt z naszym specjalistycznym serwisem.
11. Odbiornika nie należy stawiać na niestabilnych wózkach, podstawkach,
stołach. Odbiornik mógłby spaść i być powodem poważnych urazów dzieci lub
osób dorosłych. Należy używać odbiornika z wózkiem, podstawką czy stołem
polecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z odbiornikiem. Montaż
musi przebiegać według wskazówek zawartych w instrukcji i muszą być do tego
używane akcesoria polecane przez producenta.
12. Jeżeli do odbiornika jest podłączona antena zewnętrzna lub system kabli,
należy upewnić się, że antena oraz system kabli są uziemione dla ochrony przed
falami napięcia i powstawaniem elektrostatycznych ładunków.
13. Antena zewnętrzna nie powinna być zainstalowana w pobliżu nadziemnych
przewodów energetycznych, przewodów oświetleniowych i sieci, ani w miejscu
gdzie mogłaby spaść na takie sieci. Przy instalacji anteny zewnętrznej należy
zwracać szczególną uwagę, aby nie doszło do kontaktu z tego typu przewodami,
Ważne informacje bezpieczeństwa
ponieważ mogło by to mieć fatalne konsekwencje. Instalowanie anteny może być
niebezpieczne, dlatego zaleca się wykonanie tej czynności przez specjalistę.
Nasze urządzeni zostało wyprodukowane starannie z wykorzystaniem
14. Przed czynnością czyszczenia odbiornika należy odłączyć wtyczkę z gniazda.
najwyższych jakościowo materiałów. Dużą uwagę przy tym zwracano
Nie należy stosować środków czyszczących w płynie ani aerozolu. Do czyszczena bezpieczeństwo. Ale bezpieczeństwo zależy również od użytkownika. nia najlepiej jest użyć miękką szmatkę.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które pomogą w bezpiecznym
15. Przedmioty , które są w bezpośrednim kontakcie z miejscami pod wysokim
i bezproblemowym korzystaniu z urządzenia i akcesoriów. Należy
napięciem lub substancje, które mogą wniknąć do urządzenia mogą spowodować
dokładnie się z nią zapoznać a następnie zachować ją.
pożar lub porażenie prądem.
16. Dodatkową ochroną podczas burzy lub gdy urządzenie jest bez dozoru i nie
jest używany, należy odłączyć wtyczkę, antenę lub system kabli. Ochroni to urządzenie przed uszkodzeniem go przez błyskawicę lub spięcie w sieci.
17. Nie należy odbiornika naprawiać samodzielnie, gdyż zdjęcie wierzchniej
obudowy może grozić porażeniem prądem czy innymi urazami.
1. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania należy 18. W wypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów należy odłączyć
przeczytać przed pierwszym użyciem urządzenia. Należy stosować się zasilanie odbiornika i zgłosić się do serwisu.
do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym przewodniku.
2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi należy A. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przewodów elektrycznych lub wtyczki;
zachować również do późniejszego użycia.
B. Jeżeli na odbiornik była wylana ciecz lub wniknęła w niego jakaś substancja;
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na
C. Jeśli urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody;
produkcie oraz w instrukcji obsługi.
D. Jeśli urządzenie nie pracuje według instrukcji obsługi. Należy zmienić tylko te
4. Niektóre produkty video posiadają dwubiegunową wtyczkę zasilającą. ustawienia, o których jest mowa w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienia mogą
Ta wtyczka musi być odpowiednia do gniazda, ewentualnie zmieniona spowodować uszkodzenie urządzenia, a często wymaga skomplikowanych działań
na właściwą. Jeśli wtyczka nie jest odpowiednia do posiadanego
ze strony specjalisty, aby naprawić odbiornik.
gniazda, należy skontaktować się z elektrykiem, który ją wymieni.
E. Jeśli odbiornik upadł lub była uszkodzona jego obudowa;
Dla ochrony przed porażeniem prądem nie należy używać dwubieguno- F. Jeśli odbiornik wykazuje wyraźną zmianę w działaniu, potrzebuje serwisu.
wej wtyczki zasilającej wraz z przedłużaczem, rozgałęziaczem lub
z inną wtyczką, jeżeli nie jest możliwe właściwe podłączenie wtyczki
19. Jeśli są potrzebne części zamienne, technik z serwisu musi sprawdzić, iż użyte
do bolców gniazda. Jeśli niezbędne jest użycie przedłużacza, należy
części zamienne mają takie same parametry jak części oryginalne. Użycie części
użyć dwubiegunowej wtyczki zasilającej.
zamiennych zalecanych przez producenta może zapobiec pożarowi, porażeniom
5. Odbiornik musi być zasilany prądem o odpowiednim napięciu, które prądem lub innym urazom.
jest określone na nalepce. Jeżeli nie są Państwo pewni jakie napięcie
20. Po każdej próbie naprawy urządzenia należy zwrócić się do technika, W celu
jest obsługiwane przez Państwa domową sieć elektryczną, powinni się przeprowadzenia kontrolę bezpieczeństwa, zalecanej przez producenta, która daje
Państwo skontaktować z miejscową elektrownią. Przy użyciu produktów pewność, że można bezpiecznie używać odbiornik.
video, które są zasilane bateriami lub innego rodzaju zasilaczem nale- 21. Odbiornik może być instalowany na ścianie lub suficie tylko według zaleceń
ży się kierować uwagami zawartymi w instrukcji obsługi.
producenta.
6. Przeciążenie gniazda oraz przedłużacza grozi pożarem lub poraże- 22. Odbiornik musi znajdować się daleko od źródeł ciepła jakimi są kaloryfery,
grzejniki, kominy czy inne przedmioty (włącznie z wzmacniaczem) wytwarzające
niem prądem. Przeciążenie gniazda, przedłużacza bądź uszkodzony
ciepło.
przewód lub wtyczka są niebezpieczne. Może to grozić pożaru lub
porażeniem prądem. Należy regularnie kontrolować stan przedłużacza,
a jeśli dojdzie do jego uszkodzenia, powinien zostać wymieniony przez
elektryka specjalistę.
7. Przedłużacz powinien znajdować się w takim miejscu, żeby nie był
narażony na uszkodzenia: chodzenie po nim, stawianie na nim przedmiotów. Należy zwrócić szczególną uwagę na część przedłużacza
znajdującą się w pobliżu gniazd i wtyczek oraz w miejscu gdzie łączy
się z odbiornikiem.
8. Otwory wentylacyjne i turbiny znajdujące się w obudowie urządzenia
powinny zapewniać niezawodne działanie i chronić je przed przegrzaniem. Nie należy zasłaniać i zakrywać tych otworów. Otworów nie wolno
zasłaniać np. przez położenie urządzenia na łóżku, kołdrze czy kocu lub
na grzejniku. Odbiornika nie należy kłaść w zamkniętych miejscach
takich jak półki, podstawki, ponieważ taka pozycja nie zapewnia odpowiedniej wentylacji według instrukcji załączonej przez producenta.
9. Należy używać jedynie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia. Inne akcesoria mogą uszkodzic odbiornik.
10. Nie należy używać tego odbiornika w pobliżu wody, na przykład blisko
wanny, umywalki, kuchennego zlewu, naczynia do prania czy basenu itp.

Serwis należy zlecać tylko wyspecjalizowanym punktom serwisowym.
Złamana strzałka w formie błyskawicy umieszczona w trójkącie
ostrzega użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym
napięciem” w środku obudowy urządzenia, które mogłoby
spowodować ryzyku urazu prądem elektrycznym.
Wykrzyknik w trójkącie zwraca uwagę użytkownika na ważne
wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i serwisu w
instrukcji dołączanej do urządzenia.
Ostrzeżenie: by zapobiec możliwości wystąpienia pożarów lub urazów
spowodowanym prądem elektrycznym nie wolno urządzenia wystawiać
na działanie wody ani deszczu.
Uwaga: aby zapobiec urazom spowodowanym prądem elektrycznym
należy wsunąć szeroki bolec zabezpieczający do końca szerokiego
gniazda.

Instalacja

WSTĘP

Panel przedni
Wskaźnik zasilania
Czujnik zdalnego sterowania
Wyświetlacz
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Port USB
Włącznik

Panel tylny
Wtyczka
do anteny zewnętrznej

TV SCART
podłączenie telewizora

Współosiowe cyfrowe audio

1

Kompozytowe video

Wyjście HDMI

Wyjście Stereo

Pętla RF do sprzętu zewnętrznego

1

Zasialnie główne
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WSTĘP

Zdalne sterowanie

STANDBY

1

INFO SUBTITLE

MUTE

4

Poprzedni/Następny

5

PAUZA (zatrzymanie/aktywna funkcja Timeshift)

6

MENU
(otwieranie i zamykanie menu na ekranie)

7

Kursor/CH+, -/VOL+,(Kursor: przyciski sterujące pozycjami w menu)
(CH+,-: następny/ poprzedni kanał)
(VOL+,-: głośniej/ciszej)

8

Przycisk OK
(potwierdzenie i wybór menu)

15

2

16

3

4

17

5
MENU

EXIT

CH+

9

RECORD
(nagrywanie programu TV)

10

Ponumerowane przyciski
(wybranie numeru pozwala zmianę programu
na poszukiwany)

11

USB (wejście do Menadżera plików)

18

6

7
8

VOL+

OK

VOL-

12

MEDIA (wejście do menu nagrań)

13

TTX (teletext)

RECORD

9

19
CH-

14

TIMER (budzik)

15

MUTE (Wył. dźwięku)

16

SUBTITLE (napisy włączone/wyłączone)

17

Szukaj wcześniej/później

18

EXIT (wyjście z menu)

19

STOP
(wyłączenie nagrywania lub przegrywania)

20

EPG
(Elektroniczny przewodnik programów)

21

BACK
(włączenie poprzedniego programu)

22

TV/RADIO
(przełączanie pomiędzy telewizorem i radiem)

23

AUDIO
(wybór dźwięku lub ścieżki dźwiękowej)

24

RES (zmiana rozdzielczości HDMI)

25

FAV
(Ulubione)

26

CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI
przycisk
(funkcje interaktywne/ funkcje submenu)

EPG

20
BACK

10

11

21

MEDIA

USB

TV/RADIO AUDIO

22
23

12
TTX

TIMER

FAV

RES

13

24

14

25

26

1

STANDBY (Włącznik)

2

INFO
(Wyświetlenie aktualnych informacji)

3

PLAY (grać)

21
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PODŁĄCZANIE

Podłączanie telewizora
czerwony
biały
Antena

žółty

Telewizor

kabel SCART
kabel HDMI

Kabel antenowy

Podłączenie do Hi-Fi

Hi-Fi

Współosiowy kabel

31

Polski

ZACZYNAMY
Witamy
Jeśli korzystają Państwo z set-top box po raz pierwszy, to pojawi się
ikonka “Powitalna”. Tutaj można za pomocą przycisków kierunkowych
ustawić Kraj, Język, Tryb i Rozmiar stron.
Należy nacisnąć "OK..”rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Witamy
Kraj
Język
Tryb
Rozmiar stron

Słowacja
Angielski
576i
Auto

OK

Instalacja
1
2

3

4

Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" należy wybrać opcję
"Instalacja" i naciskając przycisk "W PRAWO" otworzyć menu
instalacyjne.
Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" należy wybrać opcję
i naciskając "OK" otworzyć sub-menu.
Naciśnięcie "EXIT" powoduje wyjście z menu.

Automatyczne wyszukiwanie

Automatyczne wyszukiwanie

Należy wybrać "Automatyczne wyszukiwanie" i naciskając "OK"
otworzyć menu "Automatyczne wyszukiwanie”.
2 Za pomocą przycisków kierunkowych należy ustawić "Tylko FTA",
wybrać "Szukaj”, i naciskając "OK” rozpocząć automatyczne
wyszukiwanie kanałów.
Wyszukiwanie po kanałach
1

1
2

Instalacja
Automatyczne wyszukiwanie
Wyszukiwanie po kanałach
Ustawienia anteny
LCN

Wybierz "Szukanie po kanałach" i naciskając "OK."
otwórz menu "Szukanie po kanałach”.
Za pomocą przycisku kierunkowego ustaw Tryb szukania, Pasmo,
Numer kanału, Częstotliwość i Szerokość pasma, wybierze "Szukaj”
i naciskając "OK." rozpocznij wyszukiwanie po kanałach.
Szukanie po kanałach:
Według kanału
Według częstotliw.

Tylko FTA
Szukaj

Nie

Wyszukiwanie po kanałach
Tryb szukania Według kanału
UHF
P a smo
Numer kan ał u CH37(666000KHz)
666000KHz
Częstotliwość
8MHz
Szerokość pasma
Szukaj
1

Siła sygnału
Jakość sygnału

81%
97%

1

Ustawienia anteny

Ustawienia anteny
1
2

Wybierz opcję "Ustawienia anteny" i naciskając "OK" otwórz
menu Ustawień anteny.
Wartości zmienia się poprzez przyciski kierunkowe.
Jeśli jest "Zasilanie wzmacniacza" aktywne "Wł." to set-top box będzie
zasilał antenę 5V.
By wyłączyć, naciśnij na "Wył."Zasilanie jest odłączone.

Numer kanału CH37(666000KHz)
Zas. Wzmacniacza
Wył.

Siła sygnału
Jakość sygnału

LCN
Jeśli funkcja LCN (Logical Channel Number/Logiczne numerowanie kanałów) jest włączona to nie
można zmienić kolejności wyszukanych kanałów.
Tę funkcję można włączać/wyłączać poprzez opcję "Tryb LCN" Wł./Wył.
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81%
97%

OBSŁUGA
Zmiana kanałów
Przełączać kanały można na trzy sposoby - po kolei za pomocą przycisków kierunkowych,
bezpośrednim podaniem numeru kanału lub wybraniem kanału z listy na ekranie.
1

Wybieranie kolejnych kanałów:
W celu wybierania kolejnych kanałów należy naciskać przyciski góra/dół na pilocie.

2

Bezpośrednie podanie numeru kanału:
Należy wcisnąć na pilocie odpowiedni przycisk numeryczny z numerem kanału.
Przejście na wybrany kanał jest po naciśnięciu przycisku OK.
Wybór kanału z listy na ekranie:
Kanał można wybrać bezpośrednio z listy kanałów na ekranie.
Listę można otworzyć w głównym menu set-top boxu. Szczegóły są w rozdziale "Edycja
kanałów".

3

Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)
Korzystanie z EPG:
1
2
3
4

EPG
0010 BBC FOUR
Auntie's War on Smut

01:39 xx/xx/xxxx

W celu otworzenia menu EPG należy nacisnąć "EPG".
01:30-02-30
01:30
02:00
02:30
03:00
3/19
Za pomocą przycisków kierunkowych można przeskakiwać
0008 Interecon
między kanałami, timerem i audycjami.
0009 BBC Parl The Recor Commons Questions The Recor
0010 BBC FO Auntie's War on Smut Proms on FOUR
Naciśnięciem zielonego przycisku ustawia się timer audycji.
0011 CBeebie This is CBeebies!
Naciskając czerwony przycisk otwiera się menu "Oś czasowa”. 0012 301
Čas
Časovač
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EDYTOWANIE KANAŁÓW
Menu edytowania kanałów
1
2
3

4

Naciśnięcie przycisku "MENU" otwiera główne menu.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
"Edytowanie kanałów" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
i otwórz sub-menu naciskając “OK.”
Naciskając przycisk "EXIT" wychodzi się z menu.

Edytowanie kanałów
Lista kanałów TV
Lista kanałow radiowych
Usuń wszystko

Lista kanałów TV
1
2

W menu Edytowanie kanałów wybierz " Lista kanałów TV"
i naciśnij "OK”.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz kanał
i otwórz go naciskając "OK".

W tym menu można zaznaczyć kanały jako ulubione, zamknąć je,
przeskakiwać, przenosić, usuwać lub zmieniać nazwy.

Lista kanałów TV
Wszystkie
FAV Lock Skip Move Edit
0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

i

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

i

Naciskając przycisk "FAV" a naswtępnie "OK"otwiera się
edytowanie Ulubionych.
Naciskając kolorowy przycisk a następnie "OK”
rozpoczyna się edytowanie odpowiednich funkcji.

Lista kanałów TV
Wszystkie
Sort Rename Delete
0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

Lista kanałów radiowych
1
2

W menu Ed ycja kanałów wybierz " Lista kanałów radiowych " i naciśnij "OK ”
by wejść do tego menu .
Za pomocą przycisków " GÓRA " lub "D ÓŁ " wybierz stację i naciśnij " OK ” by j ej
s łuchać .

Uwaga W zasadzie z obydwóch menu kanałów korzysta się tak samo, ale w menu kanałów
radiowych nie ma żadnego obrazu tylko logo stacji radiowej.

Usuń wszystko
1

2

W menu Edytowanie kanałów wybierz "Usuń wszystko" i naciśnij przycisk "OK".
ustawienia fabryczne to „0000".
Ostrzeżenie! Chcesz usunąć wszystkie
kanały?
Pojawi się okno ostrzegawcze.
TAK
Nie
Wybierz "Tak" i naciśnij “OK” by usunąć wszystkie kanały.
Wybierz "Nie" i naciśnij "OK” by anulować usuwanie.

61

Polski

USTAWIENIA SYSTEMU
Menu ustawień systemu
Menu ustawień systemowych umożliwia ustawianie języka, systemu
TV, czasu lokalnego, timera, blokady rodzicielskiej, parametrów
menu, ulubionych i automatycznego wyłączenia.
1 Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
"Ustawienia systemu" i otwórz menu przyciskiem Wprawo.
3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję,
otwórz ją poprzez "OK" . Naciskając "EXIT" wychodzi się z menu.

Ustawienia systemu
Język
System TV
Ustawienie czasu lokalnego
Ustawienie timera
Blokada rodzicielska
Ustawienia OSD
Ulubione
Automatyczne wyłączanie

Język
Język

W tym menu można ustawić język do obsługi
set-top box.

Język
Ang ielski
Pierwszy dźwięk
Angielski
Drugi dźwięk
Niemiecki
Język napisów
Angielski
Pokazywanie napisów Wył.
Teletext
Angielski

System TV
W tym menu można ustawić rozdzielczość obrazu, rozmiar stron,
wyjście wideo i cyfrowe wyjście audio.
Rozdzielczość obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Rozmiar stron:

Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście wideo:

HDMI/RGB

System TV
Rozdziel. obrazu
576i
Rozmiar stron
Auto
Wyjście wideo
CVBS
Cyfrowe wyjście audio LPCM

Cyfrowe wyjście audio: LPCM/BS

Ustawienia czasu lokalnego
Ustawienia czasu lokalnego
W tym menu można ustawić region i czas.
Region
France
Region:
Ustawianie aktualnego regionu.
Użycie GMT
On
GMT Offset
GMT+01:00
Użycie GMT: Można włączyć/wyłączyć użycie GMT.
Czas letni
Off
Dostępne opcje: Wył./Wł.
Data
xxxx/xx/xx
Czas
01:51
GMT Offset: To menu jest dostępne tylko jeśli jest wybrane "Zdefinioxxxx,xxx,xxxx
wane użytkownikiem" w menu Użycie GMT.
Przedział GMT offsetu to "-11:30 do +12:00"
z progresywnym przyrostem po półgodzinie
Data:
Menu "Data" i "Czas" są dostępne przy opcji "Zdefiniowane użytkownikiem”.
Czas:
Czas wpisuje się naciskając odpowiednie przyciski na pilocie.

1

Ustawienia timera
1

W tym menu można ustawić timer nagrywania programów. Dostępnych jest 8 ustawień.
Aktualny czas/data 01:36PM xx/xx/xxxx
Tryb timera:
Wył./Raz/Codziennie/Tygodn./Mies.
Tryb timera
Codziennie
Usługa timera
Kanał
Usługa timera:
Kanał/Nagranie
Kanał po włączeniu
BBC FOUR
Kanał po włączeniu: Ustawianie kanału po włączeniu.
Data włączenia
xx/xx/xxxx
Czas włączenia
xx:xx
Data włączenia:
Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.
Długość
xx:xx
Czas włączenia:
Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.
Zapisz
Anuluj
Dlugość:
Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.
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Ustawienia systemowe

Blokada rodzicielska
Dzięki temu menu można ograniczyć dostęp do kanałów i haseł.
1
2

Blokada rodzicielska
Blokada menu
Blokada kanałów
Nowe hasło
Potwierdź hasło

W menu "Ustawienia systemowe" wybierz "Blokada rodzicielska"
i naciśnij “OK". Będzie wymagane podanie hasła (domyślne to "0000").
Po wpisaniu hasła za pomocą przycisków na pilocie, pojawi się menu
blokady rodzicielskiej.

Wyl.
Wył.
-------

Blokada menu: Służy do zablokowania edytowania kanałów/instalacji/
ustawień systemowych/narzędzi/menu nagrywania.
Przed wejściem do tego menu trzeba podać hasło. Blokadę można włączyć lub wyłączyć.
Blokada kanałów: Wył./Wiek 10/Wiek 12/Wiek 16/Wiek 18
Służy do zmiany hasła.
Nowe hasło:
Potwierdź hasło: Służy do potwierdzenia nowego hasła.

Ustawienia OSD
W tym menu można ustawić długość pokazywania się okien OSD,
przejrzystość OSD lub odnowić ustawienia pierwotne OSD.
Pokazywanie OSD: 1-10

Ustawianie OSD
5
Pokazywanie OSD
Wył.
Przejrzystość OSD
Odnowienie ustawień fabrycznych

Przejrzystość OSD: Przejrzystość OSD można ustawić jako: Wył/
10%/20%/30%/40%.
Odnowienie ustawień: Usunie wszystkie ustawienia użytkownika OSD
i odnowi ustawienia fabryczne.

Ulubione
W tym menu można zmienić nazwę grupy ulubionych kanałów.
1 W menu kanałów wybierz "Ulubione" i otwórz menu naciskając
"OK”.
2 Wybierz odpowiednią grupę i naciskając "OK" otwórz SW
klawiatury.Kursorem należy wybierać poszczególne litery i cyfry i
potwierdzić naciskając "OK". Po zakończeniu wpisywania należy
przesunąć kursor na "OK" na SW klawiatury i potwierdzić zmianę
nazwy grupy.
3 Z menu wychodzi się przez "EXIT".

Ulubione
1
2
3
4
5
6
7
8

Fav group 1
Fav group 2
Fav group 3
Fav group 4
Fav group 5
Fav group 6
Fav group 7
Fav group 8

Zmiana nazwyt
Fav group 1
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9
SP ? <- OK
CAPS Del OK

Automatyczne wyłączenie
Wł. Jeśli w ciągu 3 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie
ani na urządzeniu oraz jeśli nie jest zaplanowane żadne nagrywanie
to po tym czasie set-top boxu automatycznie przełączy się do trybu
gotowości.
Wył. Urządzenie nie wyłączy się automatycznie nawet jeśli nie jest używane.
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Automatyczne wyłączenie
Automat. wyłączenie

Wł.

NARZĘDZIA
Główne menu narzędzi
1
2
3

4

Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
“Narzędzia" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję i naciskając
"OK" otwórz sub-menu.
Z menu wychodzi się przez naciśnięcie "EXIT".

Narzędzia
Informacje
Odnowienie ustawień fabrycznych
Aktualizacja S/W przez OTA
Aktualizacja przez USB
Bezpieczne odłączanie dysku USB

Informacje
W tym menu można zobaczyć niektóre parametry.
1

W menu "Narzędzia" wybierz "Informacje o odbiorniku" i naciśnij
“OK” w celu pokazania okna informacyjnego.

2

Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

Informacje
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x

xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx

Odnowienie ustawień fabrycznych
W tym menu można odnowić pierwotne ustawienia fabryczne, co
spowoduje usunięcie wszystkich dostrojonych kanałów.
1 W menu "Narzędzia" wybierz “Odnowienie ustawień fabrycznych” i
naciśnij "OK” by potwierdzić. Będzie wymagane podanie hasła
(domyślne hasło to “0000").
2 Otworzy się okno potwierdzające.
Aby powrócić do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie dostrojone
kanały, naciśnij "Tak".
Aby anulować proces, naciśnij "Nie".
3 Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

Odnowienie ustawień fabrycznych
Ta operacja odnowi ustawienia fabryczne
odbiornika i usunie wszystkie dostrojone kanały.
Dojdzie do restartu odbiornika. Kontynuować?

Tak

Nie

Aktualizacja software
Odbiornik umożliwia aktualizację software (firmware) przez OTA
lub poprzez USB.
1

W menu "Narzędzie" wybierz "Aktualizacja S/W przez OTA" lub
"Aktualizacja przez USB” i naciśnij "OK.” w celu otworzenia okna.

2

Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz odpowiednią opcję,
następnie "Start" i naciśnij "OK" by rozpocząć aktualizację.

3

Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".
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Aktualizacja przez USB
Tryb aktualizacji
Plik aktualizacyjny
Start

Kompletna
Żaden
0%

USTAWIENIA SYSTEMU

Bezpieczne odłączanie dysku USB
W menu "Narzędzie" wybierz "Bezpieczne odłączanie dysku USB",
Naciśnij "OK” w celu potwierdzenia. Pojawi się okno informacyjne.
Ponownie należy nacisnąć przycisk "OK".

Narzędzia
Informacje
Odnowienie ustawień fabrycznych
Aktualizacja S/W przez OTA
Teraz można bezpiecznie odłączyć
Aktualizacja
przez USB
dysk USB.
Bezpieczne odłączanie dysku USB
Tak
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GRY
Gry
Gry

Dzięki temu menu można zagrać w grę.
1
2

3

4

Naciśnij "MENU" by otworzyć główne menu.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
"Gry” i przyciskiem W prawo, otwórz ją.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
i uruchom ją naciskając "OK".
Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".
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Othelo
Sudoku

NAGRANIA
Menu główne nagrań
1
2
3

4

Nagrania

Naciskając przycisk "MENU" otwiera się menu główne.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję
"Nagranie” i otwórz ją za pomocą przycisku W prawo.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
i naciśnij "OK." aby otworzyć sub-menu.
Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

Dysk USB
Administrator nagrań
Informacje o DVR HDD
Formatowanie HDD
Konfiguracja DVR
Skok

Dysk USB
Odtwarzacz mediów

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości dysku USB.
1
2
3

W menu "Nagrania” wybierz opcję “Dysk USB" i naciśnij "OK."
by otworzyć menu odtwarzacza mediów.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
i naciśnij "OK" by rozpocząć odtwarzanie wybranych utworów.
Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

uda 1
/..

1
2
3
4
5
6
7

840.mpg
I swear.mp3
Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3
Rose.jpg
Fly.jpg

MPG
MP3
MP3
MP3
MP3
JPG
JPG

I swear.mp3
3319KB
00:03:32
00:03:15 00:03:32

INFO Setup 0 All Music FAV Add File
Play List
1 All Image
Repeat Mode
Sort

Administrator nagrań
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie nagranych utworów.
menu "Na grania ” wybierz opcję " Administrator nagrań " i
naciśnij przycisk "OK.". Pojawi się menu administratora nagrań .
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
i poprzez naciśnięcie "OK" zacznij odtwarzać wybrane utwory.
Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT" .

1 W
2
3

Administrator nagrań
BBC FOUR
(DVR)
16:53-16:56(00:03:22)98M
No.
1
2
3
4

Date
19/03
12/07
12/07
19/03

Time
01:01-01:02
15:39-15:40
17:41-17:42
16:53-16:56

Zamknąć

Program
BBC FOUR
The HITS
Ideal World
BBC FOUR

Usunąć

Zmienić nazwę

Informacje o DVR HDD
W tym menu znajdują się informacje o dysku wymiennym.
1

W menu "Nagrania” wybierz opcję “Informacje o DVR HDD”
i w celu otworzenia okna naciśnij przycisk "OK” .

2

Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".
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Informacje o DVR HDD
Razem
Wolne
Wykorzystane
Time shift
Wolne do nagrywania
System plików

xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xxx

NAGRYWANIE & MEDIA

Formatowanie HDD
To menu umożliwia formatowanie dysku.
1

2

3

Formatowanie HDD

W menu "Nagrywanie" wybierz opcję "Formatowanie HDD" i
przez naciśnięcie przycisku "OK" otwórz menu formatowania
HDD.
Wybierz "Miejsce zapisu” i w celu zmiany miejsce użyj
przycisków "W LEWO" lub "W PRAWO”.

Zapis
Razem
Wolne
Wykorzystane
System plików
Miejsce zapisu

no name
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
FAT32
USB Partition1

Format

Wybierz "Format" i naciśnij przycisk "OK". Pojawi się okno
z wyborem systemu plików.
Wybierz FAT/NTFS i naciśnij "OK."formatowania.
Wybierz "Anuluj” i naciśnij "OK" by anulować formatowanie.

Konfiguracja DVR
To menu umożliwia ustawianie konfiguracji DVR.
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję
a w celu zmiany ustawień naciśnij przyciski "W LEWO"
lub "W PRAWO”.
TimeShift

Wł/Wył.

TimeShift do nagrania

Wł./Wył.

Konfiguracja DVR
Timeshift
Wł.
Timeshift do nagrania
Wył.
Typ nagrania
TS
Wybór zapisu
USB Partition1
Tryb gotowości
Wył.

Typ nagrania
TS/PS
TS: Transportation stream obejmujące kompleksowe informacje o programie jak
telegazeta, napisy, EPG itd.
PS: Program stream zapisywany w formacie *.mpg, który można odtwarzać również z
komputera lub innego urządzenia.
Wybór zapisu

Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję

Tryb gotowości

Czy odbiornik ma się wyłączyć po zakończeniu nagrania .
Wł ./ Wył .

Skok
Za pomocą przycisków "W LEWO" lub "W PRAWO” przełącza się
czasowy przedział skoku. Można wybrać 30 sekund, 1 min,
5 min, 10 min, 30 min.
W czasie odtwarzania nagranego programu można za pomocą
przycisków "PREV" lub "NEXT" przeskakiwać do poprzedniej
lub następnej sceny.

13
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Skok
Skok

30sec

TIMESHIFT/NAGRYWANIE
Jeśli do odbiornika zostanie podłączone zewnętrzne urządzenie typu USB Mass Storage, to uzyska
się możliwość wykorzystania funkcji TimeShift/Nagrywanie nadawanego programu.
Zatrzymanie programu nadawanego na żywo i dalsze jego oglądanie później (TimeShift).
Nagrywanie nadawanego programu.
Jeśli w pamięci zacznie brakować miejsca to proces nagrywania się automatycznie zatrzyma.
Uwaga.:

Do nagrywania i TimeShift należy używać jedynie dysków USB
w standardzie USB 2.0 i o pojemności min. 2 GB.

Timeshift
Inicializacja

BBC FOUR

Time Shift można włączyć w czasie oglądania programu
Play
przez naciśnięcie przycisku "PAUSE" (II).
Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ"
wybierz czas nagrania i potwierdź naciskając przycisk "OK".

03/19

00:02:37

00:07:12

01:36
2%

TS

Obsługa
W czasie odtwarzania można przeprowadzać następujące działania:
Naciskając przycisk "PAUSE" (II) odtwarzanie zostanie zatrzymane
Naciskając przycisk "FORWARD" (>>) odtwarzanie zostanie przyspieszone w przód
Naciskając przycisk “BACKWARD" (<<) odtwarzanie zostanie przyspieszone do tyłu
Zakończenie trybu TimeShift
TimeShift zatrzymuje się naciskając przycisk "STOP" .

Nagrywanie
Natychmiastowe nagrywanie
W czasie oglądania programu należy nacisnąć przycisk "RECORD" (o), co rozpocznie
natychmiastowe nagrywanie oglądanego programu. Powtórne naciśnięcie "RECORD" zmieni
nagrywanie z natychmiastowego w planowe. Nagrywanie kończy się naciskając "STOP". Przed
zakończeniem pojawi się okno potwierdzające. “Tak” - zakończenie nagrywania, “Nie”kontynuowanie

Uwaga:
Jako miejsce zapisu nagrań i TimeShift należy wybierać znane marki dysków USB 2.0 . Zmniejsza to
ryzyko braku kompatybilności urządzenia i dysku USB. Kompatybilności nie gwarantuje żadna marka.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Na pewnych obszarach może być sygnał słaby. Zaleca się używanie wydajnej anteny
ze wzmacniaczem, aby umożliwić odbiór i słabszych sygnałów.

Opcja rozwiązania problemu

Problem

Możliwa przyczyna

Dioda trybu gotowości
nie świeci się

K abel 230V je st odłączony
Spalony bezpiecznik w odbiorniku

Sprawdź kabel
Sprawdź bezpiecznik

Nie wyszukuje sygnału

Antena jest odłączona
Antena uszkodzona/źle ustawiona
Poza zasięgiem sygnału

Sprawdź kabel anteny
Sprawdź antenę/ustawienie
Skontaktuj się ze sprzedawcą

Brak obrazu lub dźwięku

W TV nie wybrano SCART

Przełącz na inny kanał

Informacja o sygnale
kodowanym

Kanał jest kodowany

Wybierz inny kanał

Odbiornik nie reaguje
na pilota

Odbiornik jest wyłączony
Pilot jest źle skierowany
Przed czujnikiem są przeszkody
Baterie pilota są wyładowane

Włącz odbiornik
Skieruj pilota na czujnik
Usuń przeszkody
Wymień baterie w pilocie

Zapomniałem kodu kanału

Blokadę kanałów usuwa się przez
przeinstalowanie programów

Zapomniałęm kodu menu

Skontaktuj się z pomocą
techniczną

Odbiornika nie można
sterować pilotem

(1) Baterie pilota są wyładowane
i trzeba je wymienić
(2) Między pilotem i odbiornikiem
są przeszkody, które należy
usunąć.

Po przeniesieniu odbiornika
do innego pokoju nie
odbiera on sygnałów
cyfrowych, które wcześniej
odbierał

Przeniesienie anteny pokojowej
Spróbuj skierować inaczej antenę
na inne miejsce mogło spowodować
utratę sygnału z powodu gorszego
zasięgu lub przeszkód

Uwaga:

(1) Wymień baterie w pilocie
(2) Sprawdź czy między pilotem a
odbiornikiem nie stoją
przeszkody

Wygląd i specyfikacja produktu mogą się zmienić bez wcześniejszego
ostrzeżenia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:
Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE Galaxy spełnia wymagania
norm i przepisów. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na www.evolve.cz/ce
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SPECYFIKACJA
TUNER & KANAŁY

WEJŚCIOWY KONEKTOR RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, DAMSKI)
WYJŚCIOWY KONEKTOR RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKI (KOŃCÓWKA)
PRZEDZIAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI:
174MHz ~ 230MHz (VHF)
470MHz ~ 862MHz (UHF)
POZIOM SYGNAŁU:
-15 ~ -70 dbm

DEKODER
Video dekoder
Audio dekoder
WEJŚCIOWA PRĘDKOŚĆ
FORMATY VIDEO
WYJŚCIE VIDEO
MODULACJA

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
OBSŁUGA MPEG-4 ASP
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/AC3
MAX. 48Mbit/s
4:3 / 16:9 PRZEŁĄCZALNE
HDMI, RGB
QPSK,16QAM,64QAM

INTERFEJS
KABEL ZASILAJĄCY230V
TUNER
SCART
SPDIF
DATA PORT
RCA WYJŚCIE
HDMI

STAŁY
WEJŚCIE ANTENOWE x1, WYJŚCIE RF x1
DO TV x1
COAXIAL x1
PORT USB
V/L/R x1
WYJŚCIE HDMI x1

ZASILANIE
NAPIĘCIE WSTĘPNE
ZUŻYCIE

AC220~240V, 50/60Hz
max. 8 W, tryb gotowości do 2 W

www.evolve.com.pl
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