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wprowadzenie
Dziękujemy za zakup dekodera STB Maxxo-T2 HEVC / H.265. Skrzynka STB do
odbioru niezaszyfrowanej nadawania naziemnego. Może odbierać sygnał DVB-T i
DVB-T2 nowym HEVC standardem H.265 /, dla których oznacza się bezpośrednio.
Przeczytaj ten poradnik.
Warunki gwarancji:
Gwarancja
obejmuje:
wad produkcyjnych
Gwarancja nie ma zastosowania do:
Za pomocą urządzenia zewnętrznego w warunkach wyszczególnionych poniżej.
Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym / nieostrożnego użycia.
Uszkodzenie urządzenia przez efektów naturalnych (woda, ogień, ładunki
elektrostatyczne, przepięcia itp) szkody spowodowane nieprawidłowym
zakłóceń. Wszystkie prace na instrumentach, zgłoś się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słabo wykonane aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
upoważniony serwis:
Komórka Expro Ltd.
Březhradská 148
50332 Hradec Králové 22

Importer w Republice Czeskiej:
Komórka Expro Ltd.
Březhradská 148
50332 Hradec Králové 22

Prawidłowe usuwanie produktu
(Odpady elektryczne i elektroniczne)
To oznaczenie na produkcie lub dokumenty wskazują, że przy końcu okresu
użytkowania produktu nie może być umieszczony wraz z innymi odpadami. W celu
ochrony środowiska i zdrowia ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów
oraz promowania ponownego użycia zasobów materialnych wykonać wyrzucać tego
produktu oddzielnie od innych rodzajów odpadów i recyklingu produkt odpowiedzialnie.
Informacje na temat gdzie i jak recyklingu produktów na środowisko do domu z
dealerem lub właściwego organu lokalnego.
Przedsiębiorcy uzyskać te informacje od sprzedawcy oraz postanowień umowy
zakupu. Produkt nie znajduje się w sklepie likwidacji, wraz z innymi rodzajami odpadów
z działalności gospodarczej.
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informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ten cyfrowy odbiornik naziemnej jest produkowane zgodnie z międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa. Proszę dokładnie zapoznać się z następujących środków
ostrożności.
Środki bezpieczeństwa i zapobiegania:
Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów
ani nie zakrywać! Zablokowane wentylacja może spowodować pożar.

Urządzenia czysta powierzchnia benzen lub lotnego paliwa.
Może doprowadzić do uszkodzenia lakieru.

Podczas burzy należy odłączyć antenę i go wyłączyć. Jest to zalecane,
gdy nie jest stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej. Odłączyć
urządzenie nawet w przypadku długotrwałego braku miejsca, w którym
masz set-top box znajduje.

Upewnij się, że nie upuścić pilota na podłodze i uszkodzeniem.

W przypadku zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast wyłączyć
urządzenie
i odłącz i jego stan, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Nie należy umieszczać urządzenia na śliskich i nachylenia powierzchni.
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Unikać kontaktu z wodą.

Wycierania kurzu. Kurz i metaliczne cząsteczki wewnątrz
urządzeń może doprowadzić do pożaru lub zwarcia.

Nie demontaż i ponowny montaż. Nie otwierać
urządzenia.

Szarpnięcie odłączyć kabel.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest on podłączony do sieci.

Trzymaj urządzenie z dala od obiektów magnetycznych i głośników.

Umieszczenie urządzenia w miejscu o dobrej wentylacji, który nie
będzie wystawiony na działanie światła słonecznego i wilgoci.

Temperatura otoczenia może być w zakresie od - 5 ° C
do 30 ° C
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1. Podstawowy opis i zawartość
1.1Podstawowa charakterystyka:
Odbiornik Maxxo dopasowuje się do zakodowanej transmisji DVB-T / DVB-T2 /
HEVC DVB-T2. USB 2.0 PVR i opcja time-shift (Timeshift) przez port USB, HDMI
obsługiwane formaty: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Wsparcie dla MPEG-4, H.264, H.265 (HEVC), AAC, AC3, itp Mediów
odtwarzanie plików JPEG i BMP, MP3, AAC, itp
Szczegółowe parametry, aktualny firmware i instrukcje można znaleźć na stronie importera:
https: //www.mujpramen.cz/
1.2Zawartość
opakowania:
Pilot zdalnego
sterowania settop box User
SENIOR Pilot zdalnego sterowania (opcja)
Adapter Wi-Fi (opcjonalnie)

1.3Akcesoria opcjonalne:
adapter wifi- w razie potrzeby można zakupić adapter WiFi. Jest on przeznaczony dla
użytkowników, którzy nie chcą lub nie mogą rozwiązać połączenie przez interfejs LAN.
Starszy kierowca - Zaprojektowane do łatwej obsługi i zapobiega przypadkowemu rozstrajanie.
adapter wifi wliczone w set-top box Maxxo T2 HEVC / H.265 + WIFI.
Starszy kierowca jest dołączony do dekodera Maxxo T2 HEVC / H.265
starszy
Aby uzyskać więcej kupowanie na https: //www.mnaJPRimen.cz
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2. Urządzenia sterujące, złącza i zdalne sterowanie
2.1 Panel przedni:

Złącze USB 2.0; Wyświetlacz LED: Wyświetla numer kanału; CH / CH +: Program przełączania; Moc: On / Off

2.2 Panel tylny:

1. RF IN: Port wejściowy do podłączenia anteny TV.
2. RF OUT: port wyjściowy sygnał TV. RF W> RF OUT aktywny w stanie

włączonym. 3.LAN połączenia - Ethernet: Połącz się z Internetem za
pośrednictwem interfejsu LAN.
4. HDMI: z portem HDMI.
5. koncentryczny:Cyfrowe wyjście audio
portu. 6.Scart - TV SCART: Wyjście portu
SCART.
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2.3 Pilot zdalnego sterowania:
STANDBY: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć set-top box.
MUTE: Włącz lub wyłącz.
EPG(Electronic Program Guide) On / off EPG.
INFO: Wyświetla informacje o aktualnej informacji o stanie
programu (takich jak nagrywanie, Timeshift, szczegółowe
informacje na temat programu).
5. TTXWłączanie / wyłączanie teletekstu. Napisy teletekstu.
6. AUDIO: Wybór ścieżek audio.
7. REC: Start nagrywania.
8. SUB: Wybierz język napisów.
9. MENU: Input Output / - menu główne.
10. CH + / CH-: Programy przełączania. Poruszanie się po menu. ▲ /
▼
11. EXIT: Powrót do poprzedniego menu. Ukrywanie zapisu
informacji oraz TimeShift. Wyjście z menu.
12. VOL- / VOL +: Regulacja głośności. Poruszanie się po menu. ◄ /
►
13. w porządku: Potwierdź wybór, lista inwokacja.
14. FAV: Zobacz lub edytować listę ulubionych programów.
15. TV / RADIO: Przełączanie między trybami TV i radiowych.
16-te 0-9: Programy szybkiego wybierania. Wybory numerycznych.
17. WYCOFANIE: Przełącz do poprzedniego programu i tylnej.
18. GOTO: Ustaw w mediach osi czasu. (Szybki ruch do
dokładnego czasu odtwarzania) Do odtwarzania multimediów,
można użyć niebieskiego przycisku.
19. REV: Przekazania podczas odtwarzania multimediów.
20. FWD: Szybkie przewijanie mediów.
21. POPRZEDNIE: Powrót do poprzedniego utworu podczas
odtwarzania multimediów.
22. NEXT: Przejście do następnego utworu podczas odtwarzania
multimediów.
23. Biegać: Rozpocząć odtwarzanie wznowienia gry.
24. PAUSE / Timeshift: Start Timeshift, pauza / start
Odtwarzanie Timeshift i odtwarzania mediów.
25. STOP: Zatrzymaj nagrywanie lub odtwarzanie multimediów,
kończąc TimeShift.
26. Strona + / Page-: Wybór teletekstu (+/- strona), niektóre
aplikacje sterujące
1.
2.
3.
4.

27. Czerwone, zielone, żółte i niebieskie przyciski są interaktywne. Ich opis wybranych funkcji
w menu wyświetlane na ekranie. Podczas oglądania show mają kluczowe
funkcje:czerwony - Szybkie przełączanie nagranych programów. Żółty - wskaźnik
przełączania.
zielony - zmiana rozdzielczości (576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p). Niebieski - widok planista.
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2.4 Zdalne sterowanie - SENIOR (Opcjonalnie)
SENIOR sterownik pozwala na bardzo prostą, intuicyjną podstawowych funkcji STB i zapobiega
niepożądanemu reset. Pierwsze ustawienie STB odbywa się według instrukcji obsługi z głównych
czynników (serwis). Chociaż dostroić STB dość proste, możemy rozważyć pomoc lub pomoc w
pierwszym STB strojenia i ustawiania ukochanej - sąsiad, krewny, itp Zalecamy wyznaczenia
pierwszego STB do przechowywania programów telewizyjnych według popularności od pozycji nr
1 (najbardziej popularne) poniżej.. Po pierwsze służba kontroli strojenia można przełożyć go do
wykorzystania w przyszłości i zacząć używać tylko SENIOR sterownika automatycznie wykonuje
wszystkie ustawienia STB, tj. i pozycje poszczególnych stacji telewizyjnych.

Opis przycisków:
1. Naciśnij przycisk zasilania (czerwony): ON / OFF dekodera
2-te przycisk wyciszenia (przekreślony głośnik): Wycisz / wyłącz
wyciszenie
3. Naciśnij przycisk Exit: prezentacja wyświetlanej informacji o
programie oraz do odwołania wpisany prefiks numeryczną
4. Przyciski numeryczne 0-11: wybieranie programu, zalecamy
zapisać najchętniej oglądanych programów na pozycjach od 1
do 11 do prostego przełączania
5. Key Info: Wyświetla informacje o programie: jeden krótki
naciśnij, aby wyświetlić informacje o programie, wielokrotnie
(dwukrotnie), naciśnij przycisk, aby wyświetlić zaawansowane
informacje o programie (jeśli mają one informacje o wielu
stronach można przewijać przyciski (Vol / Vol +), a następnie
można poruszać się po menu za pomocą, menu wyjście INFO
P + / P- przez naciśnięcie przycisku Info lub Zakończ.
informacje o programie wyświetlacz czasu (na ekranie za
każdym razem, gdy zmiany programu pojawia) można ustawić
w service control menu> obraz> Auto hide OSD
6. Prasa P + / P: Kanał przełączania
/ T + 7. Prasa Vol: regulacja głośności

7

3. połączenia
Podczas instalacji, należy umieścić odbiornik w pozycji
poziomej. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów i nie
pokrywają.
Odbiornik zainstalować w środowisku, gdzie jest ona narażona na drgania, bezpośrednie światło
słoneczne, zwiększona wilgotność, bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura, natleniona
środowiska itp.
Więcej informacji na stronie 2 do 3
3.1 Podłączenie do telewizora:

RF W - podłączyć antenę do anteny lub rozwodu.
RF - możliwa aktywne wyjście antena jest włączona. Umożliwia przepływ sygnału z anteny
do drugiego urządzenia.
Ethernet - LAN lub LAN HDMI - HDMI podłączyć
za pomocą telewizora.
Koncentryczny - służy do łączenia się z urządzeniem audio przez cyfrowe wyjście
koncentryczne. Port połączenia SCART - SCART.
Podłącz wymaganych wejść i wyjść. Następnie należy podłączyć dekoder do sieci.
Zaleca się, że masz na swoim Telewizor współczynnik proporcji 16: 9 czy obsługuje.
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4. Instalacja i obsługa
Po podłączeniu wszystkich kabli, włączyć telewizor i upewnij się, że dekoder podłączony do
sieci. Czy czerwona dioda. STANDBY / zasilania. Jeśli jest to pierwsze użycie lub przywrócić
ustawienia fabryczne w Podręczniku instalacji ekran telewizyjny, gdzie można wybrać z menu
domyślnego języka.
Pamiętaj, telewizor ustawiony na odpowiednie wejście.
Głównie przycisk na pilocie do telewizora oznaczony Source.

1. Włącz telewizor i odbiornik.
2. W menu, przesuń ▲ / ▼, ◄ / ►.
3. Po wybraniu wymaganego języka potwierdzić,
naciskając przycisk OK.
4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

4.1 Język OSD:
Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać żądany język.
4.2 debugowanie:
Po potwierdzeniu wyboru języka w Podręczniku instalacji użytkownik zostanie poproszony do
automatycznego strojenia. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu debugowania, aby
zamknąć kreatora. Następnie można zacząć oglądać swoje ulubione programy.

5. Menu główne Aby
wejść do menu głównego, naciśnij [MENU]. 5.1
Ustawianie programów:
Menu jest dostępne po naciśnięciu przycisku MENU i
wybierając [Programy Setup]. Przyciski menu Przesuwanie
◄ / ►, ▲ / ▼. Menu zawiera opcje korekty programów
zarządzania i EPG.
Wybierz i potwierdź ustawienia naciskając
w porządku, Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
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5.1.1 programy do edycji:
służy

do Przegląd
programy
Zmiana nazwy
w zależności od
użytkownika.
(Move, Pomiń, Blokada, Usuń,
FAV - ulubione, zmiana nazwy)
Dostęp do tego menu jest chroniony hasłem.
Wprowadź domyślne hasło „000000”.
Hasło można zmienić później.

lub

Przenieś - aby przenieść pozycję programu telewizyjnego lub radiowego
1. Wybierz żądaną stację i nacisnąć czerwony przycisk. Symbol jest wyświetlany ruch.
2. Przenieś stację naciskając ▲ / ▼.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Aby przenieść więcej stacji, powtórz procedurę.
Pomiń - Pomiń TV lub program radiowy
1. Wybierz stację, którą chcesz pominąć i nacisnąć zielony przycisk. Przejdź
znak jest wyświetlany. Zaznaczony program zostanie pominięty podczas
zmiany kanałów za pomocą CH + / ▲ ▼ CH-.
2. Aby odznaczyć zielonego przycisku.
Zablokuj - program ochrony wybranego hasła, zabezpieczenie przed dziećmi
Wybierz program, który chcesz zablokować pilota i naciśnij żółty przycisk - Blokada.
Wprowadź domyślne hasło. Program będzie chroniony hasłem i oznakowane
blokady. W ten sam sposób można anulować program.
Usuń - usunąć program z listy
Naciśnij niebieski przycisk, użytkownik zostanie poproszony o dialog z potwierdzeniem. Naciśnij
OK Aby usunąć program z listy. Naciśnij przycisk Zakończ, aby anulować.

FAV - Ustawienie ulubione programy
Można tworzyć listy ulubionych programów,
z łatwym dostępem podczas oglądania programu, naciskając przycisk FAV.
1. Wybierz żądany program i nacisnąć przycisk FAV, a następnie wybierz kategorię. (Film,
Wiadomości, Sport, Muzyka) Można wybrać kilka kategorii.
Znaczący program zostanie wyświetlona gwiazdę. Program można wyłączyć w
dowolnym momencie naciskając przycisk FAV i wybierz Wyłącz.
2. O włączenie dodatkowych pozycji na liście ulubionych stacji zgodnie z tą samą procedurą.
3. Naciśnij rzycisk EXIT, aby potwierdzić i wyjść z menu edycji programów.
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Widoki FAV - ulubione programy podczas oglądania programów
1. W trybie śledzenia programu telewizyjnego, naciśnij FAV - pojawia się
ulubionym menu.
2. Aby poruszać się między ulubione programy użyciu przycisków ▲ / ▼, ◄ między kategoriami /
►. Popularny program, wybierz OK.
Aby wyjść, ponownie lub EXIT FAV nacisnąć przycisk.

5.1.2 Elektroniczny przewodnik po programach:

przewodnik po programach
Elektroniczny przewodnik po programach wyświetla
listę aktualnych programów telewizyjnych. Są to
informacje, takie jak data i godzina oglądanego
programu, opis zakresu, w 7-dniowym
wyprzedzeniem. Aby kierować przycisk EPG, aby
wejść lub wybierz Menu, a następnie wybierz
Ustawienia programów EPG. Aby poruszać się
między programami, naciśnij ▲ / ▼
Aby poruszać się między programami Naciśnij ◄ / ►
Przez dłuższy opis zastosowania do przechodzenia pomiędzy stronami Żółty (w dół) lub
niebieski przycisk (Góra)
Harmonogram - Ustaw nagrywanie Opóźniony Zaplanowany wyświetla listę zaplanowanych nagrań.

5.1.3 Sortuj według:
1. [Wg LCN] Sortowanie programów przez LCN (Logical Channel) Nazwa:
Sortowanie Mediów Rady RRTV dla automatycznych zmieniających
programów telewizyjnych.
2. [Według ONID]: kanały telewizyjne będą wyświetlane na liście w kolejności
częstości dopasowanych programów
3. [Nazwa]: Sortowanie programów w kolejności alfabetycznej. Zalecane
ustawienia.
4. [Według ID]: kanały telewizyjne zostaną wyświetlone na liście według identyfikatora każdego
kanału telewizyjnego.
5.1.4 LCN:
Funkcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczną aktualizację sortowania
kanałów telewizyjnych przez media Rady RRTV. Zaleca się, aby zdjąć.
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5.2 ustawienia obrazu - obraz:
Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU i za pomocą ◄ / ►, aby
wybrać [zdjęcie]. Menu zawiera listę opcji wyjścia wideo. Wybierz odpowiedni
przycisk ▲ / ▼ i naciśnij ◄ / ►, aby wyregulować ustawienia. Naciśnij przycisk
EXIT, aby wyjść.
Format obrazu:
To pozwala na zmianę formatu obrazu. Na przykład program nadawany w formacie
4: 3 pełnoekranowym. Można to zmienić za pomocą żółtego przycisku na pilocie
podczas oglądania programu.
rozdzielczość:
To ustawienie należy dopasować rozdzielczość obsługiwaną przez telewizor lub monitor. opcje
rozdzielczości: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Domyślnie jest to 1080i.
Rozdzielczość można zmienić podczas oglądania programu i naciskając zielony przycisk na
pilocie zdalnego sterowania.
Format TV:
Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie, można zmienić to ustawienie.
Ustawienia powinny odpowiadać wspólnej ustawienie telewizora w swoim
kraju. [NTSC]: dla systemu NTSC
[PAL] PAL dla telewizji
Auto Hide OSD:
Wybierz długość czasu OSD w zakresie 1-8s. Na przykład informacje o programie podczas
przełączania.

5.3 debugowanie
Menu jest dostępne po naciśnięciu Menu i wybraniu ◄ / ► [debugowanie]. To menu pozwala
na wyszukiwanie programów, rustykalne i włącz / wyłącz zasilanie aktywnej anteny (5V / 50
mA).
Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać i naciśnij ◄ / ►, aby wyregulować ustawienia. Na automatyczne i
ręczne strojenie potwierdzić klikając OK / ►. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.
5.3.1 Automatyczne strojenie:
1. Jest on używany do automatycznego dostrajania programów.
2. Po zakończeniu programów znalezione zostaną
automatycznie zapisane.
Ostrzeżenie: Wybór automatycznego wyszukiwania kasuje
poprzednie programy i programy Shift.
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5.3.2 Strojenie ręczne:
Ta opcja pozwala na dodawanie nowych programów, bez konieczności usuwania
wcześniej zapisanych programów. Ich stosowanie jest w obszarach słabych
sygnałów. Znajduje zastosowanie przy poszukiwaniu optymalnej pozycji anteny
wewnętrznej. Jest to wskaźnik jakości sygnału. Można wyszukiwać według
numeru kanału multipleksu.
1. Wybierz [Strojenie ręczne] i naciśnij przycisk OK.
Ekran skanowania.
2. Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać numer kanału
multipleksu.
3. Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Znalezione programy telewizyjne są
przechowywane. Aby zakończyć, naciśnij
przycisk EXIT.

5.3.3 kraj:
Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać swój stan, aby ustawić właściwą strefę czasową.

5.4 Czas:
1. ▲ / ▼, ◄ / ►, aby wybrać żądane
ustawienie.
2. [Różnica czasu]
<Auto>: Ustaw strefę czasową automatycznie w
zależności od położenia geograficznego.
<Ręczne>: Strefa czasowa zostanie
ustawiona ręcznie. Można ustawić inną strefę
czasową.
3. [SLEEP]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać dekoder czasowego.
4. [On / Off]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do poniższego menu 5.4.1, która Jest on
przeznaczony do ustawienia Automatyczne włączanie / wyłączanie dekodera. Aby
zakończyć, naciśnij EXIT,
5. [Czas: Naciśnij ◄ / ►, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie czasu w trybie gotowości.
Podczas zaniku zasilania dłużej światła. Ponieważ urządzenie nie zawiera zapasowy
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akumulator musi być set-top-box, włącz go i czekać na czas aktualizacji. Potem znowu,
można wyłączyć.
5.4.1 On / Off:
Ustawienie Automatyczne włączanie / wyłączanie dekodera.
Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.
1. [On]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać opcję.
<Wyłącz>: On Time nie może być ustawiony.
<Enable>: Na Czas może być ustawiony.
2. [Czas włączenia] Czas wkleić za pomocą
klawiatury numerycznej.
3. [Off]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać opcję.
<Wyłącz>: Czas wolny nie może być ustawiony.
<Enable>: off Czas może być ustawiony.
4. [Czas wyłączenia] pasty czas za pomocą
klawiatury numerycznej.

5.5 opcje:
Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.
[Język menu]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać menu języka.
[Język napisów]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać język napisów.
[Audio Language]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać język dźwięku.
[Digital Audio]: Naciśnij ◄ / ►, aby ustawić typ cyfrowego wyjścia audio.
<PCM>: Włącz strumieniowe audio PCM.
<RAW HD OUT ON>: Włącz RAW streaming audio poprzez HDMI.
<RAW HD OUT OFF>: Wyłącz RAW streaming audio poprzez HDMI.
5. [AD dzieje Opis] Naciśnij ◄ / ► regulacji głośności dźwięku w opisie dzieje
(Audiodeskripce).

1.
2.
3.
4.
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5.6 Ustawienia systemowe:
Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.
1. [Kontrola rodzicielska]: Naciśnij OK / ►, aby wprowadzić hasło jest wprowadzone
do menu, aby ustawić limit wieku. Więcej 5.6.1 poniżej.
<Wprowadź hasło>: Domyślne hasło 000000
2. [Set password]: Naciśnij OK / ►, aby wprowadzić hasło. Więcej punkt 5.6.2 poniżej.
3. [Ustawienia fabryczne]: Naciśnij OK / ►, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
<Wprowadź hasło>: Domyślne hasło 000000
4. [Informacja]: Naciśnij OK / ►, aby wyświetlić informacje o urządzeniu.
typ modelu, wersja i wersja oprogramowania

sprzętu. Więcej punkt 5.6.3 poniżej.
5. [Firmware Update]
OK / ►, aby wejść do menu.
Aktualizacja firmware odbywa się za pomocą napędu
flash USB lub za pomocą połączenia internetowego.
Więcej punkt 5.6.4 poniżej.
6. [Ustawienia sieci]
OK / ►, aby wejść do menu.
<Połączenie> Naciśnij ◄ / ►, aby zmienić typ połączenia sieć.
LAN lub WLAN.
LAN: Połączenie za pomocą kabla Ethernet RJ45.
<Ustawienia IP> Można wybrać do połączenia za pomocą protokołu DHCP (automatyczna
konfiguracja) lub ustawić parametry sieci ręcznie.
Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetli INTERNET stanu.
WLAN: Sieć bezprzewodowa Wi-Fi.
Podłącz adapter Wi-Fi (opcjonalnie możliwość zakupu) do portu USB na przednim panelu
odbiornika, a następnie menu - System Settings - ustawienia sieciowe, aby zmienić typ
połączenia WLAN i naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać
menu Wi-Fi, a następnie wybrać sieć, z którą chcesz się połączyć. Następnie kliknij OK.
Następnie należy wprowadzić hasło za pomocą wirtualnej klawiatury i kliknij OK.
adapter wifi jest opcjonalnym akcesorium, można go zakupić oddzielnie:
https: //www.mujpramen.cz/cz/maxxo-set-t2

5.6.1 Kontrola rodzicielska:
1. Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać wiek.
2. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
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5.6.2 Ustawianie hasła:
Aby wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej 0-9.
1. [Wstawić stare hasło]: Wprowadź stare hasło
2. [Wstawić nowe hasło]: Wprowadź nowe hasło
3. [Potwierdź hasło]: Wprowadź nowe hasło
Po wprowadzeniu EXIT, aby wyjść.

5.6.3 informacje:
Wyświetla informacje:
Model: typ urządzenia
Wersja SW: wersja firmware w wersji
HW: oznaczenie wersji sprzętu
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

5.6.4 Aktualizacja firmware:
Aktualizacja oprogramowania używanego do poprawy i
dodać funkcje. Zalecane jest, aby zawsze mieć
zainstalowaną aktualną wersję.
Aktualna wersja firmware i instrukcje do pobrania ze strony internetowej:
https://www.mujpramen.cz/ke-stazeni
Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji firmware !!! W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Po rozpoczęciu kolej aktualizacji wyłączyć
zasilanie !!! Czekaj na aktualizację.
Aktualizacja bez połączenia z internetem
1. [Aktualizacja przez USB]: Naciśnij przycisk OK, aby wybrać usb_upgrade_all_flash.bin pliku.
2. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
OAD aktualizacje są dostępne - nie włączyć go.
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Aktualizacje za pośrednictwem połączenia internetowego
1. [Aktualizacja za pośrednictwem sieci LAN / Wi-Fi]: Połącz się z Internetem za pomocą
kabla LAN lub Wi-Fi. (Zob. Rozdział 5.6)
2. Automatycznie pobierać i instalować aktualizacje obejmują: Menu - USB - Aplikacje
sieciowe - Aktualizacja przez Internet, a następnie kliknij przycisk OK, aby
potwierdzić.
3. Po aktualizacji rozpocznie się automatycznie, a kreator instalacji poprowadzi Cię przez
kolejne kroki. (Podczas aktualizacji, urządzenie nigdy nie wyłączać! Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia!)

USB 5.7
▲ / ▼, aby wybrać żądane menu.
1. [Multimedia]: Naciśnij przycisk MENU / OK ►vstoupíte. Więcej
punkt 5.7.1 poniżej.
2. [Photo Settings]: Naciśnijw porządku / ► wpisać
menu. Więcej punkt 5.7.2 poniżej.
3. [Filmy Setting]: Naciśnij OK / ►, aby wejść
menu. Więcej 5.7.3 poniżej.
4. [Ustawienia PVR]: Naciśnij OK / ►, aby wejść
menu. Więcej punkt 5.7.4 poniżej.
5. [Aplikacja sieciowa]: Naciśnij OK / ►, aby wejść
nabídky.Více w pkt 5.7.5 poniżej.

5.7.1 Multimedia:
Prasa tlačítek◄ / ►proveďte pożądany wybór i kliknij OK.
Wśród plików przenieść ▲ / ▼.
Naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do folderu lub pliku, aby rozpocząć.
WYCOFANIE przycisk, aby powrócić do folderu powyżej lub do wyjścia.
prasa EXIT zjazd.
1. [Muzyka]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do
menu. Są one wspierane MP3, WMA i
więcej.
2. [Zdjęcie]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść
do menu. Obsługiwane formaty JPG, BMP i
więcej.
3. [Film]: Naciśnij OK / PLAY, aby wejść do menu.
Obsługiwane formaty MP4, 3GP, AVI i wiele
innych.
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4. [PVR]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu.
Obsługiwany jest tylko w formacie mts.
Więcej na temat działania opisanych poniżej.
<Muzyka>
1. [OK] / [►]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku muzycznego.
2. [| <<]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku
muzycznego.
3. [>> | ]: Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następnego pliku muzycznego.
4. [<<]: Naciśnij przycisk REV aby rozpocząć przewijanie do tyłu. Prędkość może być
zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [>>]: Aby przewinąć do przodu, naciśnij FWD. Prędkość może być
zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
7. [|| ]: Naciśnij PAUSE, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.
<Zdjęcia>
1. [OK]: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zdjęcie.
2. [Prezentacja]: Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć pokaz slajdów w prezentacji.
3. [Grid View]: Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić zdjęcia w siatce.
4. [EXIT]: Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

<Filmowa>
1. [OK] / [►]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku filmowego.
2. [| <<]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
3. [>> | ]: Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następny plik filmowy.
4. [<<] Prasa REV rozpoczęcia odtwarzania wstecz. Prędkość może być
zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [>>]: Aby grać do przodu naciśnij FWD. Prędkość może być zwiększona
poprzez naciśnięcie na wartość 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać ten film.
7. [|| ]: Naciśnij przycisk Pause, aby wstrzymać film.
8. [Podgląd / Pełny ekran]: Naciśnij przycisk CZERWONY, aby zobaczyć ten film
w trybie podglądu lub na pełnym ekranie.
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<PVR>
1. [OK] / [►]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku filmowego.
2. [| <<]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
3. [>> | ]: Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następny plik filmowy.
4. [<<] Prasa REV rozpoczęcia odtwarzania wstecz. Prędkość może być ponownie
wzrosła
Prasa o wartości -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [>>]: Aby grać do przodu naciśnij FWD. Prędkość może być ponownie
wzrosła
Nacisnąć wartości 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać ten film.
7. [|| ]: Naciśnij przycisk Pause, aby wstrzymać film.
8. [Podgląd / Pełny ekran]: Naciśnij przycisk CZERWONY, aby zobaczyć ten film
w trybie podglądu lub na pełnym ekranie.
9. [Delete]: Naciśnij żółty przycisk, aby usunąć plik.
10. [Zmień nazwę]: naciśnij zielony przycisk, aby zmienić nazwę pliku.
5.7.2 Ustawianie pliku:
1. [Szybkość slajdów]
Czas zmiany Edycja obrazu przycisków ◄ / ►.
2. [Tryb prezentacji]
Tryb prezentacji, aby dostosować przycisków ◄ / ►.
3. [Proporcje]
Aspekt „oryginał” lub „anuluj” przycisków, aby
dostosować ◄ / ►.

5.7.3 Ustawienie filmu:
1. [Typ napisów]: Naciśnij ◄ / ►, aby dostosować rozmiar napisów.
<Big> <NORMALNE> <small>
2. [Napisów Tło] Naciśnij ◄ / ► regulacji napisów tła.
<Szary> <żółto-zielony> <biała> <transparent>
3. [Kolor napisów] Naciśnij ◄ / ► regulować kolor
czcionki napisów. <Zielony> <biała> <czarny>
<red> <niebieski>
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5.7.4 PVR setup:
1. [Urządzenia Nagrywanie]: Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.
2. [Format]: Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.

<Urządzenia do nagrywania>
1. [Płyta] pokazuje drogę do urządzenia.
2. [Rozmiar TimeShift] Naciśnij ◄ / ► regulacji wielkości przesunięcia czasowego.
3. przycisk EXIT, aby wyjść.
W urządzeniu nagrywającym, wybierz dysk flash lub dysk i ustawić maksymalną
wielkość przesunięcia w czasie. Do 4 GB Menu zawiera również informacje na
dysku twardym.

<Format>
1. [Format] pokazuje drogę do urządzenia.
2. [File System]: Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać system plików. Zalecane jest FAT32.
3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć formatowanie. przycisk EXIT, aby wyjść.

Format jest używany do formatowania dysku flash lub dysku twardego.
Ostrzeżenie !!! Formatowanie kasuje wszystkie dane na dysku twardym.
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5.7.5 aplikacje sieciowe:
Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.

Dostarcza aplikacje sieciowe, aplikacje te są ograniczone przez obecnego interfejsu
API, dostawców treści i wersji oprogramowania sprzętowego.
W menu, przesuń ▲ / ▼, ◄ / ►, aby potwierdzić OK, wyjść z menu naciskając
EXIT.
Aktualizacje przez Internet- służy do automatycznej aktualizacji oprogramowania
za pośrednictwem Internetu.
pogoda - wyświetla informacje o pogodzie.
RSS - to czytnik wiadomości RSS.
DLNA - służy do udostępniania treści multimedialnych z urządzeń DLNA do
dekoder i vice versa, aby wyświetlić zawartość dekodera na urządzeniu ze
wsparciem DLNA.
Jest możliwe, aby pobrać aplikację na Androida w Sklepie Play.
IPTV - służy do zaakceptowania niezaszyfrowane IPTV jest konieczność
importowania M3U odtwarzania przy użyciu dysku flash.
YouTube - służy do przeglądania i odtwarzania zawartości na YouTube.
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6. Monitorowanie i obsługa telewizyjnych, pomocnych wskazówek
Podczas oglądania telewizji, można wykonać następujące zadania:
1. [CH + ▲ / CH ▼]: Zmiana bieżącego programu telewizyjnego.
2. [◄VOL- / VOL + ►] regulacji głośności.
3. [0 ~ 9] Naciśnij numery na klawiaturze numerycznej wyboru żądanego programu
telewizyjnego. Specyfikację można przyspieszyć za pomocą przycisku OK.
4. [REC]: Jeśli podłączone urządzenie pamięci masowej USB, to rozpocznie nagrywanie
bieżącego programu.
5. [SUB-T]: Program TV wybór napisów.
6. [AUDIO]: wybierz język programu telewizyjnego.
7. [OK]: Wyświetla listę programów telewizyjnych.
8. [FAV]: Wejście do menu ulubionych programów i wybrać ulubiony program, który
chcesz oglądać.
9. [INFO]: Najpierw należy nacisnąć przycisk, aby wyświetlić baner z informacją o bieżącym
telewizyjnego programu.Pokud przed zniknięciem paska zostanie naciśnięty po
raz drugi,
okno z dodatkowymi informacjami o programie.
Przydatne wskazówki:
Oto wskazówki, które będą wykorzystywać. Zalecane
ustawienia set-top box:
1. Ustawienia programu:
Wybierz> Nazwa usługi
LCN> Wyłączony
Taka konfiguracja pozwala na sortowanie programów według kolejności od 1.pozice.
2. w opcjach:
Język napisów> Off AD
dzieje opis> Wyłączony
To ustawienie zostanie automatycznie wyłączone wyświetlanie nagłówków i w drugim
przypadku nazwie. Opis audio, audiodeskrypcja dzieje.
3. Jeśli nagrywasz programy lub wykorzystanie timeshift, można ustawić okno-top do
informowania o aktualnym statusie. W nagraniu, migające żółte kółko w lewym górnym rogu, a
jeśli timeshift jest bar, pokazujący aktualny status. Jeśli znajdziesz te wskazania będą kolidować
z oglądania, można ukryć je, naciskając „EXIT” na pilocie. Aby pokazać nacisnąć przycisk
„INFO”
4. Ustawianie wyświetlania programów nadawanych w formacie 4: 3 na pełnym ekranie i
powrócić do 16: 9. Jeśli program jest nadawany w formacie 4: 3 jest wymagany do wyświetlania
na pełnym ekranie ustawionym w menu Obraz> Aspect Ratio 4: 3 Pan & Scan. Potem nie
zapomnij, aby przełączyć się z powrotem z powodu nowych programów HD nadawanych w
proporcji 16: 9. Ustawienie to można zrobić podczas oglądania programu przy użyciu żółty
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przycisk na pilocie zdalnego ovladači.Je zaleca się mieć na swojej Telewizor współczynnik
proporcji 16: 9 czy obsługuje.

7. Rozwiązywanie problemów
Wszelkie problemy z odbiornikiem mogą mieć różne przyczyny. W przypadku problemów, należy
sprawdzić stan urządzenia w sposób opisany poniżej. Jeżeli procedury poniżej problem nie
ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie otwierać urządzenia. Otwieranie pokrywy może
spowodować niebezpieczną sytuację.
Kontrolka jest
wyłączony w trybie
czuwania.

Brak sygnału lub słaby
sygnał.

Przewód zasilający jest
odłączony.
Antena nie jest prawidłowo
kierowane.

Pilot zdalnego
sterowania nie
działa.

Dostosować kierunek anteny.

Sygnał jest zbyt słaby.

Podłączyć wzmacniacz sygnału
antenowego.

Sound Off.

Naciśnij przycisk MUTE.

Biedne ustawień dźwięku.

W Menu> Opcje> cyfrowego
dźwięku, należy zmienić tryb.

Upewnij się, że odbiornik jest
włączony.

Sprawdź połączenia kablowe lub
spróbuj innego kabla. Ustawić
wejście w telewizorze.

Sprawdź baterie.

Wymienić baterie.

Nie ma dźwięku.

Brak obrazu.

Sprawdź przewód zasilający.

Kierowca powinien być skierowany
do przodu odbiornika, sprawdź, czy
panel przedni nie jest objęty.

Sterownik nie jest
prawidłowo
skierowany.

W przypadku braku kontaktu anteny techniki antenowej, która pomaga wyeliminować problemy
spowodowane złym antena lub anteny, aby poprawić odbiór.
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