РЪКОВОДСТВО
за употреба на цифров приемник
DIGIVIEW HD Panda
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Преди инсталацията
Преден панел

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ: Показва часа или номера на програмата.
: Бутон за включване и изключване на приемника
CH- : Сменя каналите надолу.
CH+ : Сменя каналите нагоре.

Заден панел

ANT IN：

Входна букса за свързване на коаксиалния кабел.

LOOP OUT：

Букса ВЧ-изход за свързване на друг приемник.

COAXIAL:

Куплунг за цифров изход на звука за HiFi - уредба S/PDIF.

AV：

Букса за композитен видео и звук.

USB:

Порт USB 2.0. Запис и възпроизвеждане на
МP3,DAT,MKV,MP4,MPG,VOB,WMA,BMP,JPG, SRT

HDMI：

Служи за свързване на телевизор чрез HDMI кабел за гледане на
HDTV (760p & 1080i).

IR :

Букса за външен приемник на дистанционното управление.

DC 12V：

Куплунг за външно захранване с адаптер 12V

Дъно
CARD IN：

Тук се намира слота за карта. Картата се поставя с чипа към
приемника
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Дистанционно управление
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Инсталация на приемника (STB)
Стъпка 1:
Моля прегледайте свързването на задният панел, сигналния кабел, А/V оборудването,
твърдият диск (или USB) и захранването. Ако вече имате CA карта я поставете в слота на
дъното от дясната страна на приемника.

Стъпка 2:
След като всички кабели са добре свързани и приемника е включен, индикаторната
светлина ще светне в зелено. Включете телевизора и изберете Видео от менюто на ТВ.
На екрана се появява картина от приемника.

Стъпка 3:
Търсене на канали
Натиснете бутона MENU, изберете от главното меню Търсене канали и влезте в
подменю Параметри за NIT.
Въведете следните стойности в полетата:
Честота

306000

Символна честота

6875

Модулация

128QAM

Излезте от подменюто с бутона OK, за да се върнете в меню Търсене на канали. Влезте
в подменю NIT търсене и приемникът ще започне търсене на каналите. Това може да
отнеме няколко минути.

Стъпка 4:
Секциите с ТВ, Радио или Запис на програма
В случай, че искате да слушате радио, натиснете бутона TV/R, когато не сте в някое от
менютата.
Ако желаете да запишете програма, натиснете бутона Rec и потвърдете с ОК.
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Бързи клавиши
INFO (Информация)
Натиснете бутона INFO, за да видите подробна информация за програмата, която
гледате в момента – номер на канал, име и час, текущо предаване, сила и качество на
сигнала.
Натиснете EXIT бутон за изход.

Натиснете два пъти INFO, за да се покаже още по-детайлна информация от EPG за
текущото предаване както и технически параметри на канала.
Натиснете бутоните ▲/▼, за да видите информация за текущо или следващо предаване.
С жълтия и синия бутон можете да се движите в описанието на програмата . Натиснете
EXIT бутон или ОК за изход.
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EPG (ТВ програмен справочник)
Менюто ТВ справочник (EPG) се използва, за да се видят предаванията в излъчваните
програми. Пълнотата на списъка зависи от съответната програма, някои програми
излъчват само информация за текущото и следващото предаване, а други канали нямат
информация за програмата.
Натиснете бутона EPG за влизане в менюто ТВ справочник. Всички предавания на
програмата, която гледате в момента се показват в левия прозорец, а съдържанието на
избраното се показва в дясната част.

Натиснете бутон◄/►за смяна на канала. Натиснете бутон▲/▼за смяна на предаването.
Натиснете зеления или червения бутон за прелиствана на страници в съответното
информационно поле. За изход от менюто натиснете бутона EXIT.
В това меню чрез бутона INFO се влиза в менюто на таймера (Програма). Възможно е и
директно изпълняване на заявка за таймера, чрез избиране на предаване от ТВ
справочника с бутон OK. За запис на събитие на USB се избира режим [Запис].
С цветните бутони на дистанционното се добавят, редактират или изтриват записаните
в програмата на таймера събития за изпълнение.
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Гледане на ТЕЛЕТЕКСТ
Натиснете бутона TTX за да се появи телетекста, излиза се с повторно натискане. С
натискане на 4те цветни бутона се придвижвате в страниците. Натискането на бутоните
▲/▼ сменя страниците нагоре/надолу Директен избор се извършва с бутоните (0-9).
ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на телетекст зависи от съответната програма

Списък с програми

Натиснете бутона OK, за да се появи списъка с
програми. Прелистването по страници става с
бутоните ◄► или чрез задържане на бутон ▲ или ▼.
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Главно Меню
Натиснете бутона MENU, за да се появи главното меню. За напускане на менюто
натиснете EXIT. Главното меню има 6 групи:
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Програми
Изберете от ляво с бутоните ▲/▼ позиция Програми, за да управлявате настройките.
Изберете от възможните в дясно и натиснете OK или ► за да направите съответната
настройка. Излиза се с бутона EXIT.

Редактор на програми
За да редактирате програмите според предпочитанията си (заключване, прескачане,
любими, промяна на името, преместване или изтриване ), е необходимо да влезете в
меню Редактор на програмите. Натиснете за изход бутон EXIT.

Любим канал
С бутоните ▲/▼ се избира канала. За да се добави канала натиснете бутона FAV и
още един път, за да се премахне.
Преместване на канал
Натиснете ЧЕРВЕН бутон след като посочите канала. Натиснете бутон▲/▼, за
преместване на желаното място. Потвърдете с бутон OK .
Прескачане на канал
Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде прескачан. Натиснете ЗЕЛЕН
бутон за избор и повторно за премахване на прескачането.
Заключване на канал
Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде заключен. Натиснете ЖЪЛТ бутон
за заключване на канала и отново за да се отключи. Когато отключвате канала ще се
появи диалогов прозорец за въвеждане на парола и е необходимо да я въведете.
Фабричната парола е “000000”
Изтриване на канал
Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде изтрит. Натиснете СИН бутон, за
да се появи диалогов прозорец и натиснете OK за потвърждение на изтриването.
Ново име
За да промените името на програмата, натиснете бутона BACK. В появилото се меню
напишете новото име и потвърдете с бутона ОК.
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Сортиране
Подреждане на каналите в списъка. Използвайте бутоните ◄►, за да зададете някой
от следните опции:
По LCN - По възходящ ред и номер зададен от оператора .
По име - По име на програмата в азбучен ред.
По Service ID - По сервизния номер на програмата [SID].
По честота- Програмите от една честота са заедно
По ONID - По номер на оригиналната мрежа [ONID] на програмата.
ЗАБЕЛЕЖКА: При избрана опция По LCN, при преместване на канали в Редактор на
програми се запазва и номера зададен от оператора. За да подредите каналите без да
запазите номера на канала, изберете опция По ONID, направете ново NIT търсене на
каналите и ги подредете по ваш избор.

Таймер на програми
Тук можете да управлявате таймера на приемника - автоматичен запис на предавания
или автоматично превключване. Използвайте цветните бутони, за да добавите,
редактирате или изтриете събитие.

Натиснете червеният бутон ще излезе прозорец, в който да изберете параметрите на
желаното събитие. Може да избирате номер на канал, дата на желаното събитие,
начален и краен час. Също така може да изберете дали събитието да е еднократно или
да се повтаря всеки ден или веднъж седмично в желания от вас времеви интервал. След
като изберете желаните от вас параметри натиснете ОК, за да добавите събитието. Ако
изберете режим Гледане, в указания времеви интервал устройството, ще превключи на
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избрания от вас канал. При режим Запис
се осъществява запис на поставения в USB
слот, хард диск или флашка. Може да
добавяте неограничен брой събития.

ОТА списък с канали
Включен
Разрешава, съответно забранява, зареждането по ОТА на готов списък с настроени
програми, ако се предава такъв от кабелния оператор. Зареждането на OTA списъка
става когато се превключи на произволна програма от транспондера (честотата), в която
се предава списъка в реално време.
След извършване на ново търсене на програми от страна на потребителя приемникът
проверява за наличието на нов списък в предавания сигнал и ако е наличен такъв той го
зарежда автоматично когато се превключи на програма от транспондера в който той се
предава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете да подредите програмите по свой избор, оставете ОТА
списък с канали Включен. Така приемникът няма да реагира на промяна в излъчваните
програми и няма да ги размества.
Изключен
Когато функцията е изключена приемникът се управлява по NIT / PAT като следи
промяна във версията на таблиците в предавания сигнал.
При промяна в NIT версията в текущия транспондер, започва незабавно ново
сканиране за програми.
При промяна в PAT версията в текущия транспондер, автоматично приемникът
прибавя новите програми от него или премахва спрените.
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Търсене канали
Изберете отляво Търсене канали с бутоните ▲/▼, за да извършите сканиране.
Изберете с бутон надясно ► или с ОК . За напускане на менюто натиснете EXIT.

NIT Търсене
Тук се прави мрежово сканиране на каналите, според предаваната мрежова
информационна таблица NIT. При избор на този начин на търсене вече запаметеният
списък с канали се заличава. Всички канали, които бъдат намерени се запаметяват.
Натиснете бутон MENU или EXIT за прекъсване на сканирането.
ЗАБЕЛЕЖКА: NIT търсене е възможно само при коректно въведени в реда
Параметри за NIT определена главна честота, символна скорост и QAM модулация.

Параметри за NIT

Въведете следните стойности в полетата:
Честота

306000

Символна честота

6875

Модулация

128QAM

За да се върнете в основното меню, натиснете EXIT.
Нетуоркс България ЕООД, Русе, ул. Църковна независимост 18
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Система
Изберете отляво реда [Система] с бутоните ▲/▼ и след това бутон ► или OK за да
започнете да конфигурирате приемника. Различните видове настройки се избират с
бутоните ▲/▼. Избраната настройка е в червено, за регулирането й натиснете бутон ►
или OK. Връщане назад в менюто става бутон EXIT или MENU.

Родителски контрол
Тук се настройва възрастовата граница за
гледане. По подразбиране е зададена 18.
Необходимо е да въведете паролата в
диалоговия прозорец, като заводската е
“000000”.

Постави парола
Тук се променя паролата на приемника.
Паролата по подразбиране е “000000”.

Картина и звук
Тук се настройват различните параметри
на картината и на звука. В режим на гледане
на телевизия превключването е възможно с
натискане на бутона за бърз достъп на
дистанционното ASPECT и FORMAT.
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OSD настройка
Настройват се езика и параметрите на
екранното меню.

Време
Настройва се часовата зона според
страната.
Автоматична
ОТА
актуализация
на
софтуера - Вкл. или Изкл.
Час, в който да се извърши проверката за
нов софтуер.

Час за актуализиране на софтуера – В този час приемникът извършва проверка за
наличие на по-нов софтуер и извършва самостоятелно зареждане и актуализиране. За
целта приемникът трябва да се намира в състояние на готовност (Standby).

Връщане към заводски настройки
Установява апарата в настройки по подразбиране. Изисква се парола в диалогов
прозорец. Фабричната е “000000”.
ВНИМАНИЕ : Всички запаметени канали ще бъдат заличени при възстановяване
на фабричните настройки

15
Нетуоркс България ЕООД, Русе, ул. Църковна независимост 18

www.networx.bg

Мултимедия
Изберете отляво реда с бутоните ▲/▼ и след това бутон ► или OK за избор на
функция.

Мултимедия
Когато се постави USB устройство в USB
слота на приемника може да избирате между
Музика,
Снимки,
Филми
или
PVR
(видеозапис), чрез бутоните ▲/ ▼ и ► / OK.
Ако USB устройството не е поставено ще се
появи съобщение: Липсва USB устройството”.

Конфигурация на снимки
Влезте в менюто с и ► или OK и изберете
съответния ред. Можете да настроите:
Период за смяна - настройва се интервал
1~8 секунди.
Вариант - настройва се режим на ефект 0~59
или случаен.
Съотношение – Оригинално/Ингорирано

Конфигурация за филми
Влезте в менюто с и ► или OK и изберете
съответния ред.
Можете да настроите вида на субтитрите:
Субтитри размер
Голям/Малък/Нормален
Субтитри фон
Прозрачно/Сиво/Жълтозелен/Бяло
Субтитри цвят
Бяло/Черно/Червено/Синьо/Зелено
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Запис на USB
За да използвате функциите описани по-долу, е необходимо първо да поставите в USB
слота на гърба на приемника, флашка или хард диск USB 2.0.

Отместване във времето TIME SHIFT
Когато гледате програма (филм, интересно или важно за вас предаване) и не желаете
по каквато и да е причина да пропуснете и миг от него, Вие може да спрете програмата на
пауза като натиснете бутона PAUSE. За да продължите да я гледате след това от
мястото на което сте я спрели просто натиснете бутона PLAY. За да излезете от режима
натиснете бутона STOP и потвърдете с бутона ОК.

Запис на програма
Ако е необходимо да запишете програмата, която гледате в момента, можете да
натиснете бутона REC, след което ще се появи прозорец в горният ляв ъгъла на екрана,
показващ записаното време.
За да спрете записа, натиснете бутона STOP и потвърдете с бутона ОК.
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Преглед на запис

Всички записани предавания могат да
бъдат гледани и да се разглеждат в
менюто USB. Натиснете бутона PVR за
бърз достъп до списъка със записаните
предавания. За възпроизвеждане на
желания запис натиснете OK. За
възпроизвеждане
на
цял
екран
натиснете отново ЧЕРВЕНИЯ бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не е възможно да се гарантира съвместимостта за всички USB mass
storage устройства и не поемаме отговорност за загуба на данни, която
може да настъпи при свързването на тези устройства с този приемник.
При големи обеми данни може да е необходимо повече време за да
прочитане на съдържанието в USB устройството.
Някои USB устройства не могат да бъдат разпознати коректно.
Възможно е някои файлове да не се възпроизвеждат правилно или
въобще в зависимост от съдържанието им, дори и да са във формат,
който се поддържа от това устройство.
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