Pilot uniwersalny

Wersja limitowana
Obsługuje dekodery:
BOX+, turboBOX+, mediaBOX+

Pilot poza dekoderem może sterować kilkoma istotnymi funkcjami telewizora.

DZIAŁANIE KLAWISZY

Klawisze do sterowania
telewizorem. Informacje
o ich programowaniu
na str. 4.

Przełącza dekoder między stanem
czuwania a stanem pracy.
Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie
tego przycisku przywraca poprzedni
poziom głośności.
Ten przycisk należy nacisnąć,
aby natychmiast powrócić
do oglądania telewizji: chowa
on wszelkie menu i okna.
Otwiera listę nagrań.
Otwiera Przewodnik po Programach
– szczegółowe informacje
o programach z wybranej kategorii
lub własnej listy. Preferowany format
Tabeli lub Gazety ustalamy w media
menu (otwieranie klawiszem
).
Uruchamia serwis
internetowy Portal+.
Otwiera listę kategorii usługi box
VOD+ (dotyczy dekoderów
z funkcją VOD+).
Przełącza kolejno pomiędzy trybem
oglądania, Oknem informacyjnym
a Oknem informacyjnym z opisem.
Gdy na ekranie pojawi się ikona
wciśnięcie tego klawisza
wyświetla pomoc kontekstową.
Otwiera okienko „Opcje Programu”
z wyborem przekształceń formatu
obrazu, wersji językowych, rodzaju
fonii, napisów oraz ustawień „3D”.
Zmiany dotyczą tylko wybranego
kanału.
Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.
W Oknie informacyjnym
przełączają między informacją
o obecnym i następnym programie.
W menu wybierają jego elementy
oraz przełączają między możliwymi
wartościami.

W menu wybierają jego
elementy lub opcje.
W Oknie informacyjnym
z opisem przesuwają tekst.
W trybie oglądania otwiera
okienko z listą, co umożliwia
wybór i zmianę kanału na
podstawie jego nazwy.
W menu wybiera aktualnie
podświetlony element lub
zatwierdza zmiany dokonane
na poszczególnych ekranach.
Podczas oglądania przełączają na następny lub poprzedni
kanał. W menu lub Przewodniku po programach (EPG+)
przesuwają listy o jedną
stronę w górę lub dół.
Podczas oglądania lub
w Oknie informacyjnym
przełącza między poprzednio
wybranym kanałem a aktualnie oglądanym. W menu lub
Przewodniku po programach
powraca do poprzedniego
ekranu.
Pozwalają na przewijanie
w przód i w tył.
Górny klawisz zatrzymuje
obraz/nagranie, a dolny
rozpoczyna odtwarzanie.

Otwiera tzw. „Media menu”
Grupuje ono dodatkowe
funkcje dekodera np. Radio+,
serwis Portal+. Można tu
wybrać styl wyświetlania EPG
oraz uruchomić wyszukiwanie
programów.
Służy do uruchamiania
Radia+ (otwiera listę kategorii radiowych).
Wyświetla aktualnie używaną
rozdzielczość. Naciśnięcie klawisza oraz wciśnięcie zaraz
po nim odpowiedniego
klawisza numerycznego zmienia rozdzielczość. Informacje
dotyczące przypisania klawiszy numerycznych do poszczególnych rozdzielczości podano
w Instrukcji Uruchomienia, w
punkcie „Wybór sygnału dla
telewizora”
Wyświetla teletekst
(jeśli jest dostępny).
Kolorowe klawisze realizują
funkcje, których opis wyświetlany jest w niektórych oknach
menu (np. klawisz „zielony”
uruchamia transmisję danych
diagnostycznych w zakładce
„Informacja o Systemie”).
Przyciski z cyframi pozwalają
bezpośrednio wybrać numer
kanału lub wpisać kod PIN.

Zatrzymuje nagrywanie/odtwarzanie programu.
Rozpoczyna nagrywanie
programu lub tworzy zlecenia
nagrania.
Otwiera Menu ustawień:
antenowych, telewizora, list
ulubionych kanałów, kontroli
rodzicielskiej, płatności,
diagnostyki.

Zaznaczone klawisze
są aktywne, jeśli dekoder
współpracuje z dyskiem.

PROGRAMOWANIE PILOTA
Pilot uniwersalny umożliwia również sterowanie
kilkoma funkcjami telewizorów popularnych
marek. Można sterować takimi funkcjami
telewizora jak: włączanie, wyłączanie, wybór

1. Programowanie klawiszy
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wejścia AV oraz regulować głośność (w tym
wyciszać głos). Użycie pilota do tych celów
wymaga jego zaprogramowania, które składa
się z dwóch etapów opisanych poniżej.

i

Włączyć telewizor
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz
, aż zaświeci się czerwony wskaźnik na
pilocie.
Nacisnąć klawisz numeryczny odpowiedni dla
marki telewizora (w tabelce) i zwolnić klawisz bez
zwłoki, kiedy telewizor wyłączy się.
Jeśli po zaprogramowaniu telewizor można wyłączyć, ale nie można ponownie załączyć, należy
nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3
sekundy klawisze
i
.

Marka TV

Kod

Grundig

1

LG

2

Panasonic

3

Philips

4

Samsung

5

Sharp, JVC

6

Sony

7

Thomson

8

Toshiba

9

inne

10

2. Przypisanie do telewizora klawiszy regulacji głośności:
Przypisanie do telewizora następuje po równoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez
3 sekundy klawiszy
i
. Aby ponownie przypisać klawisze regulacji głośności do dekodera
należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze
i
.

Przywrócenie stanu fabrycznego.
Działanie pilota można przywrócić do stanu fabrycznego naciskając jednocześnie i przytrzymując
przez 3 sekundy klawisze
i
. Następnie po dwukrotnym mrugnięciu czerwonego wskaźnika
na pilocie, należy nacisnąć kolejno klawisze
,
,
.
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