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Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy az EVOLVEO Sigma T2 készüléket választotta.
Hisszük, hogy ez a termék sok élményt és elégedettséget hoz Önnek.

Figyelmeztetés

1. Az útmutató szerint kezelje, különben a készülék nem működik megfelelően. A
helytelen használat miatt az operációs rendszer instabil lehet vagy összeomolhat
2. Az USB-port tápellátási képességei korlátozottak. Ha TV-tunert használ az USB-hez,
távolítson el minden más USB-eszközt. Ha a TV-tuner USB-hez történő
csatlakoztatásakor az operációs rendszer azt jelzi, hogy a készüléket nem sikerült
felismerni, távolítson le minden további USB-berendezést és próbálja meg a tunert újra
csatlakoztatni, ha lehet, másik USB-porthoz.
3. Figyelmeztetjük, hogy minden USB-eszköznek egyéni ID azonosítója van. Ha tehát az
USB-s TV tunert más porthoz csatlakoztatja, mint amelyikre eredetileg telepítette,
a meghajtóprogram automatikus újratelepítésére kerül sor.
Kövesse az utasításokat, hogy rendben végbemenjen. Ilyen helyzet USB elosztó
használatakor is előfordulhat.
4. A földi digitális sugárzást a terep jellemzői, az épületek és az időjárás befolyásolja. Ez
az adott helyen gyengébb vételi minőséget okozhat. Ezért az épületen belüli vételhez
javasoljuk otthoni antenna használatát.
Rendszerkövetelmények (DVB-T nézéshez és felvételhez): Windows 7,8,8.1,10, Pentium
IV 2.0 GHz vagy újabb, 2 GB RAM, grafikus kártya Microsoft DirectX támogatással és
legalább 16 MB memóriával, hangkártya, egy USB 2.0 port
Rendszerkövetelmények (DVB-T2 nézéshez és felvételhez): Windows 7,8,8.1,10, Intel i5
3GHz/ AMD FX 4350 4,2GHZ vagy újabb, 4 GB RAM, grafikus kártya Microsoft DirectX
támogatással és legalább memóriával, hangkártya, egy USB 2.0 port

A hardware és a meghajtók telepítése
•
•
•
•

vegye le az USB védőfedelét, és csatlakoztassa a vevőkészüléket a számítógép
vagy notebook bármelyik USB-portjához
a számítógép érzékeli az új hardvert, és feltelepíti
ezután ellenőrizheti a telepítés megtörténtét a Windows > Eszközkezelő > Hangvideó- és játékvezérlők pont alatt, ahol „DVB-T/T2/C USB Stick“ néven kell
megjelennie
ha az interneten nem sikerül megtalálni a meghajtóprogramokat, töltse le innen, és
telepítse:
ftp://ftp.evolveo.com/dvb-t2/windows-usb-pc-tuner/sigma-t2/software-withdrivers/totaltv-player/

•
•

töltse le és csomagolja ki a TotalTV Player állományt
indítsa el a TV_Card.exe állományt, és az alábbi párbeszédablak jelenik meg

kattintson a „Driver Install“ opcióra, majd kattintson minden „Next” gombra
•

a sikeres telepítésről ez a párbeszédablak értesíti:

•
•

kattintson a „Finish” gombra
csatlakoztassa a DVB-T antennát az USB tunerbe

A Total TV Player szoftver telepítése
•
•

a főablakban kattintson a „Software Install“ opcióra
válassza ki az országot, ahol a csatornákat be fogja hangolni, majd kattintson a „DVBT/T2/C USB stick“ sorra

majd kattintson a „Tovább >“ gombra
•

Adja meg nevét és e-mailcímét (nem kötelező)

és kattintson a „Befejezés” gombra.
•

a telepítés típusaként válassza a „Complete” opciót

és kattintson a „Next >“ gombra.
•

a TotalTV Player sikeres telepítéséről ez a párbeszédablak értesíti

A TotalTV Player beállításai, és a televíziós csatornák első behangolása
•
•

a TotalTV Player elindításához kattintson duplán az ikonjára a Windows felületen
ebben az ablakban válassza a „Setup” gombot (jobbra lent)

•

a „Felhasználói környezet” fülön válassza ki a felhasználói felület nyelvét

A hang és a kép beállítása
•
•

„Hang/Kép” fül
állítsa be pontosan ugyanazokat az értékeket, amelyeket az ábrán lát:

Ha nem állítja be a fent megadott értékeket, a tuner NEM
FOGJA venni a DVB-T2 sugárzást!
•
•
•

a „Keresés” fülön válassza ki a „Region - Czech Republic“ opciót
kattintson a „Keresés” gombra
a vevőkészülék megkezdi az elérhető televíziós és rádiócsatornák behangolását

A hangolás befejezése után módosítani kell a behangolt DVB-T2 televíziós csatornák
„Név” adatát, hogy megfelelően jelenjenek meg a „TV-állomások listájában”:
•
•
•
•
•

kattintson a DVB-T2 televízióállomás (pl. „Kino Barrandov I T2“) sorára
ez a sor kék lesz
kattintson még egyszer, ezután az állomást átnevezheti.
törölje a „ I „ függőleges vonalat (a „Kino Barrandov“ csatornanév és a „T2“ közül)
nyomja meg az „Enter” gombot

A DVB-T2 állomás nevének helyes megjelenítése a „TV-állomások listájában”:

•

a „TotalTV Player” további funkcióinak menüjét úgy érheti el, ha az egér jobb
gombjával közvetlenül a programablakba vagy a „TotalTV Player”
programpanelére kattint

Gyakori kérdések és válaszok
A leggondosabb ellenőrzés mellett sem sikerül behangolnom egyetlen DVBT vagy DVB-T2
csatornát sem
•
ellenőrizze újra, hogy tényleg helyesen állította-e be a Kép/Hang paramétereit,
ld. feljebb (A hang és a kép beállítása), és indítsa el újra az Automatikus
hangolást
Nem tudok behangolni egyetlen DVBT vagy DVB-T2 csatornát sem automatikus
hangolással
•
ellenőrizze, hogy a környezetében van-e DVB-T/DVB-T2 jel lefedettség
•
ellenőrizze, hogy a DVB-T jel elég jó minőségű-e, ha igen, próbálja a DVB-T/DVBT2 antennát az ablakhoz közelebb elhelyezni, és indítsa el újra az automatikus
hangolást
•
ellenőrizze, hogy DVB-T/DVB-T2 antennája jól van-e bedugva és rögzítve az USBtunerbe
•
ellenőrizze, hogy megfelelő sugárzási országot választott-e a „TotalTV Player”
alapbeállításaiban
•
próbálja meg csatlakoztatni a DVB-T/DVB-T2 külső antennát, és indítsa el újra az
automatikus hangolást
Találtam néhány DVB-T/DVB-T2 csatornát, de kevesebbet, mint amikor legutóbb
indítottam el a TotalTV Playert
•
lehet, hogy elmozdította vagy áthelyezte a DVB-T/DVB-T2 antennát
•
az időjárás is befolyásolja a DVB-T/DVB-T2 jel vételét, pl. ha esik vagy havazik, a DVBT/DVB-T2 jel vételi érzékenysége és minősége csökkenhet
•
változás történhetett a szolgáltató oldalán, próbálja meg újra az automatikus hangolást
a DVB-T/DVB-T2 állomások keresésére
A program nézése közben egyszer csak elsötétült vagy lefagyott a kép
•
romlott a DVB-T/DVB-T2 jel vétele, ld. feljebb a 2. pontot
A kép megáll vagy akadozik
•
ellenőrizze, számítógépe teljesíti-e a rendszerkövetelményeket (ld. az útmutató
bevezetőjét)
A PiP (kép a képben) funkció nem engedi TV-állomások különböző kombinációinak
megjelenítését
•
A DVB-T2 USB vevőkészülék csak egy tunerrel rendelkezik, vagyis PiP üzemmódban
csak azonos mátrixban lévő állomásokat tud megjeleníteni, pl. CTsport és CT2, vagy
Nova és Nova Cinema. A TotalTV Player mindig magától megjelöli, melyik állomással
tudja a PiP funkciót használni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Először olvassa el a „FAQ - Gyakori kérdések” részt a
www.evolveo.com/hu/sigma-t2 oldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot az
EVOLVEO műszaki tanácsadó részlegével.
A jótállás NEM VONATKOZIK az alábbiakra:
• a készüléket más célra használja
• más firmware-t telepít, mint ami a készülékben telepítve van
• nem megfelelő használat által okozott elektromechanikus vagy mechanikus sérülések
• természeti jelenségek, pl. tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. okozta károk
• jogosulatlan javítás okozta károk
• ha a készülék sorozatszáma olvashatatlan
Megsemmisítés
Az áthúzott konténer ikon a terméken, a szövegben vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy
az EU-ban minden elektromos és elektronikus készüléket, elemet és akkumulátort
a szelektív hulladék közé kell kidobni élettartama lejárta után. Ne dobja ezeket a
termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Sigma T2 összhangban van az
ilyen típusú készülékekre vonatkozó normákkal és rendelkezésekkel.
A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az ftp://ftp.evolveo.com/ce címen
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Minden jog fenntartva.
A kivitel és jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

