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1. WPROWADZENIE

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Anadol ECO został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z unijnymi wymogami bezpieczeństwa konsumenta 

(CE). Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia bezpieczeństwa

1. Podłączanie zasilania
• Ten produkt działa tylko w zakresie AC 100 V ~ 250 V i 50 Hz / 60 Hz. Najpierw sprawdź swój zasilacz, 
aby sprawdzić, czy pasuje do tego zakresu.
• Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub instalacyjnych 
należy odłączyć zasilanie.
• Upewnij się, że przewód zasilający znajduje się w pozycji, w której w razie nagłego wypadku można go 
łatwo wyjąć z gniazdka.

2.Przeciążenie
• Nie należy przeciążać gniazda ściennego, przedłużacza lub zasilacza, ponieważ może to spowodować
pożar lub porażenie prądem.

3. Ciecze
• • Ten produkt nie jest wodoodporny i nie należy go narażać na kapanie, rozpryskiwanie lub
jakiekolwiek inne płyny.

• • Na produkcie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak baza.
• • Nie należy czyścić produktu wilgotną ściereczką, która może powodować zwarcie.
• • W pobliżu produktu nie powinny znajdować się mokre przedmioty.
4. Wentylacja
• • Pozostaw wystarczającą przestrzeń między produktem a innymi przedmiotami, aby zapewnić wentylację produktu.
• • Nie należy blokować górnej lub tylnej części produktu za pomocą przedmiotu, który spowoduje zamknięcie otworów
wentylacyjnych i doprowadzi do wysokiej temperatury systemu. Może to spowodować awarię produktu.
• • Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych na produkcie.
• • Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów, takich jak śruba, śruba itp., Do otworów wentylacyjnych produktu.
Spowoduje to uszkodzenie produktu.

5. Podłączanie kabla koncentrycznego.
• Odłącz zasilanie produktu przed podłączeniem kabla koncentrycznego do produktu. W
przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie odbiornika.

6. Uziemienie
• Kabel koncentryczny i za pomocą LNB musi być uziemiony do systemu.

7.Lokalizacja
• Umieść produkt w pomieszczeniu.
• Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu, słońca lub światła.
• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak grzejnik lub kominek.
• Upewnij się, że odległość jest większa niż 10 cm od jakichkolwiek urządzeń elektrycznych i ściany.

8. Błyskawica, burza i inne
• Odłącz urządzenie i odłącz kabel antenowy podczas burzy oraz gdy odbiornik pozostawiony jest bez
nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas. Zapobiegnie to możliwym uszkodzeniom spowodowanym
przepięciami.

9. Wymiana części
• Nieautoryzowane części zamienne, zwłaszcza przez osobę nieposiadającą wykwalifikowanego
technika, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
• Upewnij się, że w przypadku konieczności wymiany części wykwalifikowani technicy wykonują
zadanie przy użyciu komponentów określonych przez producenta.

10. Dysk twardy
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• Nie należy przenosić urządzenia ani nagle wyłączać zasilania, gdy dysk twardy (HDD) nadal działa. Może
to spowodować uszkodzenie dysku twardego, a tym samym systemu.
• Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie danych na dysku HDD spowodowane
przez nieostrożne użycie lub niewłaściwe użycie użytkowników.

11. Baterie
• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku
nieprawidłowej wymiany baterii.
• Baterie należy wymieniać tylko na takie same lub równoważne.

Usuwanie "WEEE" Symbol

Tego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego pod koniec jego 
okresu użytkowania.

Proszę oddzielić je od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi, aby promować zrównoważone 
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Pomoże to w zapobieganiu szkodom dla środowiska lub 
zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów.

1.2 Zawartość opakowania

Przed użyciem produktu sprawdź zawartość opakowania. 

• Odbiornik satelitarny Anadol Eco 4K UHD E2
• Pilot
• Baterie
• Kabel HDMI
• Zasilacz
• Instrukcja obsługi
• 2x USB Wifi z anteną dla odbiornika

* Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
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1.3 Opis produktu

Panel Przedni

Tylny Panel

Tuner DVB-S2 

AV 

Połącz się z kompozytowym (żółtym) wideo i lub cyfrowym systemem stereo audio (czerwony / biały).

Optical 

Podłącz do cyfrowego systemu audio za pomocą kabla S / PDIF.

HDMI 

Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI zarówno dla sygnałów audio, jak i wideo.

USB 2.0 

Podłącz jon do urządzeń USB 2.0, takich jak Wifi N stick, czytnik kart i pamięć USB.

USB 3.0 

Podłącz do urządzeń USB 3.0, takich jak zewnętrzne dyski twarde USB i kije WIFI.

ETHERNET 

1 Gbit Ethernet, podłącz za pomocą kabla rj45 (kat5 / 6) do routera lub bezpośrednio do Internetu.

DC IN 12V 2A 

Podłącz dostarczony adapter AC / DC(2A@12V)
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1.4 Dostęp warunkowy i wspólny interfejs

Wśród kanałów skanowanych przez Anadol ECO, niektóre kanały można odpowiednio dostroić tylko za 
pomocą odpowiedniej karty Smartcard. Anadol ECO zapewnia jeden czytnik kart inteligentnych. 
Użytkownicy muszą kupić kartę inteligentną wymaganą do przeglądania usług opartych na subskrypcji.

Wstawienie karty inteligentnej
Karta inteligentna jest umieszczona z chipem skierowanym poniżej.
Upewnij się, że karta inteligentna pozostaje włożona podczas 
przeglądania.

1.5 Główne cechy

• ARM quad-core

• • System operacyjny Linux
• • Odtwarzacz multimedialny
• • Obsługiwane wtyczki do pobrania
• • Czytnik kart inteligentnych
• Wsparcie 4K- 2160p

• MPEG2 / H.264 and H.265 Dekodowanie sprzętowe
• HD HEVC / H.265 2160p60 Main-10 dekoder
wieloformatowy

• Dolby HDR obsługiwane
• 8GB Emmc NAND Flash / 1024MB DDR Memory

• 100M Ethernet Interface

• USB 3.0 and USB 2.0

• HDMI 2.0

• • Kompozytowe wideo z cyfrowym dźwiękiem
• SPDIF do cyfrowego przesyłania bitów (optyczne)
• EPG obsługiwane
• • Obsługiwane skanowanie automatyczne i ręczne
• • Obsługa wielu LNB (DiSEqC)
• • Obsługiwana zmiana skórek
• • Stabilny zasilacz (zewnętrzny)
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1.6 Pilot Zdalnego Sterowania

Programowalna część zdalnego pilota (RCU)

Zobacz wideo: https://youtu.be/ssImeWReRgM

Jak zaprogramować przycisk TV pilota ( na przykład: przycisk zasilania):

1. Naciśnij przycisk "Nauka" przez 8 sekund, a następnie LED zasilania
będzie ciemnoczerwony.
2. Twarzą w twarz dla RCU i naciśnij przycisk zasilania RCU, aby
zaprogramować STB RCU, a następnie przycisk Zasilanie zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby się uczyć
4. Dioda LED zasilania głównego będzie migać 2 razy
5. Wciśnij przycisk "Lean" w pamięci.
6. Teraz gotowy do sterowania telewizorem jako przycisk zasilania.

Nieprogramowalna część pilota

1. Power: Aby kontrolować moc STB.
2. Mute: wyciszanie dźwięku
3. Snapshot: Przechwyć ekran telewizora

3. Resolution: Zmień rozdzielczość 720p, 1080i, 1080p, 2160p.

4. Ratio: Zmień współczynnik 4: 3, 16: 9

5. Menu: Aby uzyskać menu podrzędne.

6. Exit: Exit or Back.

7. EPG: Elektryczny przewodnik po programach

8. INFO (i): Informacja dla kanału telewizyjnego

9. Vol +, -: Zwiększanie / zmniejszanie głośności

10. CH +, -: Aby zmienić kanał

11. Home: Przejdź do domu Android

12. Mouse Zmień tryb myszy.

13. TV: tryb Go TV / tryb radia

14. Rewind: Przewiń media

15. Play/Pause: wstrzymanie / odtwarzanie mediów

16. Fast Forward: Szybkie przewijanie

17. Fav: Aktywne ulubione menu

18. Ter / Sat: Zmień tryb grupowy na kanały naziemne / satelitarne

F1/F2 : przycisk funkcyjny do uruchomiania funkcji klawiszy SW.

Sleep : Zadzwoń do licznika czasu do urządzenia spania.

Timer : Licznik czasu połączenia do nagrywania.

22. Klawisze kolorowe: Obsługują różne funkcje na ekranie
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1.7 Parametry Techniczne

1.7.1 Podstawowe funkcje
ITEM SUB-ITEM Remark 

Receiver Size LxWxH 300x210x45 mm 

Reliability 
Operating Temp. 0~45°C 

Relative Humidity 10% ~ 80% (non-condensing) 

RF Reception 

Terrestrial DVB-S 950Mhz~2150Mhz 
DiSeqC 1.2 Terrestrial DVB-S2 

Number of RF Input/output terminal 
(75 Ohms F-Type) 

SAT-IN 1 

IO Features 

Power Indication (Red=Deep-Sleep) (Clock=Standby) 

Network activity Indication Yes (Rear) 

Ethernet Yes (1Gbit) 

HDMI output 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p 

USB 3.0 Yes (Rear, 1 port) 

USB 2.0 Yes (Rear 1 port and Side 1 port) 

Smart Card Slot 1 slot (Side) 

Optical Output PCM / Dolby Digital 

Power Supply AC-DC Adaptor (12V/2.0A) 

RCU Yes 

Accessories 

HDMI Cable Yes 

SCART cable No 

LAN cable No 

AC Adaptor (+12V/2A) Yes 

Battery (AAAx2) Yes 

User Manual Guide Yes 

Gift box Paper box, colored design 

Packaging 

1.7.2 Podstawowe funkcje
Functions PVR Ready STB 

Solution 

CPU ARM Quad-core 

RAM 1024MB 

ROM eMMC NAND 8GB 

OS Linux version >4.0 

Audio Decoder 

Dolby Digital (AC3) Yes 

MPEG-1 L1/L2/L3 Yes 

MPEG-2 AAC Yes 

MPEG-4 HE-AAC Yes 

WMA Yes 

Digital multi-lingual Yes 

DTS Yes 

Video Decoder 
MPEG-1 Yes 

MPEG-2 MP@HL 
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Functions PVR Ready STB 

VC-1 AP@L3 

H.264 HP@L4 (1080p 30fps) 

H.265 2160p 60fps 

WMV9 MP@HL 

XVID XVID Highdef (HD) 

Video Display 

16:9, 4:3 Monitor Selection Yes 

Aspect ratio control Yes 

576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p Yes 

Control I/F 
Front keypad 1Key – Power 

RCU Yes 

AV Input/ 
Output 

Composite video (CVBS) output Yes 

SCART output No 

S-video output No 

Component video (YPbPr) output No 

HDMI output x1 

Stereo L/R audio output Yes 

Stereo headphone output No 

SPDIF optical output Yes 

Ethernet RJ45 x1 

Network 

1 Gbit Yes 

Wi-fi (802.11 n/ac) By USB (optional) 

DHCP, Static IP Yes 

PPPoE Optional 

Other Functions Volume & Mute Control Yes 
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2. INSTALACJA ANADOLA ECO
Ten rozdział poprowadzi Cię przez proces instalacji Anadol ECO. Przeczytaj uważnie 
każdą sekcję, aby upewnić się, że system działa poprawnie. 

2.1 Podłączanie do TV

Anadol ECO oferuje różnorodne metody połączeń audio / wideo.
W celu uzyskania najlepszej jakości zalecamy korzystanie z HDMI.
Po podłączeniu odbiornika cyfrowego należy skonfigurować ustawienia audio i 
wideo.

2.1.1 Podłączanie telewizora kablem HDMI
Ze względu na najlepszą jakość obrazu, szczególnie w przypadku telewizji cyfrowej, 
zalecane jest połączenie HDMI.
Większość telewizorów HDTV ma złącza HDMI, aby zapewnić najwyższą jakość 
obrazu. Na tylnym panelu Anadol ECO dostępne jest jedno złącze HDMI. Podłącz 
telewizor do Anadol ECO za pomocą kabla HDMI, jak pokazano na rysunku.
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3. KREATOR - PIERWSZA INSTALACJA
Po włączeniu Anadol ECO po raz pierwszy po zakupie uruchamia się kreator instalacji, który można śledzić 

krok po kroku.

UWAGA: Przycisk OK służy do potwierdzenia i przechodzi do następnego kroku. 
Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniej strony.

3.1 Wybór wejścia wideo

3.2 Wybór trybu wideo (rozdzielczość)
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3.3 Konfiguracja ekranu

W tym kroku można regulować jasność i kontrast sygnału wyjściowego wideo Anadol ECO. 

3.4 Wybór języka

Anadol ECO oferuje różne języki i tutaj możesz wybrać główny język dla swojego ECO Anadol. Użyj klawisza 
W GÓRĘ / W DÓŁ, aby przewinąć w górę lub w dół i znaleźć żądany język.
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4. PODSTAWOWE OPERACJE

4.1 Przełączanie kanałów

[i: Użyj klawiszy ▲/▼oraz CHANNEL +/- . Naciskaj ◀/▶, aby przejść do następnych kanałów.

Anadol ECO oferuje różne metody przełączania kanałów. Możesz zmienić bieżący kanał, naciskając:

• Klawisze Góra / Dół

Jeśli naciśniesz przycisk Góra lub Dół, pojawi się menu Channel Selection. 

Możesz poruszać się w górę lub w dół, aby wybrać kanał, który chcesz dostroić

• Klawisz Lewo / Prawo

Jeśli naciśniesz przycisk LEWO lub PRAWO, nastrojony zostanie poprzedni lub kolejny kanał bieżącego kanału.

• Przyciski CHANNEL +/-

Jeśli naciśniesz CHANNEL + lub -, pojawi się menu wyboru kanału.

• Numer Kanału
Wprowadź numer kanału, a wyświetli się żądany kanał.
UWAGA: Jeśli zmiana kanału nie zostanie wykonana, prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wybrany kanał 
jest zaszyfrowany i nie masz odpowiedniej karty smart.
Aby dodać niektóre kanały do tej listy ulubionych:
1 Wyświetl listę wyboru kanałów, naciskając przycisk Góra lub Dół.
2 Przejdź do listy wszystkich kanałów, naciskając CZERWONY.
3 Wybierz kanał, który chcesz dodać do listy ulubionych.
4 Naciśnij przycisk MENU na wybranym kanale i pojawi się menu listy kanałów.
5 Wybierz "dodaj usługę do bukietu" i naciśnij OK.
6 Wybierz "Ulubione" i naciśnij OK.
7 Przejdź do listy Ulubione, naciskając NIEBIESKI, aby potwierdzić, że wybrany kanał ma być umieszczony na danej 
liście.
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4.2 Kontrola głośności

[i: Naciskaj przyciski VOLUME +/- .]

Głośność dźwięku można regulować naciskając VOLUME +/-. 

Możesz także tymczasowo wyciszyć lub wyłączyć dźwięk przez przycisk MUTE.

Ikona wyciszenia jest włączona, gdy dźwięk jest wyciszony.
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4.3 Wybór ścieżki audio

[i: Naciśnij przycisk AUDIO] 

Możesz sprawdzić, jakie ścieżki dźwiękowe są dostępne do wyboru, naciskając przycisk AUDIO.

Używając przycisków Góra / Dół  i przycisk Kolor, możesz wybrać inny język dźwięku lub 
dźwięk stereo. UWAGA: Dostępne opcje w tym menu będą się różnić w zależności od 
usługi.

4.4 Subtitle 
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[i: Naciśnij przycisk Audio, a po nim żółty przycisk]

Możesz wyświetlić podtytuł bieżącego programu, jeśli program zapewnia napisy. Naciśnij klawisz SUBT, Menu wyboru 

napisów pojawi się jak poniżej.

Dostępne napisy, jeśli są, będą wyświetlane. Używając przycisków GÓRA / DÓŁ, poruszaj się po liście, aby wybrać 

napisy, które chcesz odtworzyć, i naciśnij przycisk OK, aby go aktywować.

4.5 Teletext 

[i: Naciśnij przycisk TEXT]

Możesz wyświetlić informacje telegazety, naciskając przycisk TEXT. Załadowanie wszystkich informacji zajmie trochę czasu. 

Możesz nawigować po stronie telegazety za pomocą przycisku Góra / Dół, aby wybrać stronę tekstową lub po prostu wpisz 

numer strony, którą chcesz przeczytać.

• MUTE

Po włączeniu telegazety możesz przełączać się pomiędzy trybem na żywo a stroną telegazety, naciskając 

MUTE      (w tym przypadku ładowanie strony telegazety odbywa się natychmiast).

• VOLUME + Jeśli chcesz powiększyć stronę, naciśnij VOLUME + .

• VOLUME - Jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar strony, naciśnij przycisk VOLUME -.
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4.6 Informacje o programie

[i:Przycisk INFO ]

Po każdej zmianie kanału pasek informacji jest zawsze wyświetlany przez 5 sekund (ustawienie domyślne). 

Infobar został zaprojektowany w celu dostarczenia wyczerpujących informacji o aktualnie oglądanym kanale.

4.7 Pasek Informacyjny

• Naciśnij OK, aby wywołać pasek informacyjny.
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4.8 Elektroniczny przewodnik po programach (widok wydarzenia)

[i: Przycisk EPG ]

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetla informacje o programie każdego kanału, jeśli jest 

dostarczony, w kolejności czasu i daty. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o programie, naciskając 

klawisz EPG i pojawi się widok wydarzenia.

Szczegółowe informacje o aktualnym kanale będą wyświetlane na EPG. 

W tym menu dostępne są opcje:

• CZERWONY(IMDb Szukaj) 

Ta opcja pomaga znaleźć podobne programy. Jeśli istnieje jeden lub więcej programów, które są podobne do 

bieżącego programu, okno EPG selekcja wyświetla te kanały.

• ZIELONY (Dodaj Timer) 

Jeśli naciśniesz ZIELONY przycisk, pojawi się menu wprowadzania timera. Ta opcja służy do ustawienia nowego 

zegara do nagrywania itd.
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- Nazwa

Wyświetla nazwę wybranego programu.

- Opis

Wyświetla krótki opis wybranego programu.

- Typ Timera

• Wybierz Zap dla rezerwacji strojenia kanału.
• Wybierz opcję Record (Nagrywaj), aby zarejestrować zapis.

- Repeat (Powtarzanie)

• Wybierz opcję Tylko jeden raz dla zappingu lub rejestracji zapisu.
• Wybierz Powtórz dla wielokrotnego zappingu lub rezerwacji zapisu.
• Powtórzenia - ta opcja jest podana tylko wtedy, gdy wybrano "Repeat" w Repeat Type.

Możesz zarezerwować zapping lub nagrywanie w trybie dziennym / tygodniowym / pn-pt / zdefiniowanym przez użytkownika. 

- Data (Date)

Wyświetla aktualną datę. Ten wpis jest włączony po wybraniu opcji Raz, w trybie powtarzania. - Czas rozpoczęcia

Możesz ustawić czas rozpoczęcia nagrywania lub zappingu.

- Koniec czasu (End Time)

Możesz ustawić czas zakończenia nagrywania lub zappingu

- Kanał (Channel)

Ten wpis umożliwia zmianę kanału. Naciśnij przycisk LEWO / PRAWO, aby otworzyć menu wyboru kanału. Za pomocą tej opcji 

możesz wybrać inny kanał z tej listy. Aby powrócić do menu wprowadzania minutnika, naciśnij EXIT.

• ŻÓŁTY (Pojedyncze EPG)
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Naciśnij przycisk ŻÓŁTY podczas gdy Menu podglądu wydarzeń jest włączone, aby wywołać harmonogramy zdarzeń 

programu dla wybranego kanału. W tym stanie możesz sortować listę według kolejności A-Z lub czasu, naciskając ŻÓŁTY. 

UWAGA: Aby dodać timer do nagrywania lub zappingu, naciśnij przycisk ZIELONY.

• NIEBIESKI (Multi EPG)

Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby aktywować okno EPG Wybór Multi EPG.

- Możesz przesunąć poprzedni lub następny program w tym samym kanale za pomocą przycisków: ŻÓŁTEGO (Poprzedni) /

NIEBIESKI (Kolejny).

UWAGA: Nie wszystkie kanały zapewniają informacje EPG, a zatem w przypadku braku danych EPG nic nie będzie wyświetlane z 

wyjątkiem nazwy kanału.

- Możesz przełączyć na inny kanał za pomocą klawisza GÓRA / DÓŁ.
- Klawisz CZERWONY służy do natychmiastowego dostrojenia się do wybranego kanału. 
- ZIELONY klawisz służy do zarezerwowania nagrywania lub zappingu wybranego programu. 
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4.9 Time Shift (tylko opcjonalnie możliwe)

[i: Naciśnij przycisk

Dla Twojej informacji Timeshift to natychmiastowe nagranie bieżącego programu, który oglądasz. Naciśnij,         

natychmiast wstrzyma audio i wideo programu, a małe okno z informacją o upływającym czasie pojawi się w lewej 

górnej części ekranu, jak poniżej.

W tym stanie nagrywanie z przesunięciem w czasie jest uruchomione do momentu ponownego naciśnięcia przycisku 

PLAY lub PAUSE. Możesz ponownie uruchomić przeglądanie programu.

Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie przesunięte w czasie i powrócić do trybu na żywo, naciśnij przycisk STOP. 

Zostaniesz poproszony (Tak lub Nie ), aby zatrzymać Timeshift.

UWAGA: Czym TimeShift różni się od normalnego nagrywania? Odp. Różnica jest taka, że nagrywanie z 

przesunięciem w czasie nie ma być zapisywane na dysku twardym. Jeśli zatrzymasz Timeshift, nie będziesz mógł 

odtworzyć nagrania Timeshift. Funkcja Timeshift jest opcjonalna.
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4.10 Nagrywanie (tylko opcjonalnie możliwe)

Anadol ECO to osobisty rejestrator wideo (opcja PVR jest opcjonalna) ze zintegrowanym tunerem DVB-S2. 

Istnieją dwa sposoby obsługi i zarządzania nagrywaniem. Ta funkcja jest opcjonalna.

1 Natychmiastowe nagrywanie

[i: Przycisk REC ]

Naciśnij klawisz REC, aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu.

Podano pięć opcji nagrywania.

- Dodaj nagranie (zatrzymaj się po bieżącym wydarzeniu)

Ta opcja jest używana, gdy chcesz zakończyć nagrywanie po zakończeniu bieżącego programu.

- Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)

Ta opcja jest używana, gdy chcesz kontynuować nagrywanie bez określonego czasu zakończenia. Nagrywanie będzie 

kontynuowane, chyba że je zatrzymasz.

- Dodaj nagranie (wprowadź czas nagrywania)

Ta opcja jest używana, gdy chcesz ręcznie ustawić długość nagrania, wprowadzając określoną liczbę jak poniżej:

- Dodaj nagranie (wprowadź czas zakończenia nagrywania)

Ta opcja jest używana, gdy chcesz zdefiniować datę i godzinę, kiedy nagrywanie ma się zatrzymać.

- Wyjście

Ta opcja służy do wyjścia z tego menu bez nagrywania.
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2  Nagrywanie według timera

[i: Przycisk MENU  > Wybierz Timer]

Możesz zarządzać procesem nagrywania za pomocą menu listy timerów. Naciśnij MENU i wybierz Timer z menu.

W tym menu klawisze kolorów są przypisane do każdej innej funkcji.

- CZERWONY (usuń)

Ta opcja służy do usuwania licznika czasu.

- ZIELONY (Dodaj)

Ta opcja służy do dodawania timera.

- ŻÓŁTA (Wyłącz)

Ta opcja służy do wyłączenia timera i pojawi się znak X.

UWAGA: jeśli chcesz włączyć wyłączony timer, ponownie naciśnij ŻÓŁTY.

- NIEBIESKI (czyszczenie)

Ta opcja służy do usuwania zakończonych timerów z listy timerów.

UWAGA: Upewnij się, że dysk twardy w urządzeniu Anadol ECO ma wystarczająco dużo wolnego miejsca do 

nagrywania. Jeśli wolne miejsce na dysku twardym nie jest wystarczające, nagrywanie może zostać zatrzymane przed 

zdefiniowanym czasem zakończenia.

- Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie) [i: naciśnij klawisz REC> wybierz "Zatrzymaj Nagrywanie"]
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4.11 Odtwarzanie Nagrania

[i: Wybierz FILE LIST (LISTA PLIKÓW)]

Możesz oglądać nagrane pliki w menu Nagrane pliki (Recorded files). 

Naciśnij FILE LIST, aby aktywować to menu.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć. Natychmiast odtworzy się plik i wyświetli pasek nagrywania, 
który podaje następujące informacje o nagraniu.

1 Tytuł nagrania
2 Pozostały czas
3 Progresywny pasek
4 Upływający czas
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4.12 Zarządzanie Nagranymi Plikami

[i:Naciśnij FILE LIST > Naciśnij MENU ]

Jeśli chcesz usunąć plik nagrania, naciśnij przycisk MENU, gdy menu Plik nagrań 

jest włączone. Wybierz "Usuń" i potwierdź OK, aby usunąć.

4.13 Media Player

[i: MENU > Plugins > Media Player] 
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Anadol Eco to odbiornik multimedialny umożliwiający odtwarzanie zawartości multimedialnej. Za pomocą programu Media 

Player można odtwarzać muzykę, zdjęcia i wideo zapisane na zewnętrznym dysku twardym i / lub pamięci USB 

podłączonej do urządzenia Anadol ECO.

Jeśli odtwarzasz Media Player, pojawi się następujący odtwarzacz.

1. Przejdź do dowolnego katalogu dysku twardego lub podłączonego
portu USB.
2. Wybierz plik do odtworzenia i naciśnij OK
* Obsługiwane formaty to głównie pliki JPG, MP3, AVI itp.
3. W ten sam sposób można odtwarzać pliki nagrań zapisane na
dysku twardym.

4.14 Wtyczki

 [i: MENU >Wtyczki] 

Anadol ECO jest zintegrowany ze standardem Ethernet 10/100 Mb / s ze złączem RJ 45. Zaleca się korzystanie z tej 

możliwości sieciowej Anadol ECO, aby w pełni cieszyć się systemem. Jeśli twoje połączenie sieciowe Anadol jest 

ustanowione, możesz bezpośrednio pobierać wtyczki z Openatv lub z innego obrazu.

1 Naciśnij MENU i wybierz menu Wtyczki do aktywnej przeglądarki wtyczek.

2 Naciśnij ZIELONY przycisk, aby pobrać listę dostępnych wtyczek.

3 Po zakończeniu pobierania pojawi się lista wtyczek.

4 Wybierz wtyczkę do pobrania.

5 Możesz sprawdzić, czy pobieranie odbywa się poprawnie w przeglądarce Wtyczki.

Z tej strony można sprawdzić dostępne wtyczki do pobrania.
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4.15 Sleep Timer 

[i: MENU > Standbay/Restart >  Sleep Timer]

Możesz ustawić czas, w którym urządzenie Anadol ECO przechodzi w tryb gotowości lub tryb głębokiego czuwania, 

korzystając z tego menu. Kolorowe klawisze służą do ustawiania tego wyłącznika czasowego.

1 CZERWONY: Ta opcja służy do włączania i wyłączania funkcji Sleep Timer.

2 ZIELONY: Ta opcja służy do wyboru pomiędzy trybem gotowości i trybem głębokiego czuwania.

3 ŻÓŁTY: Ta opcja służy do wyboru pytania o potwierdzenie przed zamknięciem systemu.

4 NIEBIESKI: Ta opcja służy do wykorzystania czasu aktualnie uruchomionej usługi.

5. MENU

5.1 Menu główne

Anadol ECO jest bardzo wyrafinowanym urządzeniem zaprojektowanym w celu umożliwienia użytkownikom 

różnych opcji ustawień systemu. Możesz dostroić swój Anadol ECO, aby był własnym systemem, aby pasował do 

Twojego gustu. Ten rozdział poprowadzi cię przez całe menu konfiguracji systemu.
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[i: Naciśnij MENU]

Główne menu Anadol ECO składa się z następujących podmenu.

 Timer

Umożliwia zarezerwowanie oglądania i nagrywania programu.

 Informacje

Ma dwa podmenu dla usługi / Informacje. Menu serwisowe zawiera szczegółowe informacje o bieżącym kanale. Menu 

O zawiera szczegółowe informacje o systemie H / W i S / W w urządzeniu Anadol ECO. Więcej informacji można 

znaleźć w sekcji Informacje.

 Wtyczki 

Aktywuje wtyczkę przeglądarki Anadol ECO. Za pomocą tej przeglądarki można zalogować się na wyznaczoną stronę 

internetową i można pobrać wiele nowych wtyczek.

 Ustawienie 

Zapewnia wszystkie ustawienia systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następną sekcją.

 Standby / Restart

Zapewnia opcje włączania / wyłączania zasilania i wyłącznika czasowego. Aby uzyskać więcej informacji, 
zapoznaj się z sekcją Power On / Off.
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5.2 Ustawienie 

Menu konfiguracji składa się z następujących 

podmenu. 

1 Ustawienia systemowe

2 Wyszukiwanie usług

3 Wspólny interfejs

4 Kontrola rodzicielska

5 Resetowanie do ustawień fabrycznych

6 Aktualizacja oprogramowania
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5.2.1 Ustawienia systemu

5.2.1.1 Audio/Video 

[i: MENU > Ustawienie > Audio/Video]

Tutaj znajdziesz opcje niezbędne do konfiguracji audio i wideo twojego Anadol ECO.

UWAGA: CZERWONY jest dla anulowania, a ZIELONY dla OK. Przycisk OK na pilocie nie działa w tym trybie.

 1 Wyjście wideo

Tutaj musisz zdecydować, jakie wyjście wideo chcesz wykorzystać między telewizorem a Anadol ECO. Dostępne są 

następujące opcje.

• HDMI
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2 Rozdzielczość

Musisz zdecydować, której rozdzielczości użyć.

3 Downmix AC3

[TAK ] - gdy chcesz ustawić miksowanie w dół z AC3 na Stereo. 

[NIE] - jest używane, gdy nie chcesz, aby sygnał wyjściowy audio był miksowany w dół z AC3 na Stereo. Jeśli 

wybrano NIE, a system nie obsługuje przekazywania / nieprzetworzonego dźwięku danych, możliwe jest, że na 

niektórych kanałach nie ma dźwięku. Podobnie, jeśli oglądany program zapewnia tylko AC3. Ta opcja jest 

zalecana tylko w przypadku korzystania z połączenia S / PDIF.

5.2.1.2 Inne ustawienia

[i: MENU > Ustawienia  > Obsługa&Interfejs > Dostosuj

W tym menu znajdziesz różne opcje dostosowywania i to menu może być wyświetlane w trzech 

różnych formatach: Prostym, Średnim i Ekspert.

UWAGA: CZERWONY jest dla anulowania, a ZIELONY dla OK. 

Przycisk OK na pilocie nie działa w tym trybie.

Spośród opcji podanych w tym menu, następujące informacje na ogół mogą być potrzebne.



Anadol Eco 4K UHD E2 Linux Sat Receiver User Manual 

Anadol ECO 4K UHD E2 Linux Sat Receiver 33 
 

5.2.1.3 Ustawienia sieci

[i: MENU > Ustawienia > System >Sieć]

Anadol ECO jest zintegrowany ze standardowym Ethernetem 10/100 Mb / s ze złączem RJ 45. Zaleca się korzystanie z 

tej możliwości sieciowej Anadol ECO, aby w pełni cieszyć się systemem. 

W menu Konfiguracja sieci pojawi się pięć podmenu w następujący sposób:

1 Ustawienia adaptera

Za pomocą tego menu można ustawić podstawową konfigurację Ethernet.

Użyj interfejsu

TAK służy do aktywacji sieci Ethernet. Jeśli ustawisz tę opcję na NIE, Ethernet nie będzie działać.



Anadol Eco 4K UHD E2 Linux Sat Receiver User Manual 

Anadol ECO 4K UHD E2 Linux Sat Receiver 34 
 

Użyj DHCP

TAK służy do korzystania z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeśli ustawisz tę opcję na TAK, 

automatycznie wykryje poprawny adres IP. NIE jest używane, gdy chcesz użyć określonego stałego adresu IP. W takim 

przypadku musisz wprowadzić poprawne adresy w każdym polu.

2 Ustawienia serwera nazw

Ta opcja jest wymagana, jeśli wybrano opcję nie używania protokołu DHCP. Musisz podać adres serwera nazw.

3 Test sieci

Jeśli nie masz pewności, czy konfiguracja sieci została wykonana prawidłowo, możesz uruchomić ten test.

4 Uruchom ponownie sieć

Ta opcja jest używana, gdy chcesz ponownie uruchomić Ethernet swojego Anadol ECO. 

5.2.1.4 Wybór języka

[i: MENU > Ustawienia > Obsługa&Interfejs > Język ] 

W menu OSD Anadol ECO dostępnych jest wiele języków.
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5.2.1.5 Strefa czasowa

[i: MENU > Ustawienie > System > Ustawienia czasu]

W tym menu możesz ustawić swoją strefę czasową.

Używając klawisza LEWEGO / PRAWEGO, możesz znaleźć strefę czasową, której chcesz używać w swoim urządzeniu 

Anadol ECO. Po wybraniu strefy czasowej naciśnij ZIELONY, aby potwierdzić i zapisać zmienione ustawienie.

5.2.1.6 Konfiguracja twardego dysku

[i: MENU > Ustawienia > Obsługa & Interfejs >  Konfiguracja dysku twardego]

Możesz ustawić czas, po upływie którego HDD ma zostać przełączony w tryb gotowości. Tutaj możesz 

wybrać opcję Bez gotowości, różne czasy.

Po ustawieniu tej opcji, naciśnij ZIELONY przycisk, aby potwierdzić zmianę.
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5.2.2 Wyszukiwanie kanałów

[i: Press MENU> Ustawienie >  Wyszukiwanie kanałów]

Tutaj ustawiasz tuner swojego Anadol ECO i skanujesz kanał automatycznie lub ręcznie

5.2.2.1 Konfiguracja tunera

[i: MENU> Ustawienie >  Wyszukiwanie kanałów > Konfiguracja tunera]

Jeśli uruchomisz proces instalacji po raz pierwszy, Tuner A jest już skonfigurowany.
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5.2.2.2 Automatyczne Skanowanie

[i: MENU > Ustawienie >  Wyszukiwanie kanałów > Automatyczne skanowanie]

Najłatwiejszym sposobem skanowania usług jest skorzystanie z funkcji automatycznego skanowania. W menu 

skanowania automatycznego dostępne są dwie opcje, jak poniżej.

• Wyczyść przed skanowaniem

TAK służy do usuwania istniejącej listy kanałów przed rozpoczęciem automatycznego skanowania. Jeśli chcesz 

zachować istniejącą listę, wybierz NIE.

• Skanowanie Tuner A (DVB-S2)

Naciśnij OK, aby włączyć skanowanie automatyczne. Zajmie to kilka minut. Podczas skanowania pojawi się pasek 

postępu i nowo znalezione usługi poniżej.
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5.2.2.3 Skanowanie Ręczne

[i: MENU >Ustawienie >  Wyszukiwanie kanałów > Skanowanie ręczne]

Jeśli wiesz wystarczająco dobrze, aby skonfigurować każde dokładne ustawienie wymagane do ręcznego wyszukiwania 

usług, możesz również wykonać skanowanie ręczne. Istnieje wiele wartości parametrów, które należy podjąć, tak jak 

poniżej.

Pomiędzy innymi parametrami, które musisz podjąć przed wykonaniem skanowania ręcznego, są poniższe parametry. 

1 Tuner

Musisz zdecydować, który tuner chcesz użyć do skanowania ręcznego.

2 Ustawienia systemu

Tutaj masz dwie opcje między DVB-S (SD) i DVB-S2 (HD).

3 Częstotliwość

Musisz podać dokładną częstotliwość transpondera, który chcesz skanować.

4 Szybkość symboli

Musisz podać dokładną szybkość symbolu transpondera, który chcesz skanować

5 Polaryzacja

Tutaj masz opcje Poziome, Pionowe, Okrągłe Lewe i Okrągłe Prawe. Musisz znać biegunowość transpondera, który 

chcesz skanować.

6 FEC (Forward Error Correction)

Musisz podać dokładną wartość FEC transpondera, który chcesz skanować

7 Skanowanie sieciowe

Tutaj masz dwie opcje TAK i NIE. NIE służy do przeskanowania transpondera (TP) na podstawie danych, które aktualnie 

posiada twój Anadol ECO. TAK służy do przeskanowania TP nie tylko w oparciu o istniejące dane TP, ale także przy 

użyciu nowych danych TP, jeśli dane TP są świeżo transportowane z TP. Oczywiście opcja TAK trwa dłużej, ponieważ 

może to poprawić wyniki skanowania.
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8 Wyczyść przed skanowaniem

TAK służy do usuwania istniejącej listy kanałów przed rozpoczęciem automatycznego skanowania. Jeśli chcesz 

zachować istniejącą listę, wybierz NIE.

9 Skanowanie kanałów 

Tutaj masz dwie opcje NIE i TAK. Jeśli chcesz skanować tylko kanały Free to Air bez szyfrowania, wybierz TAK. 

Aby skanować wszystkie kanały - wybierz NIE,
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5.2.3 Kontrola Rodzicielska

[i: MENU >Ustawienie> Kontrola rodzicielska]

Jeśli chcesz uniemożliwić dostęp do niektórych kanałów, możesz to zrobić za pomocą tego menu. 

1 Przejdź do menu Kontrola rodzicielska, naciskając MENU> Ustawienia> Kontrola rodzicielska.

2 Ustaw opcję kontroli rodzicielskiej na TAK za pomocą klawiszy LEWO/PRAWO. Menu zmieni się jak poniżej.

Zabezpiecz Ustawienia

Jeśli ustawisz tę opcję na TAK, zostaniesz poproszony o wpisanie kodu PIN (PIN domyślny to: 0000)

Zmień PIN konfiguracji

Jeśli chcesz zmienić istniejący kod PIN konfiguracji rodzicielskiej, możesz to zrobić za pomocą tego menu.

Musisz dwukrotnie wprowadzić nowy kod PIN.

Chroń usługi

Tę opcję należy ustawić na TAK, jeśli chcesz zablokować określone kanały za pomocą kodu PIN.

 Rodzicielski typ kontroli
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Ta opcja zostanie aktywowana tylko wtedy, gdy ustawisz Zabezpiecz usługi na TAK. Oto dwie opcje:

- - Biała lista: ta opcja służy do blokowania wszystkich kanałów z wyjątkiem kanałów na liście kontroli
rodzicielskiej.

- - Czarna lista: ta opcja służy do blokowania tylko tych kanałów, które znajdują się na liście kontroli
rodzicielskiej.

 Zmień PIN

Tutaj możesz zdefiniować kod PIN wymagany do zmiany usług, które mają być uwzględnione na liście 
kontroli rodzicielskiej.
UWAGA: Kod PIN jest tutaj używany do zmiany usługi i dlatego zaleca się używanie kodu PIN innego niż 
ten użyty w usługach ochrony.
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5.2.4 Przywrócenie ustawień fabrycznych

[i: MENU > Ustawienie > System < Przywracanie ustawień fabrycznych]

Jeśli chcesz usunąć wszystkie zainstalowane listy usług, a także wszystkie konfiguracje, uruchom proces przywracania 

ustawień fabrycznych. Wybierz TAK w poniższym menu, aby uruchomić reset do ustawień fabrycznych.

Po zakończeniu procesu przywracania do ustawień fabrycznych urządzenie Anadol ECO uruchomi się ponownie 

automatycznie i rozpocznie proces instalacji po raz pierwszy. UWAGA: W przypadku przywrócenia ustawień 

fabrycznych wszystkie dane konfiguracyjne, takie jak bukiety, listy usług, parametry satelitów itp. zostaną usunięte.

5.3 Informacje

5.3.1 Informacje o kanale
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[i: MENU > Informacje > Kanał

W tym menu można zobaczyć wszystkie dane parametrów bieżącego kanału. Informacje o usłudze są 

dobrze ułożone w czterech sekcjach, jak poniżej:

1 Informacje serwisowe

2 PIDs

3 Multipleks

4 Status tunera

5.3.2 Sprawdzanie informacji H / W i S / W

[i: MENU > Informacje> Informacje o odbiorniku]

To menu służy do sprawdzania aktualnego systemu urządzenia Anadol ECO. Możesz zobaczyć 

następujące informacje: 

1 wersja S / W

2 Wykryte NIM dla tunera A

3 Wykryty dysk twardy
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6. COPYRIGHT – GNU GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2, June 1991  

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA 

Każdy może kopiować i rozpowszechniać dosłowne kopie tego dokumentu licencyjnego, ale jego zmiana jest 
niedozwolona

Licencje na większość oprogramowania zostały zaprojektowane tak, aby odebrać Ci wolność udostępniania i 
modyfikowania. Z kolei Powszechna Licencja Publiczna GNU ma na celu zagwarantowanie swobody dzielenia się i 
zmiany wolnego oprogramowania - aby upewnić się, że oprogramowanie jest bezpłatne dla wszystkich jego 
użytkowników. Ta ogólna publiczna licencja dotyczy większości oprogramowania Free Software Foundation i każdego 
innego programu, którego autorzy zobowiązują się do jego używania. (Niektóre inne oprogramowanie Free Software 
Foundation jest objęte licencją GNU Lesser General Public License). Możesz również zastosować ją do swoich 
programów.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, odnosimy się do wolności, a nie ceny. Nasze Ogólne Licencje Publiczne 

mają na celu zapewnienie, że masz swobodę rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (i pobierania opłat za 

tę usługę, jeśli chcesz), otrzymania kodu źródłowego lub możesz go otrzymać, jeśli chcesz, możesz zmienić 

oprogramowanie lub używać jego fragmentów w nowych bezpłatnych programach; i że wiesz, że możesz robić te rzeczy.

Aby chronić twoje prawa, musimy wprowadzić ograniczenia, które zabraniają komukolwiek odmawiania ci tych praw lub 

proszenia cię o zrzeczenie się tych praw. Ograniczenia te przekładają się na określone obowiązki, jeśli 

rozpowszechniasz kopie oprogramowania lub je modyfikujesz.

Na przykład, jeśli rozpowszechniasz kopie takiego programu, za darmo lub za opłatą, musisz dać odbiorcom wszystkie 

prawa, które posiadasz. Musisz upewnić się, że oni również otrzymają lub mogą uzyskać kod źródłowy. Musisz im 

pokazać te warunki, aby znały swoje prawa.

Chronimy Twoje prawa w dwóch krokach: (1) chronimy prawa autorskie do oprogramowania oraz (2) oferujemy ci 

licencję, która daje Ci prawne pozwolenie na kopiowanie, dystrybucję i / lub modyfikowanie oprogramowania. Ponadto, 

aby chronić każdego autora i nasze, chcemy mieć pewność, że wszyscy rozumieją, że nie ma żadnej gwarancji na to 

bezpłatne oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie zostało zmodyfikowane przez kogoś innego i przekazane dalej, 

chcemy, aby jego odbiorcy wiedzieli, że to, co mają, nie jest oryginalne, tak aby wszelkie problemy wprowadzone przez 

innych nie odzwierciedlały reputacji oryginalnych autorów.

Wreszcie, każdy wolny program jest stale zagrożony przez patenty na oprogramowanie. Chcemy uniknąć 

niebezpieczeństwa, że   redystrybutorzy darmowego programu indywidualnie uzyskają licencje patentowe, w efekcie 

czyniąc program zastrzeżonym. Aby temu zapobiec, wyjaśniliśmy, że każdy patent musi być objęty licencją dla 

wszystkich użytkowników lub nie być w ogóle licencjonowany.
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Poniżej przedstawiono dokładne warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji.

WARUNKI KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI I MODYFIKACJI

0. Niniejsza licencja ma zastosowanie do każdego programu lub innego dzieła zawierającego ogłoszenie złożone przez

właściciela praw autorskich, które może być rozpowszechniane na warunkach niniejszej ogólnej licencji publicznej. 

"Program", poniżej, odnosi się do dowolnego takiego programu lub pracy, a "praca oparta na Programie" oznacza 

Program lub dowolne pochodne prace podlegające prawu autorskiemu: to znaczy dzieło zawierające Program lub część 

to, dosłownie lub z modyfikacjami i / lub przetłumaczone na inny język. (W dalszej części przekładu termin "modyfikacja" 

jest zawarty bez ograniczeń.) Każdy licencjobiorca jest adresowany jako "Ty".

Działania inne niż kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikacja nie są objęte niniejszą Licencją; są poza jej zakresem. 

Działanie Programu nie jest ograniczone, a dane wyjściowe Programu objęte są tylko wtedy, gdy jego zawartość stanowi 

dzieło oparte na Programie (niezależnie od tego, czy zostało ono wykonane przez uruchomienie Programu). To, czy to 

prawda, zależy od tego, co robi Program.

1. 1. Użytkownik może kopiować i rozpowszechniać dosłowne kopie kodu źródłowego Programu w dowolnym 

momencie, pod warunkiem, że w odpowiedni i stosowny sposób publikuje na każdej kopii odpowiednią informację o 

prawach autorskich i zrzeczenie się gwarancji; zachowują nienaruszone wszystkie uwagi odnoszące się do tej Licencji i 

do braku jakiejkolwiek gwarancji; i przekazać innym odbiorcom Programu kopię niniejszej Licencji wraz z Programem.

Możesz pobrać opłatę za fizyczną czynność przekazania kopii, a możesz według własnego uznania zaoferować ochronę 

gwarancyjną w zamian za opłatę.

2. Użytkownik może modyfikować swoją kopię lub kopie Programu lub dowolnej jego części, tworząc w ten sposób 

dzieło oparte na Programie, a także kopiować i rozpowszechniać takie modyfikacje lub pracować zgodnie z 

postanowieniami Części 1 powyżej, pod warunkiem, że również spotkasz się z wszystkimi te warunki:

a) Musisz spowodować, aby zmodyfikowane pliki zawierały ważne powiadomienia informujące, że zmieniłeś pliki i datę

jakiejkolwiek zmiany.

b) Musisz spowodować, aby każda praca, którą rozpowszechniasz lub publikujesz, która w całości lub w części zawiera

lub pochodzi z Programu lub jakiejkolwiek jego części, jest licencjonowana jako całość bez opłat dla wszystkich stron 

trzecich na warunkach niniejszej Licencji. . c) Jeśli zmodyfikowany program normalnie czyta komendy interaktywnie po 

uruchomieniu, musisz go wywołać, kiedy

zaczęło działać w taki interaktywny sposób w najzwyklejszy sposób, aby wydrukować lub wyświetlić ogłoszenie

w tym odpowiednią informację o prawach autorskich i informację, że nie ma gwarancji (lub, mówiąc inaczej)

udzielasz gwarancji) oraz, że użytkownicy mogą redystrybuować program na tych warunkach i powiadamiać

użytkownik, jak wyświetlić kopię tej licencji. (Wyjątek: jeśli sam Program jest interaktywny, ale działa

zwykle nie drukuje takiego ogłoszenia, twoje prace na podstawie Programu nie są wymagane, aby wydrukować

ogłoszenie.)

Wymogi te dotyczą zmodyfikowanej pracy jako całości. Jeśli identyfikowalne sekcje tej pracy nie są

pochodzące z Programu i można w uzasadniony sposób uznać je za niezależne i odrębne prace
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same w sobie, to niniejsza Licencja i jej warunki nie mają zastosowania do tych sekcji, kiedy rozpowszechniasz je 

jako oddzielne prace. Ale kiedy dystrybuujesz te same sekcje jako część całości, na której opiera się dzieło

Program, dystrybucja całości musi być zgodna z warunkami niniejszej Licencji, której uprawnienia dotyczą

inni licencjobiorcy obejmują całą całość, a więc każdą część, niezależnie od tego, kto ją napisał.

Tak więc celem niniejszej sekcji nie jest roszczenie sobie praw lub zakwestionowanie twoich praw do pracy napisanej 
całkowicie przez ciebie;

Chodzi raczej o skorzystanie z prawa do kontrolowania dystrybucji utworów pochodnych lub zbiorowych na podstawie 
program.
Ponadto zwykła agregacja innego dzieła nieopartego na Programie z Programem (lub dziełem opartym na Programie) 

na woluminie nośnika pamięci lub dystrybucji nie powoduje, że inne prace wchodzą w zakres niniejszej Licencji.

3. Użytkownik może kopiować i rozpowszechniać Program (lub pracę na nim opartą, zgodnie z sekcją 2) w kodzie

wynikowym lub

w formie wykonywalnej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem że użytkownik wykona jedną z 

następujących czynności:

a) Towarzyszyć mu w kompletnym odpowiednim, możliwym do odczytu maszynowym kodzie źródłowym, który musi
być rozpowszechniany zgodnie z postanowieniami sekcji 1 i 2 powyżej na nośniku zwykle używanym do wymiany
oprogramowania; lub,

b) dołączyć do oferty pisemnej, ważnej przez co najmniej trzy lata, aby udzielić stronie trzeciej, za opłatą nie

więcej niż koszty fizycznej dystrybucji źródła, kompletna kopia, którą można odczytywać maszynowo

odpowiedni kod źródłowy, który zostanie rozprowadzony zgodnie z postanowieniami sekcji 1 i 2 powyżej na nośniku 
zwykle używanym do wymiany oprogramowania; lub,

c) dołączyć do niego informacje, które otrzymałeś w związku z ofertą dystrybucji odpowiedniego kodu źródłowego.

Ta alternatywa jest dozwolona tylko dla dystrybucji niekomercyjnej i tylko wtedy, gdy otrzymałeś program w kodzie 
wynikowym lub formie wykonawczej z taką ofertą, zgodnie z podpunktem b powyżej.)

Kod źródłowy dzieła oznacza preferowaną formę pracy do wprowadzania modyfikacji. W przypadku 
wykonywalnej pracy kompletny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy wszystkich zawartych w nim 
modułów, a także wszelkie powiązane pliki definicji interfejsu oraz skrypty używane do kontrolowania 
kompilacji i instalacji pliku wykonywalnego. Jednak, jako wyjątek specjalny, dystrybuowany kod źródłowy 
nie musi zawierać niczego, jest zwykle dystrybuowany (w formie źródłowej lub binarnej) z głównymi 
komponentami (kompilator, jądro i tak dalej) systemu operacyjnego, na którym działa plik wykonywalny, 
chyba że sam komponent towarzyszy plikowi wykonywalnemu.

Jeżeli rozpowszechnianie kodu wykonywalnego lub kodu obiektu odbywa się poprzez oferowanie dostępu 
do kopii z wyznaczonego miejsca, wówczas oferowanie równoważnego dostępu do kopiowania kodu 
źródłowego z tego samego miejsca jest traktowane jako dystrybucja kodu źródłowego, nawet jeśli strony 
trzecie nie są zmuszone do kopiowania kodu źródłowego. źródło wraz z kodem obiektowym.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, udzielać sublicencji ani dystrybuować Programu, z
wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w
ta licencja. Każda próba skopiowania, modyfikacji, sublicencjonowania lub rozpowszechniania Programu
jest nieważna i spowoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw wynikających z niniejszej Licencji.
Jednak strony, które otrzymały od Ciebie kopie lub prawa na podstawie niniejszej Licencji, nie będą miały
prawa do wypowiedzenia swoich licencji, o ile strony takie pozostaną w pełni spełnione.
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5. Nie musisz akceptować tej Licencji, ponieważ jej nie podpisałeś. Jednak nic innego nie zezwala na modyfikowanie ani 

dystrybuowanie Programu ani jego dzieł pochodnych. Działania te są zabronione przez prawo, jeśli nie akceptujesz tej 

Licencji. W związku z tym, modyfikując lub rozpowszechniając Program (lub dowolną pracę opartą na Programie), 

wskazujesz na akceptację tej Licencji, a także wszystkie jej warunki kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania 

Programu lub prac na nim opartych.

6. Za każdym razem, gdy redystrybuujesz Program (lub dowolną pracę opartą na Programie), odbiorca automatycznie 

otrzymuje licencję od pierwotnego licencjodawcy na kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie Programu 

zgodnie z tymi warunkami. Nie możesz nakładać żadnych dalszych ograniczeń na korzystanie przez beneficjentów z 

praw przyznanych w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania 

niniejszej licencji przez osoby trzecie.

7. Jeżeli w wyniku orzeczenia sądu lub zarzutu naruszenia patentu lub z jakiegokolwiek innego powodu (nie 

ograniczającego się do kwestii patentowych), zostaną na ciebie nałożone warunki (na mocy orzeczenia sądowego, 

umowy lub w inny sposób), które są sprzeczne z warunkami niniejszego Licencja, nie zwalniają Cię z warunków 

niniejszej Licencji. Jeśli nie możesz rozpowszechniać, aby jednocześnie wywiązywać się z obowiązków wynikających z 

niniejszej Licencji i innych odnośnych zobowiązań, w konsekwencji możesz nie rozpowszechniać w ogóle Programu. Na 

przykład, gdyby licencja patentowa nie zezwalała na bezpłatną redystrybucję Programu przez wszystkich, którzy 

otrzymują kopie bezpośrednio lub pośrednio przez ciebie, jedynym sposobem, w jaki mógłbyś spełnić zarówno to, jak i 

niniejszą Licencję, byłoby całkowite powstrzymanie się od rozpowszechniania Programu. Program.

Jeśli jakakolwiek część tego punktu zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania w jakichkolwiek 

szczególnych okolicznościach, saldo sekcji ma zastosowanie, a część jako całość ma zastosowanie w innych 

okolicznościach. Celem niniejszej sekcji nie jest nakłanianie do naruszania jakichkolwiek patentów lub innych roszczeń 

dotyczących praw własności lub kwestionowanie ważności takich roszczeń; ta sekcja ma wyłącznie na celu ochronę 

integralności systemu dystrybucji wolnego oprogramowania, który jest realizowany przez publiczne praktyki licencyjne. 

Wiele osób wniosło wielki wkład w szeroką gamę oprogramowania rozpowszechnianego za pośrednictwem tego 

systemu, polegając na konsekwentnym stosowaniu tego systemu; do autora / dawcy należy decyzja, czy jest on skłonny 

do dystrybucji oprogramowania za pośrednictwem dowolnego innego systemu, a licencjobiorca nie może narzucić 

takiego wyboru.

Ta sekcja ma na celu dokładne wyjaśnienie, co uważa się za konsekwencję pozostałej części niniejszej Licencji.

8. Jeśli rozpowszechnianie i / lub korzystanie z Programu jest ograniczone w niektórych krajach przez patenty lub przez 

interfejsy chronione prawem autorskim, oryginalny właściciel praw autorskich, który umieszcza Program na tej Licencji, 

może dodać jednoznaczne ograniczenie dystrybucji geograficznej z wyłączeniem tych krajów, aby umożliwić dystrybucję 

jest dozwolone tylko w krajach lub w taki sposób wykluczonych. W takim przypadku niniejsza Licencja obejmuje 

ograniczenie, tak jak jest zapisane w treści niniejszej Licencji.

9. Free Software Foundation może od czasu do czasu publikować poprawione i / lub nowe wersje General Public 

License. Takie nowe wersje będą podobne w duchu do obecnej wersji, ale mogą różnić się szczegółami, aby rozwiązać 

nowe problemy lub wątpliwości.
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Każda wersja ma wyróżniający numer wersji. Jeśli Program określa numer wersji tej Licencji, który

dotyczy go i "każdej późniejszej wersji", masz możliwość przestrzegania warunków tej wersji lub dowolnej późniejszej 

wersji opublikowanej przez Free Software Foundation. Jeśli Program nie określa numeru wersji niniejszej Licencji, 

możesz wybrać dowolną wersję opublikowaną przez Free Software Foundation.

10. Jeśli chcesz włączyć części Programu do innych wolnych programów, których warunki dystrybucji są różne, napisz

do autora, aby poprosić o pozwolenie. W przypadku oprogramowania chronionego prawem autorskim przez Free 

Software Foundation, napisz do Free Software Foundation; czasami robimy wyjątki. Nasza decyzja będzie kierować się 

dwoma celami, jakim jest zachowanie wolnego statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz 

promowanie udostępniania i wielokrotnego używania oprogramowania w ogólności.

BEZ GWARANCJI

11. PONIEWAŻ PROGRAM JEST LICENCJONOWANY BEZPŁATNIE, NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ W

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Z WYJĄTKIEM, GDY W INNY SPOSÓB USTALONO 

PISEMNE PRAWA AUTORSKIE I / LUB INNE STRONY ZAPEWNIĄ PROGRAM "W STANIE, W JAKIM SIĘ 

ZNAJDUJE" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE 

NIE LIMITOWANEJ TO, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYNIKIEM PROGRAMU JEST Z WAS. W 

PRZYPADKU USZKODZENIA PROGRAMU UŻYTKOWNIK PONOSI KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, 

NAPRAWY LUB POPRAWEK.

12. W ŻADNYM PRZYPADKU, JEŚLI NIE POTRZEBUJE ODPOWIEDNIEGO PRAWA LUB ZGODNOŚCI Z PISEM

WSZELKIM PRAWOM AUTORSKIM, LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRONĄ, KTÓRĄ MOGĄ MODYFIKOWAĆ I / LUB 

PRZEKAZYWAĆ PROGRAM

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK SZKODY, W TYM SZKODY 

OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI 

UŻYCIA PROGRAMU (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY DANYCH LUB DANYCH OBJĘTYCH 

NIEDOKŁADNOŚCIĄ ALBO STRATY ZRÓWNOWAŻONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY TRZECIE ORAZ AWARIĘ 

PROGRAMU DO OBSŁUGI Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI TAKIEGO POSIADACZA LUB INNEJ STRONY 

ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

KONIEC WARUNKÓW
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1. Brak obrazu na ekranie TV

• Najpierw sprawdź, czy produkt jest włączony i działa.
• Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony między telewizorem a Anadol ECO.
• Sprawdź, czy kabel satelitarny jest prawidłowo podłączony do Anadol ECO.
• Sprawdź, czy wybrany kanał jest aktualnie na antenie.
• Sprawdź, czy wybrany kanał jest zaszyfrowany i czy posiadasz odpowiednią kartę dostępu.

2. Problem z jakością dźwięku

• Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź poziom głośności telewizora i produktu.
• Sprawdź, czy produkt lub telewizor jest wyciszony.
• Sprawdź opcję audio, jeśli jest poprawnie wybrana dla aktualnie oglądanego programu.

3. Problem z pilotem zdalnego sterowania

• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zamontowane.
• Jeśli pilot był używany przez dłuższy czas, wymień baterie.
• Skierować pilota bezpośrednio w kierunku produktu.
• Upewnij się, że nic nie blokuje wyświetlacza na przednim panelu.

4. Problem z wyszukiwaniem kanału

• Upewnij się, że wszystkie konfiguracje tunera są poprawnie wykonane.
• Sprawdź, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony.

5.Problem z dekodowaniem kanału

• Sprawdź, czy masz odpowiednią kartę Smartcard.
• Wyjmij kartę Smart Card i włóż ją ponownie, aby ponownie zainicjować.
• Sprawdź, czy twój system prawidłowo wykrywa kartę inteligentną.

6. Problem z nagrywaniem

• Sprawdź, czy na dysku twardym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca do nagrywania.
• Sprawdź, czy nie ma konfliktu między zegarem nagrywania.

7. Inny dźwięk pracy odbiornika

• Gdy dysk twardy jest włączony, możesz usłyszeć lekki hałas. 

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z lokalnym centrum serwisowym uważnie przeczytaj poniższe wskazówki.

UWAGA: jeśli antena jest pokryta śniegiem lub sygnał RF jest osłabiony przez intensywny deszcz, jakość dźwięku i obrazu 

może chwilowo ulec pogorszeniu. Jeśli jakość obrazu i dźwięku jest słaba z powodu złych warunków pogodowych, sprawdź, 

czy antena satelitarna jest skierowana w oryginalnym kierunku. I zobacz, czy jest pokryty śniegiem. Sprawdź również, czy 

Twój LNB nie jest uszkodzony.
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8. SŁOWNIK
8PSK 8-PSK jest najczęściej stosowaną konstelacją PSK o najwyższym porządku. Z więcej niż

8 faz, poziom błędu staje się zbyt wysoki i istnieją lepsze, choć bardziej złożone, modulacje, 
takie jak kwadraturowa modulacja amplitudy (QAM).
Chociaż dowolna liczba faz może być użyta, to fakt, że konstelacja musi zwykle zajmować się 
danymi binarnymi, oznacza, że liczba symboli jest zwykle potęgą 2 - to pozwala na równą 
liczbę bitów na symbol.

Composite Video Composite video to format sygnału telewizji analogowej (tylko obraz)
jest połączony z sygnałem dźwiękowym i modulowany na nośniku RF. Złożony
wideo jest często oznaczane akronimem CVBS, co oznacza "Kolor, wideo, puste miejsce"
and Sync. "W języku niemieckim (z PAL będącym niemieckim wynalazkiem Waltera Brucha 
Telefunkena) skrót FBAS (Farbe-Bild-Austastung-Synchron) oznacza to samo.
Zwykle jest w standardowych formatach, takich jak NTSC, PAL i SECAM. To jest kompozyt
trzech sygnałów źródłowych zwanych Y, U i V (razem określanych jako YUV) z impulsami 
synchronizacji. Y reprezentuje jasność lub luminancję obrazu i zawiera impulsy 
synchronizujące, dzięki czemu może być wyświetlany jako monochromatyczny obraz. U i V 
reprezentują barwę i nasycenie lub chrominację; między nimi niosą informację o kolorze. Są 
one najpierw modulowane na dwóch ortogonalnych fazach sygnału nośnika koloru w celu 
utworzenia sygnału zwanego chrominancją. Y i UV są następnie łączone. Ponieważ Y jest 
sygnałem pasma podstawowego, a UV zostało zmieszane z nośnikiem, to dodanie jest 
równoważne z multipleksowaniem z podziałem częstotliwości.

Conditional Access System Kilka firm zapewnia konkurencyjne systemy warunkowego dostępu; Irdeto Access, 
Nagravision, Conax, Viaccess, Verimatrix i NDS należą do najczęściej używanych systemów 
CAS.

DiSEqC Oznacza cyfrową kontrolę sprzętu satelitarnego. Jest to specjalny protokół komunikacyjny do użycia 
między odbiornikiem satelitarnym a urządzeniem takim jak przełącznik wielostanowiskowy lub mały 
wirnik anteny anteny. DiSEqC został opracowany przez europejskiego operatora satelitarnego 
Eutelsat, który obecnie działa jako agencja standardów dla protokołu.

Dolby Digital Dolby Digital jest popularną wersją zawierającą do sześciu dyskretnych kanałów 
dźwiękowych. Najbardziej rozbudowany tryb wspólnego użytkowania obejmuje pięć kanałów 
dla głośników normalnego zakresu (20 Hz - 20 000 Hz) (prawy przód, środek, lewy przód, 
prawy tył i lewy tył) i jeden kanał (20 Hz - 120 Hz audio) dla efekty niskiej częstotliwości z 
subwooferem. Obsługiwane są również tryby mono i stereo. AC-3 obsługuje częstotliwości 
próbkowania dźwięku do 48 kHz.
* Dolby Digital
* DD (skrót od Dolby Digital, często w połączeniu z liczbą kanałów;

na przyk ad DD 2.0, DD 5.1)
* AC-3 (Audio Codec 3, Advanced Codec 3, Acoustic Coder 3.

EPG Elektroniczny przewodnik po programach to cyfrowy przewodnik po planowej telewizji lub
programy radiowe, zwykle wyświetlane na ekranie z funkcjami umożliwiającymi przeglądaczowi 
nawigowanie, wybieranie i odkrywanie treści według czasu, tytułu, kanału, gatunku itp. za pomocą 
pilota, klawiatury lub innych urządzeń wejściowych, takich jak telefon klawiatura.
Treści można również zaplanować na przyszłe nagranie (nagrywanie jest opcjonalne) przez 
osobistą nagrywarkę wideo
(PVR). Informacje wyświetlane na ekranie mogą być dostarczane przez dedykowany kanał lub 
składane przez urządzenie odbiorcze na podstawie informacji przesyłanych przez każdy program
kanał.

eSATA Odmiana SATA przeznaczona do podłączenia zewnętrznego o następujących cechach: * 
Minimalny potencjał transmisji: Zakres wynosi 500-600 mV. * Minimalny potencjał odbioru: 
Zakres wynosi 240-600 mV. * Identyczny protokół i logiczna sygnalizacja (łącze / warstwa 
transportowa i wyżej), umożliwiająca wdrożenie natywnych urządzeń SATA w zewnętrznych 
obudowach przy minimalnych modyfikacjach.

FEC Wyznacza korektę błędu do przodu. Jest to system kontroli błędów dla transmisji danych, w 
którym nadawca dodaje również nadmiarowe dane do swoich wiadomości
znany jako kod korekcji błędów. Dzięki temu odbiornik może wykryć i skorygować błędy (w 
ramach niektórych ograniczeń) bez potrzeby zwracania się do nadawcy o dodatkowe dane. 
Zalety korekcji błędów forward polegają na tym, że back-channel nie jest wymagany i często 
można uniknąć retransmisji danych (średnio kosztem wyższych wymagań przepustowości).

HDMI Oznacza multimedialny interfejs High-Definition. Jest to kompaktowy interfejs audio / wideo do 
przesyłania nieskompresowanych danych cyfrowych. HDMI łączy cyfrowe źródła audio / wideo - 
takie jak przystawki STB, odtwarzacze Blu-ray Disc, komputery osobiste (PC), konsole do gier 
wideo (takie jak PlayStation 3 i niektóre modele Xbox 360) oraz amplitunery AV - do 
kompatybilnych cyfrowe urządzenia audio, monitory komputerowe,  
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i telewizory cyfrowe. Jako nieskompresowane połączenie, HDMI jest niezależne od różnych 
standardów telewizji cyfrowej używanych przez poszczególne urządzenia, takie jak ATSC i DVB, 
ponieważ są to enkapsulacje skompresowanych strumieni wideo MPEG (które mogą być 
dekodowane i wyprowadzane jako nieskompresowany strumień wideo na HDMI).

LNB Stojak na konwerter bloków niskiego hałasu. To jest antena odbiorcza lub odbiorcza
tego, co jest powszechnie nazywane paraboliczną anteną satelitarną powszechnie używaną w 
satelitach
Odbiór TV. LNB jest zazwyczaj umieszczony na antenie satelitarnej lub w antenie satelitarnej. Cel
LNB ma przyjmować szeroki blok (lub pasmo) o stosunkowo wysokich częstotliwościach, 
wzmacniając i konwertować je na podobne sygnały przenoszone przy znacznie niższej 
częstotliwości (nazywanej częstotliwością pośrednią lub IF). Te niższe częstotliwości przechodzą 
przez kable
przy znacznie mniejszym tłumieniu sygnału, więc na końcu odbiornika satelitarnego pozostaje 
jeszcze dużo więcej sygnału. Dużo łatwiej i taniej jest zaprojektować układy elektroniczne do pracy 
na tych niższych częstotliwościach, niż na bardzo wysokich częstotliwościach transmisji satelitarnej.

PID Oznacza identyfikator pakietu. Jest to zestaw liczb identyfikujących pakiety strumieniowe 
zawarte w pojedynczym strumieniu danych

Polarization Orientacja pól elektrycznych i magnetycznych sygnału. Satelity wykorzystują głównie 
polaryzację pionową i poziomą.

S/PDIF Oznacza format Sony / Philips Digital Interconnect. Powszechnie stosowanym interfejsem S / PDIF 
jest przenoszenie skompresowanego dźwięku cyfrowego zgodnie z normą IEC 61937. Ten tryb 
służy do podłączenia wyjścia odtwarzacza DVD do odbiornika kina domowego obsługującego 
dźwięk przestrzenny Dolby Digital lub DTS. Innym powszechnym zastosowaniem jest przenoszenie 
nieskompresowanego dźwięku cyfrowego z odtwarzacza CD do odbiornika. Ta specyfikacja 
umożliwia także sprzężenie dźwięku cyfrowego komputera (jeśli jest w wyposażeniu) za 
pośrednictwem kabla optycznego lub koncentrycznego z odbiornikami obsługującymi format Dolby 
lub DTS.

Smartcard Kieszeniowa karta z wbudowanymi układami scalonymi, które mogą przetwarzać dane. Może 
odbierać dane wejściowe, które są przetwarzane i dostarczane jako dane wyjściowe. Karta 
może osadzić hologram, aby uniknąć podrabiania. Służy do uzyskiwania dostępu do 
zaszyfrowanych kanałów telewizyjnych lub usług.

Teletext Usługa wyszukiwania informacji telewizyjnych opracowana w Zjednoczonym Królestwie w
wczesne lata siedemdziesiąte. Oferuje szeroki wachlarz informacji tekstowych, obejmujących 
zwykle krajowe, międzynarodowe i sportowe wiadomości, prognozy pogody i programy 
telewizyjne. Informacja napisów (lub napisów zamkniętych) jest również przesyłana w 
sygnale telegazety, zazwyczaj na stronie 888 lub 777.

YPbPr Przestrzeń barw używana w elektronice wideo, w szczególności w odniesieniu do kabli 
komponentowych wideo. YPbPr jest analogową wersją przestrzeni kolorów YCBCR; dwa są 
równoważne numerycznie, ale YPBPR jest przeznaczony do użytku w systemach 
analogowych, natomiast YCBCR jest przeznaczony do cyfrowego wideo. YPbPr jest 
powszechnie nazywane "komponentem wideo", ale jest to mylące określenie, ponieważ 
istnieje wiele innych typów komponentów wideo (głównie RGB z synchronizacją na zielono 
lub jeden lub dwa oddzielne sygnały).
YPbPr jest konwertowany z sygnału wideo RGB, który jest podzielony na trzy komponenty: Y, 
PB i PR.

* Y przenosi lumę (jasność) i synchronizuje informacje.
* PB przenosi różnicę między niebieski i luma (B - Y).
* PR niesie różnicę między czerwienią a lumą (R - Y).
Wysyłanie zielonego sygnału byłoby zbędne, ponieważ można je uzyskać za pomocą 
informacji niebieskiej, czerwonej i lumy.




