
Zkrácená
uživatelská
příručka



• Satelitní Twin Tuner HD přijímač
• HDMI Výstup (až do 1080p)
• Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS)
• Dolby Digital audio výstup (S / PDIF)
• Rozšířené EPG a programová rezervace z EPG
• Volně dostupný přehrávač médií XBMC s oblíbenými Addons
• Více jazyčné OSD menu
• Rodičovský zámek
• Integrovaný Ethernet
• (OTI) Aktualizace softwaru přes internet

Hlavní popis  
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Obsah balení

Krátký návod

HDMI kabel

Napájecí adaptér Dálkové ovládání

Síťový kabel

Držák HDD
Šrouby
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Přední panel

DisplejStandby 
(ZAP/VYP tlačítko) Zobrazuje aktuální menu a programové informace.

Slot pro CI Modul 

Z vrchu

Otevřené 
dvířka

Čtečka karet
 Možnost vložení 1 smart karty.
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Zadní panel

HDMI
Připojte k TV pomocí HDMI kabelu 
pro audio i video signál.

Slot pro síťový adaptér

Video / Audio Výstup

RS232

USB

LNB Vstup 1/2

S/PDIF
Připojte k digitálnímu audio systému 
pomocí S / PDIF kabelu.

Síťová karta

Ventilátor
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Dálkové ovládání
Vypínač TV

Kurzorová tlačítka

Teletext
Zobrazí teletext 

aktuální sledovaného programu, 
pokud jej program vysílá.

Archiv
Zobrazí okno archivu.

XBMC
Zobrazí XBMC Mediální středisko.

Titulky
Zobrazí titulky 

aktuálně sledovaného programu, 
pokud jej program vysílá.

i (Informace) 
Slouží k zobrazení programových 

a ostatních informací.

Zdroj signálu
Ovládání výstupů z TV

EPG
Slouží k zobrazení EPG, 
pokud jej program vysílá.

Num Lock
Umožňuje zadávání čísel 
přímé volby programu / rádia 
nebo čísel v menu zařízení.

Programy +/-

Menu

Barevná tlačítka
 • Červené
 • Zelené
 • Žluté
 • Modré

Hlasitost  +/-

Vypnutí zvuku

Vypínač přijímače

5



Dálkové ovládání

QWERTY

Odblokujte pro používání

V DO se používá tento typ baterií CR2032.

Jejich doba životnosti je zhruba 1 rok.

Pro jejich výměnu použijte šroubovák prosím.

Poznámka 

1 2
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Připojení kabelů

1. Připojení satelitního signálu
ABIPBOX Prismcube Ruby je přijímač s DVB-S2 Twin 
Tunerem. Pro co nejlepší využití připojte 
dva samostatné satelitní kabely do LNB 1 & 2 vstupu.

2. Připojení ABIPBOX Prismcube Ruby k TV
Jeden HDMI kabel je součástí příslušenství. Připojte jeden konec kabelu ke vstupu HDMI z TV. 
Druhý konec kabelu připojte k výstupu ABIPBOX Prismcube Ruby.
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Připojení kabelů
3. Napájení
Síťový kabel včetně adaptéru jsou součástí příslušenství. Síťový kabel spojte s adaptérem 
a ten následně zapojte do el. zásuvky.

AC vstupní napájení
• Jmenovitý rozsah napětí: 100 - 250 VAC
• Maximální rozsah napětí: 90 - 264 VAC
• Nominální Frekvence: 50 - 60 Hz
• Maximální Frekvenční Rozsah: 47 - 63 Hz

Poznámka
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Prvotní instalace

Krok 1. Spuštění prvotní instalace

ABIPBOX Prismcube Ruby je přijímač s DVB-S2 Twin Tunerem.
Spusťte prosím následující instalační kroky pro základní konfiguraci systému.

č

- Stiskněte MENU a vejděte do Instalace.
- Zvolte volbu Původní instalace a stiskněte tlačítko OK.

Krok 2. Nastavení Jazyka
- Zvolte jazyk menu a audia

* ABIPBOX Prismcube Ruby 
podporuje všechny hlavní jazyky 
světa, pro jeho co nejlepší využití 
v kterékoli části světa.

Klepněte na tlačítko Další a stisknutím tlačítka OK přejděte k dalšímu kroku.
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Prvotní instalace
Krok 3. Video & Audio Nastavení
- Konfigurace nastavení obrazu a zvuku z nabízených možností:
• Formát zobrazení TV: Normal / Stretched / Zoom
• Dolby Audio: Zap / Vyp
• HDMI Formát: Automatický / 1080p / 1080i / 720p / 576p

Klepněte na tlačítko Další a stisknutím tlačítka OK přejděte k dalšímu kroku.

Klepněte na tlačítko Další a stisknutím tlačítka OK přejděte k dalšímu kroku.

Krok 4. Nastavení Antény & Satelitu
- Zvolte Tuner 1, kde můžete provést Vámi požadované nastavení s pomezi těchto možností:
• Jednoduché LNB / DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS.

 
- Zvolte připojení Tuneru 2 a vyberte 
z níže uvedených možností:
• Loopthrough / smyčka - pokud máte 
zapojen jen jeden satelitní signál.
• Separated / Oddělený - pokud máte 
zapojeny oba signály.
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Prvotní instalace
Krok 5. Nastavení vyhledávání kanálů
Toto menu umožňuje nastavení možností vyhledávání kanálů.

- Vyhledávání kanálů: Ano / Ne
- Satelit: Všechno nebo instalován seznam satelitů (např.: Astra, Hotbird)
- Síťové vyhledávání: Zap / Vyp
• Pokud zvolíte volbu Vyp. vyhledáte jen vámi zvolen TP.
• Pokud zvolíte volbu Zap. tak vyhledáte programy automaticky i pro TP, které nejsou v seznamu TP.
- Mód vyhledávání:
• Pouze volné - Znamená vyhledávání pouze volných Free-To-Air (FTA) programů.
• Jen kódované - Znamená vyhledávání jen kódovaných programů.
• Volné & Kódované - Znamená vyhledávání kódovaných i volných programů.

Klepněte na tlačítko Další a stiskněte OK pro spuštění vyhledávání kanálů.
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Prvotní instalace
Krok 6. Vyhledávání programů
Můžete vidět průběh vyhledávání programů.

Po dokončení vyhledávání programů se Vám zobrazí výsledek vyhledávání.

- Stiskněte tlačítko OK pro dokončení vyhledávání programů.
- Stiskem BACK se vrátíte k dalšímu kroku.
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Prvotní instalace
Krok 7. Nastavení Času & Data
Můžete nastavit čas / datum ručně nebo automaticky.

- Automaticky - datum / čas je nastaven automaticky podle časových / aktuálních informací
vybraného programu.
- Ručně - datum / čas je nastaven ručně.

Klikněte na tlačítko Další pro dokončení prvotní instalace.

Krok 8. Vyhledávání programů
Toto menu Vám zobrazí shrnutí prvotní instalace.

- Jazyk Menu
- Počet nalezených TV programů
- Počet nalezených Rádio stanic

Vyberte možnost "Finish" pro ukončení prvotní instalace.
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Žádost o vydání softwaru pod  GPLv2 licencí
Tento produkt obsahuje software, jehož práva držitelů licence na základě podmínek uvedených 
v licenci GNU General Public License, verze 2 (GPLv2). Text této licence můžete najít v anglickém 
originále v příručce k tomuto produktu. Zajistíme Vám kompletní odpovídající zdrojový kód 
softwaru licencovaného pod licencí GPLv2.

Pošlite nám písemnou žádost e-mailem na následující adresu:

Prismcube Support Team, support@prismcube.com

popište název výrobku a Vaše údaje, jak vás můžeme kontaktovat.

Berte prosím na vědomí, že po vás budeme žádat finanční náhradu za vzniklé náklady.
Částka se může lišit v závislosti na vaší lokalitě a prismcube servisní tým Vás bude informovat 
ohledně přesných nákladů po obdržení žádosti. Tato nabídka je platná po dobu tří let 
od okamžiku, kdy byl výrobek distribuován.

 

Také můžete zpřístupnit zdrojový kód pro naše zařízení pomocí příkazu níže.

git clone http://archive.prismcube.com/git/dvbapp.git
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Nyní je 

Prismcube Ruby
připraven pro vaše použití! 

Pro více informací o ABIPBOX Prismcube Ruby,
přejděte na "Help" v hlavní nabídce.  
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XBMC Integrated Hybrid Linux Receiver

www.prismcube.com


