
Skrátená
uživateľská
príručka



• Satelitný Twin Tuner HD prijímač
• HDMI Výstup (až do 1080p)
• Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) 
• Dolby Digital audio výstup(S/PDIF) 
• Rozšírené EPG a programová rezervácia z EPG 
• Otvorený prehrávač médií XBMC s obľúbenými addonmi 
• Viac jazyčné OSD menu 
• Rodičovský zámok
• Integrovaný Ethernet 
• (OTI) Aktualizácia softvéru cez internet

Hlavný popis  
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Obsah balenia

Zkrátená 
uživateľská príručka

HDMI kábel

Napájací adaptér Diaľkové ovládanie

Sieťový kábel

Držiak HDD 
Skrutky
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Predný panel

DisplejStandby 
(ZAP/VYP tlačidlo) Zobrazuje aktuálne menu a programové informácie. 

Slot pre CI Modul 

Z vrchu

Otvorené
dvierka

Čítačka kariet
Možnosť vložiť  1 kartu
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Zadný panel

HDMI
Pripojte k TV pomocou HDMI kábla
 pre audio aj video signál.

Pripojenie sieťového
adaptéru

Video/Audio Výstup

RS232

USB

LNB Vstup 1/2

S/PDIF
Pripojte k digitálnemu audio systému 
pomocou S/PDIF kábla.

Sieťová karta

Ventilátor
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Ďiaľkové ovládanie
Zapnutie TV

Navigačné klávesy

Teletext
Zobrazí teletext 

aktuálne sledovaného programu, 
pokiaľ ho program vysiela. 

Archív
Zobrazí okno archívu.

XBMC
Zobrazí XBMC Mediálne Centrum.

Titulky
Zobrazí titulky 

aktuálne sledovaného programu, 
pokiaľ ich program vysiela. 

i (Informácie) 
Slúži na zobrazenie programových 

a ostatných informácií.

Zdroj signálu
Ovládanie vystupov z TV.

EPG
Slúži na zobrazenie EPG, 
pokiaľ ho program vysiela. 

Num Lock
Umožňuje zadávanie čísiel 
priamej voľby programu/rádia 
alebo čísiel v menu zariadenia

Programy +/-

Menu

Farebné tlačidlá
 • Červené
 • Zelené
 • Žlté
 • Modré

Hlasitosť  +/-

Vypnutie zvuku

Zapnutie prijímača
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Ďiaľkové ovládanie

QWERTY

Odblokujte pre používanie

V DO sa používa typ batérií CR2032.

Ich doba životnosti je zhruba 1 rok. 

Pre ich výmenu použite skrutkovač prosím.

Poznámka 

1 2
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Pripojenie káblov

1. Pripojenie satelitného signálu 
ABIPBOX Prismcube Ruby je prijímač s DVB-S2 Twin 
Tunerom. Pre čo najlepšie využitie pripojte dva 
samostatné satelitné káble do LNB 1 & 2 vstupu. 

2. Pripojenie ABIPBOX Prismcube Ruby k TV 
Jeden HDMI kábel je súčasťou príslušenstva. Pripojte jedn koniec kábla k vstupu HDMI z TV. 
Druhý koniec kábla pripojte k výstupu ABIPBOX Prismcube Ruby. 

7



Pripojenie káblov
3. Napájanie
Sieťový kábel vrátane adaptéra sú súčasťou príslušenstva. 
Sieťový kábel spojte s adaptérom a ten následne zapojte do el. zásuvky.

AC vstupné napájanie 
• Nominálny rozsah napätia: 100 – 250 VAC
• Maximálna rozsah napätia: 90 – 264 VAC
• Nominálna Frekvencia: 50 - 60 Hz
• Maximálny Frekvenčný Rozsah: 47 – 63 Hz

Poznámka
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Prvotná inštalácia

Krok 1. Spustenie prvotnej inštalácie 

ABIPBOX Prismcube Ruby je prijímač s DVB-S2 Twin Tunerom.
Spustite prosím nasledujúce inštalačné kroky pre základnú konfiguráciu systému.

- Stlačte MENU a vojdite do Inštalácie. 
- Zvoľte voľbu Prvotná inštalácia a stlačte tlačidlo OK. 

Krok 2. Nastavenie Jazyka 
- Zvoľte jazyk menu a audia

* ABIPBOX Prismcube Ruby 
podporuje všetky hlavné jazyky 
sveta, pre jeho čo najlepšie využitie 
v ktorejkoľvek časti sveta. 

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

9



Prvotná inštalácia
Krok 3. Video & Audio Nastavenie 
- Konfigurácia nastavenia obrazu a zvuku z ponúkaných možností:
• Formát zobrazenia TV: Normal / Stretched / Zoom 
• Dolby Audio : Zap / Vyp 
• HDMI Formát : Automatický / 1080p / 1080i / 720p / 576p 

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačením tlačidla OK prejdite k ďalšiemu kroku.

Krok 4. Nastavenie Antény & Satelitu 
ABIPBOX Prismcube Ruby má dva satelitné tunery. 
- Zvoľte Tuner 1, kde môžete vykonať Vami požadované nastavenia s pomedzi týchto možností: 
• Jednoduché LNB / DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS. 
 

- Zvoľte pripojenie Tunera 2 a vyberte
 z nižšie uvedených možností: 
• Loopthrough/slučka – 
pokiaľ máte zapojený 
len jeden satelitný signál. 
• Separated/Oddelený – 
pokiaľ máte zapojené oba signály.
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Prvotná inštalácia
Krok 5. Nastavenie vyhľadávania kanálov 
Toto menu umožňuje nastavenie možností vyhľadávania kanálov.

- Vyhľadávanie kanálov : Áno / Nie 
- Satelit : Všetko alebo inštalovaný zoznam satelitov (napr.: Astra, Hotbird) 
- Sieťové vyhľadávanie : Zap / Vyp 
• Ak zvolíte voľbu Vyp. vyhľadáte len vami zvolený TP. 
• Ak zvolíte voľbu Zap. tak vyhľadáte programy automaticky aj pre TP, ktoré nie sú v zozname TP. 
- Mód vyhľadávania : 
• Len voľné – Znamená vyhľadávanie len voľných Free-To-Air (FTA) programov. 
• Len kódované – Znamená vyhľadávanie len kódovaných programov.
• Voľné & Kódované – Znamená vyhľadávanie kódovaných aj voľných programov. 

Kliknite na tlačidlo Ďalej a stlačte OK pre spustenie vyhľadávania kanálov.
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Prvotná inštalácia
Krok 6. Vyhľadávanie programov 
Môžete vidieť priebeh vyhľadávanie programov. 

Po dokončení vyhľadávania programov sa Vám zobrazí výsledok vyhľadávania.

- Stlačte tlačidlo OK pre dokončenie vyhľadávanie programov.
- Stlačením BACK sa vrátite k ďalšiemu kroku.
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Prvotná inštalácia
Krok 7. Nastavenie Času & Dátumu 
Môžete nastaviť čas / dátum ručne alebo automaticky.

- Automaticky - dátum / čas je nastavený automaticky podľa časových / aktuálnych informácií
vybraného programu.
- Ručne - dátum / čas je nastavený ručne.

Kliknite na tlačidlo Ďalej pre dokončenie prvotnej inštalácie.

Krok 8. Vyhľadávanie programov 
Toto menu Vám zobrazí zhrnutie prvotnej inštalácie. 

- Jazyk Menu 
- Počet nájdených TV programov 
- Počet nájdených Rádio staníc

Vyberte možnosť „Finish“ pre ukončenie prvotnej inštalácie. 
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Žiadosť o vydanie softvéru pod GPLv2 licenciou
Tento produkt obsahuje softvér, ktorého práva držiteľov licencie je na základe podmienok 
uvedených v licencii GNU General Public License, verzia 2 (GPLv2). Text tejto licencie môžete 
nájsť v anglickom origináli v príručke k tomuto produktu. Zabezpečíme Vám kompletný 
zodpovedajúci zdrojový kód softvéru licencovaného pod licenciou GPLv2.

Pošlite nám písomnú žiadosť e-mailom na nasledujúcu adresu:

Prismcube Support Team, support@prismcube.com

popíšte názov výrobku a Vaše údaje, ako vás môžeme kontaktovať.

Berte prosím na vedomie, že po vás budeme žiadať  finančnú náhradu za vzniknuté náklady.
Suma sa môže líšiť v závislosti na vašej lokalite a prismcube servisný tím Vás bude informovať 
ohľadom presných nákladov po prijatí žiadosti.
Táto ponuka je platná po dobu troch rokov od okamihu, kedy bol výrobok distribuovaný.

Taktiež môžete sprístupniť zdrojový kód pre naše zariadenie pomocou príkazu nižšie.

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

Prismcube Ruby
pripravený na Vaše používanie

Pre viac informácií o ABIPBOX Prismcube Ruby,
prejdite na "Help" v hlavnej ponuke.
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XBMC Integrated Hybrid Linux Receiver

www.prismcube.com


