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Добре дошли при Prestigo и Configo
Добре дошли в уголемяващото се семейство на тези, които имат
продукти на Philips. Универсалното дистанционно Philips Prestigo
е проектирано да управлява вашето оборудване.
Configo е вашия инструмент, за настройване на вашето Prestigo.
Просто добавете вашето устройство и вашите действия,
за да се насладите на Prestigo.

Когато има Philips Green Logo на опаковката на продукта,
това означава, че той е значително по-природо съобразен,
в сравнение с конкурентни продукти и предшестващи такива.

Green Products трябва да имат значително подобрена природо
Focal
Areas:

съобразност – поне 10% - на една или повече от следните Green

Енергийна
ефективност

Опаковка

Вредни
вещества

Рециклиране
и изхвърляне

Тегло

Продължителност
на живот

За повече информация, моля посетете www.asimpleswitch.com или
www.philips.com/about/sustainability.
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Configo
Пускане на Configo
Когато свържете Prestigo към компютъра, Configo се пуска автоматично.

Все още не сте настроили Prestigo?
Натиснете Get Started за да започнете да настройвате Prestigo и
да добавяте устройства.

Вече сте настроили Prestigo?
Ако сте използвали Prestigo преди, то първо обменя информация с Configo
и автоматично проверява за обновления.
След това, можете да продължите с настройването на Prestigo и да:
•
•
•
•

добавите или промените устройства
добавите или промените действия
промените предпочитанията
използвате Prestigo

Съвети
Можете да пуснете Configo ръчно.

Пускане за потребители с Windows
1
2

В меню лентата на Windows, натиснете Start.
В менюто Start, преминете на All Programs.
Първо изберете Philips и след това Configo.
Приложението се пуска.

Пускане за потребители с Mac
1
2

В Finder, търсете в папката Applications.
Изберете Configo.
Приложението се пуска.

Когато никое от поддържаните дистанционно не са свързани към
компютъра, след като сте пуснали ръчни софтуера, Configo изисква да
свържете правилното дистанционно към компютъра. Продължете както
обикновено след като свържете правилното дистанционно.
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Обновяване на софтуера и Firmware
на Configo
Когато пуснете Configo, приложението автоматично проверява за обновления
на софтуера и firmware.
Ако Configo не провери автоматично за обновления, променете това в
Предпочитания.

В списъка с достъпни обновления за вашето Prestigo, изберете, кое обновление
искате да инсталирате и:
•

•

Натиснете Update за да започне обновяването на софтуера и/или firmware
на Prestigo. Избраното обновяване на софтуера и/или firmware на Prestigo
започва.
-илиНатиснете Skip.
Избраното обновяване няма да започне и се премахва от списъка докато
има следващо достъпно обновление.

Бележка
Някои обновления зависят от други такива. Като изберете едно,
автоматично се избира е другото (в зависимост от първото)
обновление(я).

След обновяването на софтуера и/или firmware на Prestigo, можете
да започнете или да продължите с настройването на Prestigo с Configo.

Какво да правите след това
Устройства:
•

Добавяне на устройство

•

Изтриване на устройство

•

Промяна на устройство

Действия:
•

Добавяне на действие

•

Изтриване на действие

•

Промяна на действие

Деинсталиране на Configo
Деинсталиране за потребители с Windows
1
2

Отворете контролния панел на Windows.
Изберете Configo и го деинсталирайте.
Приложението Configo е деинсталирано.

-илиВ
3

лентата на Windows, натиснете Start.
3

4

В менюто Start, преминете на All Programs.
Първо изберете Philips и след това Uninstall Configo.
Приложението Configo е деинсталирано.

Деинсталиране за потребители с Mac
1
2
3

В Finder, намерете папката Applications.
Намерете Configo.
Издърпайте Configo в кошчето.
Приложението Configo е деинсталирано.
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Устройства
Устройства
Устройствата са аудио или видео оборудване, което възнамерявате да
използвате с Prestigo.
Моля прочетете повече информация относно Prestigo в Поглед отблизо на
вашето Prestigo.
След като инсталирате устройства, можете да ги управлявате с бутоните на
Prestigo. Устройствата може да имат и меки бутони освен бутоните на Prestigo.
Можете да ги избирате от дисплея.

Добавяне на устройство

Изтриване на устройство

Промяна на
: устройство:
•

Преименуване

•

Добавяне на любими

•

Настройване на допълнителни функции

•

Промяна на бутоните за звука

•

Възстановяване на бутон

Добавяне и изтриване на устройства
Добавяне на устройство
Можете да добавите:
•

до 6 устройства за дистанционното Prestigo SRU6006,

•

до 8 устройства за дистанционното Prestigo SRU6008,

•

до 15 устройства за дистанционното Prestigo Touch SRT8215.

За да добавите устройство(а), следвайте тези стъпки:
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1

Преминете на бутона Devices.

2

Натиснете Add a Device.
Отваря се помощника за Add a Device.

3

Натиснете Continue.
Отваря се стъпка 1 от 2 на помощника за Add a Device.

4

В падащия списък Device type, изберете устройството.
Добавя се изображение на вашето устройство.

5

В полето Brand, попълнете марката на устройството.

6

Освен това, в полето Model
number, попълнете номера
на модела на устройството.

7

Ако марката на устройството не
Натиснете Continue.
се разпознава от Configo, можете
Отваря се стъпка 2 от 2 на
помощника за Add a Device. да копирате бутоните от
дистанционното на устройството.

8

Насочете дистанционното
на устройството към Prestigo.

Ако нямате дистанционно,
можете да търсите за точните
настройки за вашето устройство
като използвате Prestigo.

9

На оригиналното
дистанционно, натиснете
бутона с който изключвате
(в стендбай) устройството.
Configo засича
дистанционното и го
запаметява в Prestigo.

Ако няма бутон на
дистанционното за изключване на
устройството, копирайте бутоните
от дистанционното.
-илиАко след три опита,
дистанционното не се засича,
трябва да търсите точните
настройки за устройството
като използвате Prestigo.
-илиАко Configo не разпознава
сигналите от дистанционното,
прочетете повече в 'Защо Configo
не разпознава дистанционното'.
След това, опитайте отново или
копирайте бутоните от
дистанционното.
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Натиснете Done.
Ще се върнете в бутона Devices.
Вашето устройство е добавено.
Сега можете да изключите Prestigo и
да опитате с устройството, което сте
добавили, като използвате Prestigo.
Ако имате някакъв проблем с бутон,
можете да използвате бутона Помощ
на Prestigo.

Търсене на настройките на вашето
устройство
Ако нямате дистанционно на устройството или то не може да се разпознае
от Configo, вашето Prestigo може да търси в достъпните настройки за
6

избраната марка. И когато устройството реагира, ще знаете че това са точните
настройки.

Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device нямате
дистанционно за устройството...
•

Натиснете върху връзката "Нямам дистанционно за моето
[марка][устройство]".

или
Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device Configo
не приема (достатъчно) информация или след няколко опита
Configo не разпознава дистанционното...
•

Проверете съветите относно приемането на сигнали.

•

Ако това не помогне, натиснете Search.

След това,
1
Включете [устройството] като използвате бутоните на
самото устройство.
2
Изключете Prestigo.
3
Задръжте бутона
натиснат на Prestigo докато [устройството]
се изключи. Вашето Prestigo започва да търси за настройките
на вашето [устройство].
4
Изключи ли се [устройството]?
Натиснете Yes на Prestigo за да потвърдите.
Преминете на стъпка 5.
-илиНатиснете No ако [устройството] не се изключило и
се върнете на стъпка 3.

Бележка
Ако устройството не се изключи след като се премине цикъла на търсене,
•
преминете на Копиране на бутоните на дистанционното
ако имате дистанционно на устройството.
•
преминете на Помощник ако нямате дистанционно на
устройството.

5
6

Свържете отново Prestigo.
Prestigo е обновено.
Натиснете Done.
Вашето устройство е добавено.
Сега е безопасно да изключите Prestigo отново и
да опитате с устройствата, които сте добавили,
като използвате Prestigo. Ако имате проблеми с бутон,
можете да използвате бутона Помощ на Prestigo.

Копиране на бутоните от дистанционното
Ако марката на устройството или сигнала предаван от дистанционното не се
разпознават от Configo, можете да копирате бутоните на дистанционното.
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Когато в стъпка 1 на помощника на Add a Device попълвате
марката и избирате типа на устройството, но марката не
може да бъде разпозната...
или
Когато в стъпка 2 на помощника на Add a Device натиснете бутона
на дистанционното, които нормално използвате за да изключите
(стендбай) устройството, но сигналите не се разпознават...
Се отваря страницата за копиране на бутоните с подчертани
бутони на изображението на екрана на Prestigo.
След това,
Натиснете и задръжте бутона на дистанционното,
1
който отговаря на подчертания бутон на картинката на Prestigo.
Когато подчертания бутон стане зелен, пуснете бутона на
2
дистанционното. Бутона е копиран на Prestigo.
Сега се подчертава следващия бутон на картинката на Prestigo.
Повторете стъпки 1 и 2 за всички бутони на Prestigo.
3

Съвет
Можете да прескочите бутоните, които не използвате на дистанционното,
или ръчно да изберете друг бутон на картинката на Prestigo.
4
5

Натиснете Save.
Бутоните са запаметени на Prestigo.
Натиснете Done.
Вашето устройство е добавено.
Връщате се към прозореца Devices.
Сега можете безопасно да изключите Prestigo и да опитате да
контролирате добавените устройства, като използвате Prestigo.
Ако имате проблеми с бутон, можете да използвате бутона
Помощ на Prestigo.

Изтриване на устройство
1
2

Преминете с прозореца Devices.
Преминете през устройството което искате да изтриете.
Появява се бутона Delete.

3

Натиснете бутона Delete. Появява се прозорец.

4

Натиснете Yes.
Внимание

Устройството и всякакви действия с него се изтриват.
Така че, ако искате да добавите, например, нов телевизор:
първо добавете новия телевизор, след това обновете
Активностите и на края изтрийте старото устройство от Prestigo.
-илиНатиснете No.
Връщате се в прозореца Devices без да изтривате устройството.
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Съвет
Можете да изтриете устройство с възможността Delete в менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон върху устройството.
За Mac: натиснете контролно устройството.

Промяна на устройства
Промяна на устройства
След като добавите устройство, можете да искате да го промените, например,
да промените името му или бутоните за контрол на звука.
В прозореца Devices, просто натиснете бутона върху устройството,
което искате да промените и можете да смените някое от следните:

Преименуване на устройството

Добавяне, променяне, изтриване
и местене на любими канали за
устройството
Добавяне, изтриване,
преименуване и местене на
меките бутони за устройството
Смяна на устройството, което
използвате за контрол на звука
Поправяне на неработещ бутон
като използвате дистанционното
на устройството

Преименуване на устройство
За да преименувате устройството в Configo:
1

Преминете в прозореца Devices.

2

Натиснете върху устройството, на което искате да смените името.
Отваря се страницата Edit the Device.

3

Натиснете върху името точно до изображението на устройството.
Полето name сега може да се променя.

4

Променете името на устройството.
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5
6

Натиснете навън от полето name.
Името на устройството е променено.
Продължете с промените на устройството.
-илиНатиснете Done.
Промяната на името е запаметена в Prestigo.
Върнете се в прозореца Devices.

Любими
Ако имате Prestigo Touch (SRT8215), можете да добавяте любими когато
променяте устройството. Можете да добавите до 200 любими общо.
Търсете в любимите си като използвате стрелките.
За да настроите любими:
1
2
3

4

Преминете в прозореца Devices.
Натиснете върху устройството, към което искате да добавите
любими. Отваря се прозореца Edit the Device.
Натиснете бутона Favorites.
Отваря се екрана Favorites. Страниците на екрана Favorites
се отнасят за страниците Favorites на Prestigo Touch.
Продължете с...
Добавяне на любими:

Съвет
Броя на възможните любими за добавяне е 200. Ако искате да
добавите допълнително нов любим, трябва да изтриете друг.
1

Преминете върху празното място на един от екраните.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.

2

Натиснете, за да добавите любим.
Появява се прозорец.
Въведете номер на канал.
Добавете икона на канал:

3
4

1.
2.

Въведете името на канала и натиснете Search.
Изберете иконата, която искате да добавите,
за избрания канал.

-или1.
2.

5
6

Натиснете Import. Отваря се прозореца Open.
Търсете в компютъра, изберете изображението,
което искате да използвате за този любим и натиснете OK.

В появилия се прозорец, натиснете Done.
Любимия се добавяне на екрана.
Повторете стъпки 2 до 5, за да добавите други любими
канали.
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7

8

В екрана Favorites, натиснете Save.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
Върнете се в прозореца Devices.

Съвет
Можете да натиснете бутона Expert settings в екрана Favorites,
за да настроите финно превключването на канали.
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Промяна на любим:
Натиснете любим канал.
1
Промяна на любим:
2
• Промяна на номера на канала.
• Натиснете на бутона Modify icon и
променете иконата на канала.
В екрана Favorites, натиснете Save.
3
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
4
Върнете се в прозореца Devices.
Изтриване на любим:
Преминете върху любимия, който искате да изтриете.
Появява се бутона Delete.
2
Натиснете бутона Delete.
Отваря се прозорец.
3
Натиснете Yes.
Любимия е изтрит.
-илиНатиснете No за да се върнете в екрана Favorites
без да изтриете любимия.
4
В екрана Favorites, натиснете Save.
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
5
Натиснете Done.
Върнете се в прозореца Devices.
1

Съвет
Можете да изтриете любим канал с възможността Delete от менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон на любим.
За Mac: натиснете контрол на любим.

Местене на любими:
Изберете любим, който искате да преместите на друга
1
позиция. Любимите си сменят местата.
В екрана Favorites, натиснете Save.
2
Любимите са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
3
Върнете се в прозореца Devices.

Съвет
Когато искате да преместите любим на друга страница,
издърпайте любимия канал върху стрелката,
за да преминете на страницата,
където искате да го преместите.
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Любими – Експертни настройки
Когато използвате любими и искате да настроите финно начина по който
Prestigo превключва каналите, можете да промените скоростта на превключване
на каналите или да промените възможностите за смяна на каналите в
Експертни настройки.
За да промените експертните настройки:
1
2
3

В екрана Favorites, изберете любим канал,
на който искате промените тези настройки.
В появилия се прозорец, натиснете Expert settings.
Отваря се прозореца Expert settings.
Продължете с...

Смяна на скоростта на превключване на каналите:
•

Издърпайте слайдера на желаната скорост.

Бележка
Ако изберете Fast или Very fast, е възможно Prestigo
да изпраща командите по-бързо от възможностите
на устройството.

Определяне как да се сменя канала:
В падащата кутия Start with button, изберете функцията,
1
която предшества номера на канала.
-и/илиВ падащата кутия End with button, изберете функцията,
2
която следва номера на канала.

1
2
3

Натиснете OK.
Появява се прозорец.
Определете дали искате или не да приложите тези настройки
на всички подобни любими на устройството.
В Favorites, натиснете Done.
Настройките са запаметени. Върнете се в екрана Favorites.

Нагласяне на меките бутони
Меките бутони са бутоните на дисплея на Prestigo. Можете да определите,
кои функции да назначите различните меки бутони на екрана.

За да ги нагласите:
1

Преминете в екрана Devices.
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2
3
4

Натиснете върху устройството, което искате да промените.
Отваря се прозореца Edit the Device.
Натиснете Customize softbuttons.
Отваря се прозореца Customize softbuttons.
Продължете с...

Добавяне на мек бутон:
1
Преминете върху пространството на един от екраните.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.

2
3
4

5

Натиснете, за да добавите мек бутон.
Появява се списък с функции.
Изберете функцията, която искате да добавите.
Функцията е добавена като мек бутон.
Натиснете Save.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Devices.

Изтриване на мек бутон:
Преминете върху мекия бутон, който искате да изтриете.
1
Появява се бутона Delete.
Натиснете бутона Delete.
2
Мекия бутон е изтрит.
Натиснете Save.
3
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Devices.

Съвет
Можете да изтриете мек бутон с възможността
Delete в менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон върху мекия бутон.
За Mac: натиснете с контрол мекия бутон.
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Преименуване на мек бутон:
Натиснете два пъти, мекия бутон, който искате да
1
преименувате. Полето name сега може да се променя.
Променете името на мекия бутон.
2
Натиснете отвън на полето name.
3
Мекия бутон е преименуван.
Натиснете Save.
4
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца Edit the Device.
Натиснете Done.
5
Върнете се в прозореца Devices.
Местене на меки бутони:
Изберете мекия бутон, който искате да преместите и
1
го издърпайте на друга позиция.
Бутоните си сменят местата.
Натиснете Save.
2
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца Edit the Device.
Натиснете Done.
3
Върнете се в прозореца Devices.

Промяна на бутоните за контрол на звука
Нормално, силата на звука се контролира с бутоните на самото устройство –
ако има такова. Въпреки това в някой ситуации, искате да настроите друго
устройство, което да контролира звука. Например, искате телевизора да
използва приемника като аудио изходно устройство. Чрез Промяна на бутоните
за контрол на звука, можете да определите, че звука на телевизора се
контролира от бутоните за контрол на звука на приемника.

Бележка
Уверете се, че аудио устройствата, които искате да използвате като
контолиращи, са добавени към Prestigo.

За да смените бутоните за контрол на звука:
1
2

3
4
5

6

Преминете в прозореца Devices.
Натиснете устройството, на което искате да смените бутоните
за контрол на звука.
Отваря се страницата Edit the Device.
Натиснете Change volume controls.
В падащото поле, изберете устройството, с което искате да
контролирате звука.
Натиснете Save.
Бутоните за контрол на звука са сменени.
Върнете се в страницата Edit the Device.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Devices.
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Възстановяване на бутон
Когато имате неработещ бутон на Prestigo, можете да го възстановите
като използвате дистанционното на устройството.
1
2
3
4

5

6
7

Преминете в прозореца Devices.
Натиснете устройството, за което искате да възстановите бутон.
Отваря се страницата Edit the Device.
Натиснете Repair a button.
Натиснете бутона на изображението на Prestigo.
-илиНатиснете екрана на изображението на Prestigo и
изберете мек бутон.
Насочете дистанционното на устройството към Prestigo.
Ако нямате дистанционно за устройството, натиснете връзката
"I do not have a remote control for my [device]".
На дистанционното на устройството, натиснете бутона,
който възстановявате. Бутона е възстановен от Configo.
В прозореца Edit the Device, натиснете Done.
Връщате се в прозореца Devices.

Когато сте на стъпка 5 от възстановяването на бутон и
нямате дистанционно за устройството, тогава...
8

Изключете Prestigo.

9

Преминете на устройството, за което искате да
възстановите бутон.

10

Натиснете бутона Help на Prestigo.

11

Натиснете Continue.

12

Изберете There is a button that does not work.

13

Задръжте бутона, който
искате да възстановите
натиснат на Prestigo
докато започне да работи
нормално. Ако искате да
възстановите мек бутон,
изберете бутоните Show.
На дисплея на Prestigo,
можете да видите как
сканира възможностите.

14

Ако устройството не реагира,
Пуснете бутона на Prestigo
когато устройството реагира. свържете отново Prestigo и
Копирайте бутоните от
Бутона е възстановен.
дистанционното.

15

Ако искате да възстановите друг бутон,
натиснете Yes.
-илиАко не искате да възстановите друг бутон,
натиснете No.

Ако сте копирали всички бутони от
дистанционното, свържете отново
Prestigo и преминете на Копиране
на бутоните от дистанционното.
-илиАко бутона е копиран на Configo,
свържете отново Prestigo и
преминете на Копиране на
бутоните от дистанционното.
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Действия
Действия
Действията ви позволяват да включвате или изключвате определен
брой устройства с едно натискане на бутан, докато всички бутони
необходими за управлението им незабавно стават достъпни.
Например, за да гледате DVD трябва да:
• включите телевизора;
• включите DVD плеъра;
• включите сърраунд звуковата система.
Когато е избрано действие, бутоните на Prestigo работят за
устройствата, които са част от действието.
Можете дори да направите действията още малко по-добри и
да определите всяка стъпка от която нормално имате нужда и
да ги подмените с едно натискане на бутон.

Първо трябва да добавите устройства,
след това можете да добавите деиствия.

Добавяне на действие

Изтриване на действие

Промяна на действие:
Преименуване
Добавяне на любими канали
Настройване на допълнителни функции
Настройване на действията
Допълнителни настройки
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Добавяне и изтриване на действия
Добавяне на действие
Можете да добавите
•
•
•

до 6 действия за Prestigo SRU6006,
до 8 действия за Prestigo SRU6008,
до 15 действия за Prestigo Touch SRT8215.

За да добавите действие, следвайте тези стъпки:
1
2
3

4
5
6
7

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете Add an Activity.
Отваря се помощника Add an Activity.
В падащия списък Activity, изберете действието, което искате
да добавите. Списъка с действия се съставя въз основа на
добавените устройства. Ако има няколко устройства, които
могат да изпълняват определени действия, те са достъпни
на Prestigo, като действието е определено, например:
Гледане на DVD (DVD плеъра) или Гледане на DVD
(игрова конзола).
Ако е необходимо, в падащия списък Volume buttons, изберете
устройството с което искате да контролирате силата на звука.
Ако е необходимо, от падащия списък Picture, изберете
устройството, на което искате да се показва картината.
Натиснете Save. Configo определя дейностите в действието и
ги запаметява на Prestigo.
Натиснете Done. Действието е добавено. Връщате се в
прозореца Activities. Сега е безопасно да изключите Prestigo и
да опитате действията, които сте добавили, като използвате
Prestigo. Ако имате проблем с някой от бутоните, можете да
използвате бутона Help на Prestigo.
Какво да правите след това

Ако искате да бъдат използвани други бутони, за включване или
изключване на устройствата, преминете в Activity Settings.
-илиАко искате да добавите още дейности към действието, например телевизора
да се включва директно на правилния канал, преминете на страницата
Input Selection (чрез бутона Input Selection на страницата Activity Settings).
-илиАко искате пълен контрол върху действие, преминете на страница
Advanced Editing.

Изтриване на действие
1
2
3

Преминете на прозореца Activities.
Преминете на действието, което искате да изтриете.
Появява се бутона Delete.
Натиснете бутона Delete.
Появява се прозорец.
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4

Натиснете Yes.
Действието е изтрито.
-илиНатиснете No.
Връщате се в прозореца Activities без да изтривате действието.

Съвет
Можете да изтриете действие с възможността Delete в менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон върху действието.
За Mac: натиснете контролирано върху действието.

Промяна на действие
Промяна на действие
След като добавите действие, може да искате да го промените, например,
да смените името на действието или да препрограмирате действието.
В прозореца Activities, може просто да натиснете бутона на действието,
което искате да промените и да смените някой от следните неща:

Преименуване на действие.

Добавяне, промяна, изтриване
или преместване на любими
канали за действието
Добавяне, изтриване, преименуване
или преименуване на меките бутони
за действието
Настройване как да се използват
устройствата с това действие дали да се включват/изключват и
как устройството да се включи на
правилния канал
Погледнете тази страница когато
имате проблеми с вашето действие
Влезете в Допълнителни настройки
за да имате пълен контрол върху това,
което се случва когато се извършва
действие
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Преименуване на действие
За да преименувате действие:
1
2
3

4
5
6

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете върху действието, на което искате да смените името.
Отваря се страницата Edit an Activity.
Натиснете върху името на действието точно до
изображението му.
Полето name сега може да се променя.
Променете името на действието.
Натиснете навън от полето name.
Името на действието е променено.
Продължете с промените по действието.
-илиНатиснете Done.
Промяната на името е запаметена на Prestigo.
Връщате се в прозореца Activities.

Любими канали за действия
Ако имате Prestigo Touch (SRT8215), можете да добавите любими канали
когато променяте действията. Можете да добавите до 200 любими канала.
Любимите канали на вашите действия са свързани с устройствата на това
действие. Напр. любимите канали за действието 'Watch TV' са същите като
любимите канали за вашия set-top box. Можете да търсите в любимите канали
като използвате стрелките.
За да зададете любими канали:
1
2

3

4

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете върху действието, за което искате да добавите
любим канал.
Отваря се прозореца Edit an activity.
Натиснете бутона Favorites.
Отваря се прозореца Favorites.
Страниците на екрана Favorites се отнасят за страниците
Favorites на Prestigo Touch.
Продължете с...
Добавяне на любим канал:

Съвет
Допустимия брой любими канали е 200. Ако искате да
добавите допълнително любим канал, първо трябва да
изтриете друг.
1

Преминете върху празно място на екрана.
Появяват се зелена граница и зелена пулсираща икона.

2

Натиснете, за да добавите любим канал.
Появява се прозорец.
Въведете номер на канала.

3
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4

Добавете икона на канал:
1.
2.

Въведете името на канала и натиснете Search.
Изберете иконата, която искате да добавите за избрания
канал.

-или1.
2.
5
6
7

8

Натиснете Import. Отваря се прозореца Open.
Търсете в компютъра, изберете изображението, което искате
да използвате за този любим канал и натиснете OK.

В прозореца, натиснете Done. Любимия канал е добавен
на екрана.
Повторете стъпки 2 до 5, за да добавите други любими
канали.
В екрана Favorites, натиснете Save. Любимите канали са
настроени.
Връщате се в прозореца Edit an activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да натиснете бутона Expert settings в екрана Favorites,
за да настроите финно превключването на канали.
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Промяна на любим канал:
1
Натиснете върху любимия канал.
Променете любимия канал:
2

Промяна на номера на канала.
Натиснете бутона Modify icon и
променете иконата на канала.

3

4

В екрана Favorites, натиснете Save.
Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница Edit an activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

Изтриване на любим канал:
Преминете върху любимия канал който искате да изтриете.
1
Появява се бутона Delete.
Натиснете бутона Delete.
2
Появява се прозорец.
3
Натиснете Yes.
Любимия канал е изтрит.
-илиНатиснете No за да се върнете в екрана Favorites
без да изтривате любимия канал.
4
В екрана Favorites, натиснете Save.
Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница Edit an activity.
Натиснете Done.
5
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да изтриете любим канал с възможността
Delete в менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон върху действието.
За Mac: натиснете контролирано върху действието.

Преместване на любим канал:
Изберете любимия канал, който искате да
1
преместите и го издърпайте на друга позиция.
Любимите канали си сменят местата.
В екрана Favorites, натиснете Save.
2
Любимите канали за настроени.
Връщате се на страница Edit an activity.
Натиснете Done.
3
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Когато искате да преместите любим канал на друга страница,
издърпайте го върху стрелката за да стигнете до страницата,
на която искате да го пуснете.
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Любими канали – Допълнителни настройки
за действия
Когато използвате любимите канали и искате да настроите фино начина по който
Prestigo сменя каналите, можете да промените скоростта на сменяне или да
промените възможностите за смяна на канала в Допълнителни настройки.
За да промените допълнителните настройки:
1
2
3

В екрана Favorites, изберете любимия канал, на който искате
да смените настройките.
В появилия се прозорец, натиснете Expert settings.
Отваря се прозореца Expert settings.
Продължете с...

Промяна на скоростта на смяна на каналите:
Издърпайте слайдера на желаната скорост.

Бележка
Ако изберете Fast или Very fast, е възможно Prestigo
да изпраща командите по-бързо, отколкото може
да реагира устройството.

Определяне на начина на смяна на каналите:
3.
1
2
3

4
5
6

В падащото меню Start with button, изберете функцията,
която отговаря на номера на канала.
-и/илиВ падащото меню End with button, изберете функцията,
която следва номера на канала.

Натиснете OK.
Появява се прозорец.
Определете дали искате или не да приложите тези настройки
за всички любими канали за това действие.
В прозореца Favorites, натиснете Done.
Настройките са запаметени. Връщате се в екрана Favorites.

Нагласяне на меките бутони за действията
Меките бутони са бутоните на дисплея на Prestigo. Можете да определите сами,
кои функции да отговарят на меките бутони на екрана.
Меките бутони за действията са сбор от меките бутони на различни устройства,
които се използват в това действие.
За да нагласите меките бутони:
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1
2
3
4

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете действието, което искате да промените.
Отваря се прозореца Edit an activity.
Натиснете Customize softbuttons.
Отваря се прозореца Customize softbuttons.
Продължете с...

Добавяне на мек бутон:
1
Преминете върху пространството на един от екраните.
Появява се зелена граница и зелена пулсираща икона.

2
3
4

5

Натиснете, за да добавите мек бутон.
Появява се списък с функции.
Изберете функцията, която искате да добавите.
Функцията е добавена като мек бутон.
Натиснете Save.
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

24

Изтриване на мек бутон:
1
Преминете върху мекия бутон, който искате да изтриете.
Появява се бутона Delete.
2
Натиснете бутона Delete.
Мекия бутон е изтрит.
Натиснете Save.
3
Меките бутони са настроени.
Върнете се в страницата Edit an activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да изтриете мек бутон с възможността
Delete в менюто.
За Windows: натиснете с десния бутон върху мекия бутон.
За Mac: натиснете с контрол мекия бутон.

Преименуване на мек бутон:
Натиснете два пъти, мекия бутон,
1
който искате да преименувате.
Полето name сега може да се променя.
2
Променете името на мекия бутон.
Натиснете отвън на полето name.
3
Мекия бутон е преименуван.
Натиснете Save.
4
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца Edit an activity.
Натиснете Done.
5
Върнете се в прозореца Activities.
Местене на меки бутони:
1
Изберете мекия бутон, който искате да преместите и
го издърпайте на друга позиция.
Бутоните си сменят местата.
Натиснете Save.
2
Меките бутони са настроени.
Върнете се в прозореца Edit an activity.
Натиснете Done.
3
Върнете се в прозореца Activities.

Настройки на действията
Настройки на действията
Чрез настройките, можете да промените начина на включване и изключване
на използваните устройства, или как да се включват на определен вход.
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1
2

3
4
5
6
7

8

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете действието, на което искате да промените
настройките.
Отваря се страницата Edit an Activity.
Натиснете Settings.
Отваря се страницата Settings за избраното действие.
Изберете устройството, на което искате да промените
настройките.
Променете настройките.
Натиснете Save.
Натиснете Save.
Настройките за действието са запаметени.
Връщате се в страницата Edit an activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

Избор на вход
Тук можете да промените или да определите настройките за избора на вход.
Например, имате телевизор и DVD плеър. Когато включите и двете устройства,
телевизора не се включва автоматично на правилния канал за гледане на
DVD плеъра. Все още има нужда да натискате бутони на дистанционното
на телевизора.

Съвет
Препоръчително е да използвате дадените функции за избор на въвеждане.
Например за приемници, добавете отделни меки бутони за тунера,
DVD плеъра, телевизора и т.н.
Тази информация се използва от Configо, за настройване на действията.
За да промените избор на вход:
1
2

3
4
5

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете действието, на което искате да промените
настройките.
Отваря се страницата Edit Activity.
Натиснете Settings.
Отваря се страницата Settings за избраното действие.
Натиснете Input Selection за желаното устройство.
Отваря се страницата Input Selection.
Продължете с...
Добавяне на действие:
На изображението на Prestigo,
1
натиснете бутона(ите) от които нормално имате нужда,
за да изберете желания вход.
Действието е добавено в списъка Actions.
Натиснете Save.
2
Настройките Input Selection са променени.
Връщате се в страницата Edit Activity.
Натиснете Done.
3
Връщате се в прозореца Activities.
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Промяна на детайлите на действие:
В списъка Actions, натиснете с десния бутон (или
1
натиснете с контрол за Mac) върху желаното действие.
В менюто, натиснете върху Details.
2
Появява се прозорец.
Променете продължителността за натискането на
3
бутона като използвате въртящата кутия.
Стойността по подразбиране е "auto".
Натиснете навън от прозореца.
4
Прозореца се затваря и продължителността е променена.
Връщате се на страницата Input Selection.
Натиснете Save.
5
Настройките Input Selection са променени.
Връщате се на страницата Edit Activity.
Натиснете Done.
6
Връщате се в прозореца Activities.
Изтриване на действие:
В списъка Actions, изберете действието,
1
което искате да изтриете.
Натиснете бутона Delete.
2
Действието е изтрито.
Натиснете Save.
3
Настройките Input Selection са променени.
Връщате се на страницата Edit Activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да изтриете действие като натиснете с
десния бутон (или натиснете с контрол за Mac)
върху него и изберете възможността Remove от менюто.
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Добавяне на забавяне:
Забавянето е времето между две действия на дадено действие.
Забавянето може да е полезно когато, например, на телевизора му
трябва малко време за да се включи напълно, или когато DVD-плеъра
трябва да зареди DVD преди да го пусне.
1
2
3

4

Натиснете Insert a Delay.
Добавя се забавяне в списъка Actions.
Променете забавянето като използвате въртящата кутия.
Натиснете Save.
Настройките Input Selection са променени.
Връщате се на страницата Edit Activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

Местене на действия:
1
В списъка Actions, изберете действието,
което искате да преместите.
2
Издърпайте действието на желаното място
в списъка actions.
Действията се пренареждат.
Натиснете Save.
3
Настройките Input Selection са променени.
Връщате се на страницата Edit Activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да пренаредите действие като като натиснете
с десния бутон (или натиснете с контрол за Mac) върху
него и да изберете Move up или Move down от менюто.

Възможни проблеми с действие
За да разрешите проблем с действие:
1
2

3
4
5

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете върху действието, на което искате да
промените настройките.
Отваря се страницата Edit Activity.
Натиснете Troubleshoot.
Отваря се страницата Troubleshooting.
От падащия списък, намерете проблема с който се сблъсквате.
Разрешението му се показва под списъка.
Натиснете Take me to this screen.
Configo ви препраща на екрана където можете да намерите
решението на проблема.
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Допълнително променяне
В този раздел, можете да настроите действие сами. Променете макрото,
за да го настроите финно, за да пасне на изискванията ви.
Например, искате вашия телевизор винаги да се пуска на определен канал.
Или, когато искате да гледате DVD, настройвате действието така че отделението
на вашия DVD-плеър да се отваря винаги при това действие – по този начин,
трябва само да изберете диска.
Още по-добър пример е смяната на действия, от гледане на DVD да преминете
на гледане на телевизия. Можете да настроите действието за гледане на
телевизия, така че, вашия DVD плеър да се изключва, когато превключвате
действията.
За да промените действие:
1
2

3
4

Преминете в прозореца Activities.
Натиснете върху действието, на което искате да
промените настройките.
Отваря се страницата Edit an Activity.
Натиснете Advanced.
Отваря се страницата Advanced.
Продължете с...

Добавяне на действие:
В прозорците, изберете устройството,
1
за което искате да добавите действие.
На изображението на Prestigo, натиснете бутона,
2
за който искате да добавите действието.
Бутона и действието му са добавени в списъка
с действия.
Натиснете Save.
3
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
За да добавите мек бутон в списъка с действия,
натиснете на екрана на изображението на Prestigo.
Ще се появи списък. Натиснете на функцията за
мек бутон, за да го добавите в списъка с действия.
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Изтриване на действие:
В списъка Actions изберете действието,
1
което искате да изтриете.
Натиснете бутона Delete.
2
Действието е изтрито.
Натиснете Save.
3
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да изтриете действие като натиснете с
десния бутон (или натиснете с контрол за Mac)
върху него и изберете възможността Delete от менюто.

Добавяне на забавяне:
Забавянето е времето между две действия за активност. Забавянето
може да е полезно когато, например, телевизора ви има нужда от
малко време, за да се изключи напълно, или когато DVD-плеъра се
нуждае да зареди DVD диск преди да го пусне.
1
2
3

4

Натиснете Insert a Delay.
Забавяне е добавено в списъка Actions.
Променете забавянето с въртящата кутийка.
Натиснете Save.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.

Местене на действия:
В списъка Actions, изберете действието,
1
което искате да преместите.
Издърпайте действието на желаното място в списъка
2
с действия.
Действията са пренаредени.
Натиснете Save.
3
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
4
Връщате се в прозореца Activities.

Съвет
Можете да пренаредите действията като натиснете
с десния бутон (или натиснете с контрол за Mac)
върху действие и изберете Move up или Move down
възможностите в менюто.

Промяна на описанието за действие:
1
В списъка Actions, натиснете с десния бутон
(или натиснете с контрол за Mac)
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2
3

4
5

6

върху желаното действие.
В менюто, натиснете възможността Details.
Отваря се прозорец.
Променете продължителността на натискането
на бутон като използвате въртящата кутия.
Стойността по подразбиране е "auto".
Натиснете отстрани на прозореца.
Прозореца се затваря и продължителността е променена.
Натиснете Save.
Промените в списъка с действия са запаметени.
Връщате се на страницата Edit an Activity.
Натиснете Done.
Връщате се в прозореца Activities.
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Предпочитания
Предпочитания
За да промените предпочитанията:
1
2

В менюто, изберете Preferences.
Отваря се прозореца Preferences.
Продължете с...
Автоматични обновления на софтуера:
Отменете кутийките, за да включите
1
автоматичните обновления на софтуера.
-илиМахнете отметките в кутийките, за да изключите
автоматичните обновления на софтуера.
Натиснете Save.
2
Предпочитанията са променени.
Управление на захранването:
За Prestigo (SRU6006 и SRU6008)
1
Променете настройките за фоновата светлина
като използвате слайдера.
С тези настройки, можете да определите колко
секунди да свети фоновата светлина.
-или2
За Prestigo Touch (SRT8215)
3
Променете настройките за фоновата светлина на
екрана и настройките за фоновата светлина на
бутоните като използвате слайдерите.
С тези настройки, можете да определите колко
секунди да свети фоновата светлина.
Променете настройките на яркостта като използвате
4
слайдера.
С тези настройки, можете да определите колко
ярка да бъде фоновата светлина.
Натиснете Save.
5
Предпочитанията са променени.
Внимание

Настройвайки фоновата светлина и яркостта на по-голяма
продължителност или по-висока настройки от фабричните,
батерията на Prestigo се изтощава по-бързо.
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Звук:
За Prestigo Touch (SRT8215)
1
Променете настройките на звука при натискане като
използвате слайдера.
Този звук се възпроизвежда след натискането на бутоните
на тъч екрана. С тази настройка, можете да определите
колко силен да бъде звука.
Натиснете Save.
2
Предпочитанията са променени.
Език:
1
В падащия списък Remote Control Language, изберете
предпочитания от вас език за Prestigo.
В падащия списък Application Language, изберете
2
предпочитания от вас език за приложението Configo.
Натиснете Save.
3
Предпочитанията са променени.
Рестартиране на Prestigo (цялостно)
1
Натиснете Full reset за да възстановите
фабричните настройки на Prestigo.
Появява се прозорец показващ процеса на
възстановяването.
Натиснете Save.
2
Предпочитанията са променени.
Внимание

Когато извършвате тези дейности, вашия Prestigo ще си възвърне
фабричните настройки. Това означава, че всички настройки
(добавени устройства, действия и т.н.) ще бъдат изгубени.
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Употреба на Prestigo
Поглед от близо на Prestigo
Научете какво можете да правите
с дистанционното Prestigo
(SRU6006 - SRU6008)!

Научете какво можете да правите
с дистанционното Prestigo Touch
(SRT8215)!

Гледайте обучение за SRU6006 или
SRU6008 на вашия компютър:

Гледайте обучение за SRT8215 на
керана на Prestigo Touch:

1.

2.

В менюто на Configo,
изберете SRU6006 Tutorial
или SRU6008 tutorial.
Отваря се прозореца
Tutorial.
Използвайте бутоните Pause,
Back и Forward за да
управлявате в обучението.

1.
2.
3.

4.

На изображенията отдолу, можете
да видите обяснение на основните
бутони за управление на Prestigo.

Първо настройте едно или
повече устройства и действия
с Configo.
Изключете Prestigo Touch.
Появява се съобщение на
екрана на Prestigo Touch.
Натиснете Continue , за да
пуснете SRT8215 Tutorial.
-илиНатиснете Skip ако не искате
да гледате обучението.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да управлявате в
обучението.

На изображенията отдолу, можете
да видите обяснение на основните
бутони за управление на Prestigo Touch.
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За да научите повече за бутона Help, преминете в Употреба на
бутона Help на Prestigo.

Бутона Power
В зависимост от режима, който сте избрали, бутона Power
може да изпълнява различни действия.
За Prestigo (SRU6006 и SRU6008)
В екрана Home, в списъка Devices и списъка Activities:
За Prestigo Touch (SRT8215)
В прозореца Devices и в прозореца Activities,
на екрана Home screen:
Натиснете
, за да премините в менюто power off и да
изключите всички устройства, които са включени в момента.
За да се върнете в екрана, от който сте дошли:
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•

Натиснете бутона Back.
-или-

•

Натиснете

втори път.

На страницата Device,
ще представлява функцията
за това устройство.
На страницата Activity,
ще изключи всички устройства,
които се използват в това действие.

Бутона Input
В зависимост от режима, който сте избрали, бутона Input може да извършва
различни действия.

За Prestigo (SRU6006 и SRU6008)
В екрана Home, списъка Devices и списъка Activities,
бутона Input ви премества напред.
За Prestigo Touch (SRT8215)
В прозореца Devices и в прозореца Activities, на екрана Home,
бутона Input ви премества напред.
На страницата Device, като натиснете бутона Input,
той изпраща AV функциите (ако бутона е зададен по този
начин от потребителя).
На страницата Activity, при натискане на бутона Input се
показва менюто Input. В това меню, всички въвеждания, които
са зададени в устройствата за това действие, се показват.
Използвайте бутона за скролиране, за да сменяте между
различните страници (ако е нобходимо) и бутона за избор,
за да осъществите входящия сигнал.

Бутона Help на Prestigo
В зависимост от режима, който сте избрали,
бутона Help показва различни помощни текстове:
За Prestigo (SRU6006 и SRU6008)
В екрана Home, списъка Devices и списъка Activity,
бутона Help ви показва пътя напред.
За Prestigo Touch (SRT8215)
В прозореца Devices и в прозореца Activities, на екрана Home,
бутона Help ви показва пътя напред.
На ниво Устройство или Действие, бутона Help може да ви
помогне да разпознаете и да разрешите възможни проблеми.
Например, подготовка на бутона (за устройства) и промяна
на бутоните за звука. Това са само няколко примера,
за това как Prestigo може да ви помогне.

Поставяне на батериите
За да поставите батериите на Prestigo:
1

Приплъзнете, за да отворите отделението за батериите
отзад на Prestigo.
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2
3

Поставете осигурените AA-батерии (3 броя).
Имайте в предвид правилното разположение на +/- за батериите.
Затворете отделението за батериите.
Сега можете да използвате Prestigo.
За изхвърляне на батериите, прочетете Изхвърляне на стария ви продукт в
Правната информация.

Избор на устройство
На Prestigo (SRU6006 и SRU6008)
1

Включете Prestigo.

2

Преминете на екрана Home.

Бележка
Ако няма зададени действия, Списъка с устройства е
вашата страница Home.
3
4

Изберете Devices с бутона за избор точно до екрана.
Отваря се списъка Devices.
Изберете [Устройство] с бутона за избор.
Отваря се страницата на [Устройство].

На Prestigo Touch (SRT8215)
Включете Prestigo Touch.
6
Преминете в екрана Home.
7
Изберете прозореца Devices на тъч екрана.
Изберете [Устройство] на тъч екрана.
8
Отваря се страницата на [Устройство].
5

Пускане или спиране на действие
Пускане на действие
На Prestigo (SRU6006 и SRU6008):
1
2
3
4

Включете Prestigo.
Преминете на екрана Home.
Изберете Activities с бутона за избор.
Отваря се списъка Activities.
Изберете [Действие] с бутона за избор.
Списъка с действия за вашето [Действие] се показва.

На Prestigo Touch (SRT8215):
5

Включете Prestigo Touch.
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6
7
8

Преминете на екрана Home.
Изберете прозореца Activities на тъч екрана.
Изберете [Действие] на тъч екрана.
Списъка с действия за вашето [Действие] се показва.

Съвет
Ако едно от устройствата за действието не работи както трябва,
използвайте бутона Help на Prestigo, за да разрешите проблема.

Спиране на действие
За да спрете действие:
1
2

Включете Prestigo.
Натиснете

на Prestigo.

Всички устройства, използвани за това действие се изключват.
Връщате се в списъка с действия на Prestigo.

Избор на любим канал на Prestigo Touch
За да изберете любим канал на Prestigo Touch (SRT8215):
Включете Prestigo Touch.
2
Преминете на екрана Home.
3
Изберете прозореца Devices или прозореца Activities
на тъч екрана.
Списъка Devices или списъка Activities се отварят.
4
Изберете [Устройство] или [Действие] на тъч екрана.
Страницата на [Устройството] или [Действието] се отваря.
5
Изберете прозореца Favorites на тъч екрана.
Списъка с любими канали се отваря.
1

6

Изберете любим канал.
Устройството се превключва на любимия ви канал.
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Правна информация
Разпоредба на ЕС (WEEE регулация) за
изхвърляне на електронно оборудване
Изхвърляне на този продукт.
Вашият продукт подлежи на разпоредбите на Европейска
директива 2002/96/EC. Той работи с батерии, които отговарят
на изискванията на Европейска директива 2006/66/EC.
Това означава, че този продукт или батериите му не трябва
да бъдат изхвърляни с отпадъците от домакинството.
Моля информирайте се относно местните правила за
разделно събиране на електронни продукти и батерии,
тъй като правилното изхвърляне ще помогне да се
предотвратят отрицателните последствия върху
околната среда и човешкото здраве.

Предупреждение

Батериите не трябва да бъдат излагани на прекалено силна топлина,
като слънце, огън или от друг източник.
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Често задавани въпроси
Често задавани въпроси
Дистанционно Prestigo
Как да изляза от бордовия Help wizard на Prestigo?
Натиснете отново бутона Help.

Какво да направя, когато моето Prestigo се рестартира,
когато натисна бутон?
Сменете батериите с нови, за предпочитане алкални.

Какво да направя, когато Prestigo LCD дава отразено изображение
или започва да премигва, когато натисна бутон?
Сменете батериите с нови, за предпочитане алкални.

Мога ли да поправя бутон, който не работи добре?
Да, натиснете твърдия бутон Help на дистанционното. На тъч-скрийна изберете
опцията „One button is not working” ( Един бутон не работи) и следвайте
инструкциите, които се появяват на екрана. В случай, че искате да поправите
бутон, който се появява на екрана докато използвате някое устройство,
използвайте първо опцията „Show buttons' (Покажи бутоните) ,
за да се покажат всички бутони на екрана.
Ако бутона на може да бъде поправен чрез функцията Help, ще бъдете помолени
да свържете дистанционното към компютъра. След като го свържете, вие може да
изберете бутона, който не работи добре. Следвайте инструкциите на екрана.

Какво да направя, когато екранчето "Repair a button" остава
включено, когато поправям бутон?
Проверете дали батерията на оригиналното дистанционно е напълно
заредена преди да поправяте/копирате бутон.

Как да рестартирам Prestigo?
Вижте Рестартиране на Prestigo в раздела Предпочитания, за да разберете
как напълно да рестартирате дистанционното.

Дистанционно Prestigo – при използване на устройства
Не виждам на LCD данните на моето устройство,
когато натисна бутона Input. Защо?
Когато контролирате устройство, натискането на бутона Input веднага изпраща
стандартната команда за това устройство. Тази команда обикновено преглежда
входните данни и изважда на телевизора менюто, от което ползващия го може да
избере съответните входни данни.
Така наречените функции за дискретно въвеждане, могат да бъдат открити в
списъка с меки бутони. Докато използвате действие, като натискате бутона Input
се отварят менюта на екрана, които съдържат всички определени функции за
въвеждане на участващите устройства.
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Мога ли да модифицирам функционалността на твърдите бутони
за въвеждане?
Да, можете да промените/поправите IR кода, който се изпраща при натискане
на бутона чрез функцията на Prestigo „Help“.
В случай, че искате да копирате този специфичен IR код от оригиналното
дистанционно, свържете Prestigo към компютъра, изберете устройството и
изберете „Edit device > Repair a button“.

Защо бутоните за звука на устройството, контролират грешното
устройство?
Пуснете Configo, натиснете върху устройството за което искате да
модифицирате бутоните за звука, след това натиснете „Change volume controls“,
за да изберете тонколоните използвани от това устройство.

Мога ли да модифицирам функцията на бутона Power?
Да, можете да промените/поправите IR кода, който се изпраща при
натискане на бутона чрез функцията на Prestigo „Help“.
В случай, че искате да копирате този специфичен IR код от оригиналното
дистанционно, свържете Prestigo към компютъра, изберете устройството и
изберете „Edit device > Repair a button“.

Бутона Power не работи за устройство, което е разпознато в
процеса на добавяне на устройство (стъпка 2 от 2).
Какво се случва?
С бутона на Prestigo „Help“ можете да тествате и да фиксирате първоначално
разпознаваната възможност от базата данни. Ако буона Power все още не
работи, можете винаги да копирате този бутон като използвате Configo.
Забележка: В случай, че копирате този бутон чрез Configo, първоначално
разпознаваната информация в базата данни е загубена. За да поправите този
бутон отново с функцията Prestigo „Help“, изтрийте и добавете устройството отново.

Дистанционно Prestigo – Използване на действия
Мога ли да добавя меки бутони към действие?
Да, първо се уверете, че мекия бутон съществува на това устройство,
след това натиснете действието и натиснете „Customize soft buttons“.
Сега можете да добавите меките бутони на устройството.

Мога ли да модифицирам държанието на бутона Input за действие?
Не, в действие тези бутони винаги извеждат менюто Input.

Кои функции са показани в менюто Input за действие?
Всички въвеждания, които са определени за устройствата, които участват
в това действие, се показват в екраните за въвеждане.

Какво мога да направя когато едно от моите устройства не се
превключва на правилния вход (източник) когато започва действие?
Като използвате функцията Prestigo „Help“, добавете този определен вход
към списъка с действия (макро), който се пуска, когато пуснете това действие.
-илиИзползвайте Configo, за да настроите ръчно списъка с действия.
Пуснете Configo, изберете действието и натиснете „Edit“. На следващия екран
натиснете бутона „Advanced“. Сега можете да добавите правилния бутон за
въвеждане към списъка с действия, който се пуска когато пуснете това действие.
-или-
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Някои устройства изискват да бъде изпратена команда за известно време
(продължително натискане на бутон). За да симулирате това в списъка с
действия, изберете действието в Configo и натиснете бутона „Advanced“.
Натиснете с десния бутон командата за въвеждане и изберете „Details“.
Увеличете продължителността на необходимия сигнал.

Мога ли да променя бутоните за звука за моето действие?
Не, бутоните за звука се задават докато се създава действието. Пресъздайте
действието и изберете в „Add activity screen“ коя тонколона искате да използвате.

Мога ли да променя списъка с действия?
Да, натиснете върху действието в Configo. След това натиснете бутона
„Advanced“. Макрото (списъка с действия) може да съдържа до 12 действия.

Отнема много време, за да се пуснат всички ми устройства,
когато пусна действие. Мога ли да съкратя това време?
Да, изберете и променете действието в Configo. Натиснете бутона „Advanced“.
Можете да добавите/премахнете действия от списъка и да промените
забавянето, за да оптимизирате и съкратите списъка с действия, който се
пуска когато започнете действие.

Мога ли да модифицирам държанието на бутона Power в действие?
Не, когато натиснете бутона Power в действие, вашето Prestigo
изключва устройствата, които участват в действието.
Ако едно от устройствата не се изключи правилно, опитайте да изберете различна
функция, за да изключвате това устройство в настройките за това действие.
За да направите това, натиснете върху действието, след това натиснете „Settings“
и изберете устройството, което не се изключва. На следващия екран, изберете
командата, която трябва да се използва за изключване на устройството.

Как мога да изключва всички устройства, които са използвани
в действие, което е пуснато?
Когато действието е пуснато, можете да натиснете бутона Power за да изключите
всички участващи устройства.
-илиПреминете назад към списъка Activities или списъка Devices и натиснете
бутона Power за да отворите менюто „Power Off“.
Натиснете бутоните за устройствата, които искате да изключите.
-илиПреминете назад към списъка Devices, изберете устройство и натиснете
бутона Power, за да изключите това устройство. Ако се налага, повторете за
всички устройства.

Как мога да кажа кои устройства участват в действие?
За да видите списъка с участващи устройства, натиснете действието и
натиснете Settings.

Приложение Configo
Моето оригинално дистанционно не работи повече.
Защо моето устройство не се изключва когато използвам
Prestigo за да разпознае автоматично неговите настройки?
Това е позната тема за добавяне на телевизори Panasonic и Nokia set-top boxes.
Някой други устройства може също да бъдат засегнати.
Ако нямате оригиналното дистанционно или работещо универсално
дистанционно за това устройство, опитайте с пускане на бутона power на Prestigo
за всяка възможност и проверете дали другите бутони работят.
Ако все още имате дистанционното на телевизора Panasonic, опитайте с
автоматично разпознаване или като използвате дистанционното.
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Какво мога да направя когато оригиналното дистанционно не
се разпознава (Процес на добавяне на устройство – стъпка 2)?
Уверете се, че разстоянието между вашето оригинално дистанционно и вашето
Prestigo е между 10 и 30 см. Насочете оригиналното дистанционно към
IR приемника отпред на вашето Prestigo (насочете към затъмнения IR прозорец).
-илиНякои устройства (set-top boxes, сателитни и кабелни приемници, телевизори, …)
оригинално имат универсално дистанционно, което може да управлява няколко
устройства. Уверете се, че дистанционното е в режим или настройки при които
се управлява устройството (напр. телевизор, DVD, …) което искате да добавите.
-илиВъзможно е да има смущение с друг източник на инфрачервена светлина.
Това са възможни източници или Инфрачервена Светлина (IR) които могат да
причинят смущения и какво да направите по въпроса:
Директна слънчева светлина или близки силни светлинни източници
(плазмени телевизори, флуоресцентни лампи, т.н.) съдържат инфрачервени
вълни. Това може да води до смущения с нашето приложение.
Пазете Prestigo от директна слънчева светлина. Изключете всякакви
флуоресцентни лампи или ако не можете, преместете Prestigo далеч от тях.
Изключете плазмения телевизор, ако е в същата стая.
IrDA (лаптоп, мобилен телефон, PDA): IrDA портовете ще предават
периодично инфрачервени сигнали. Това може да доведе до смущения
с нашето приложение. Сложете Prestigo от другата страна на лаптопа
или (дори по-добре) временно да изключите IrDA порта.
IR от други дистанционно, играчки, безжични слушалки: Уверете се, че никой
не използва устройства контролирани с инфрачервени сигнали в същата
стая, докато вие предавате информацията от оригиналното дистанционно.

Какво да направя ако нямам работещо оригинално дистанционно
докато добавям устройство (процес по добавяне на устройство
– стъпка 2)?
Можете да добавите устройство чрез функцията „Автоматично засичане“.
Изберете връзката „I don’t have a working remote“ в стъпка 2 на помощника
Add device. В случай на грешка или бъде направен грешен избор в една от
стъпките на този режим, първо приключете с добавянето на устройството и
след това го премахнете. Сега опитайте да добавите устройството отново.

Мога ли да добавя PS3, WII в списъка с устройства?
Prestigo е базирано на инфра червени сигнали, както и повечето (99%) от
аудио/видео устройствата на пазара са базирани на тези сигнали.
Някой изключения са Bose (RF) и Sony PS3 (Bluetooth). Тези устройства могат
да бъдат добавени и управлявани ако те имат IR приемник или IR гнездо,
прикачени към тях.
WII (RF) не може да бъде добавено към списъка с устройства на Prestigo.

Мога ли да добавя Soundbar, Living Sound система за развлечение
към списъка с устройства?
Да, изберете „Home Theater System“ за тип на устройството когато добавяте
устройство. Уверете се, че оригиналното дистанционно е в режим „Amplifier“,
„A/V receiver“ или „Tuner“ когато изпълнявате стъпка 2 от 2:
Автоматично разпознаване на дистанционното.

Как мога да добавя функция 'Input' към списъка с меки бутони
на LCD?
В Configo, натиснете върху устройството, за което липсва тази функция. След това
натиснете “Customize soft buttons”. Натиснете празна клетка, за да добавите бутон
и изберете функцията за въвеждане от списъка. Повторете това за всяка функция,
която искате да добавите на дисплея.
В случай, че функцията за въвеждане я няма в списъка и използвате действия,
добавете някаква друга функция за въвеждане на дисплея (напр. Input 1).
Натиснете Save. След това преминете на
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“Repair a button”. Натиснете дисплея на дистанционното и изберете добавената
функция от списъка. След това копирайте правилния бутон от оригиналното
дистанционно. Така със сигурност функцията ще бъде част от менюто за
въвеждане във всяко действие.

Как мога да сменя име на устройство, действие или мек бутон,
което не пасва на дисплея на Prestigo?
За устройство или действие, натиснете бутона на това устройство/действие в
Configo. В екрана [Device] или [Activity], натиснете името, за да го промените.
За мек бутон, натиснете устройството или действието, към които принадлежи и
натиснете “Customize soft buttons”. Натиснете ддва пъти върху някой мек бутон,
за да го преименувате.

Мога ли да копирам бутон от оригиналното дистанционно на
мек бутон?
Да, докато копирате бутоните от оригиналното дистанционно, натиснете дисплея
на картинката на Prestigo. Сега можете да въведете името на мекия бутон и
да потвърдите като натиснете Enter на клавиатурата.

Какво са 'Любими'?
Можете да добавите вашите любими канали към Prestigo Touch SRT8215.
Докато използвате Prestigo, трябва само да натиснете иконата на канала в
прозореца „Любими' и Prestigo ще превключи на правилния канал на
телевизора TV или Set Top Box.

Как мога да добавя любими канали?
Уверете се, че Prestigo Touch SRT8215 е свързано към компютъра и изберете
устройство, което може да превключва канали (напр. телевизор, приемник…).
Натиснете бутона Favorites за да отворите екрана „Edit Favorites“ за това
устройство. Можете да изберете една от 6 зони, за да добавите любим канал.
Добавете номера и иконата на канала.

Приложение Configo – За Windows
Какво мога да направя когато грешката "File exists" се появи,
когато обновявам Configo?
Този проблем може да бъде разрешен като изтриете вашите временни файлове:

•
•

В Windows XP, те могат да бъдат открити в
C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
В Windows Vista, те могат да бъдат открити в
C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Какво мога да направя когато Configo забие/блокира,
когато включа Prestigo?
Моля използвайте програма за чистене на регистрите и рестартирайте системата.

Приложение Configo – За Mac
Какво мога да направя когато грешката "The operation cannot be
completed because the item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use."
се появи когато искам да презапиша предишна версия на Configo
в папката Приложения?
Файлът не може да бъде презаписан поради поддържащо приложение,
което автоматично пуска Configo когато свързаното Prestigo все още работи.

•
•

Philips препоръчва да използвате „автоматично обновяване“ на Configo.
Уверете се, че тази функция е включена в прозореца Предпочитания
на Configo.
Освен това можете да отворите „Activity Monitor“, да изберете процеса
Configo и да натиснете „Quit“. След това опитайте отново да презапишете
предишната версия на Configo.
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