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Vítejte u výrobků Prestigo a Configo
Vítáme vás do rostoucí rodiny vlastníků výrobků Philips. Univerzální dálkový ovladač
Philips Prestigo byl navržen pro ovládání vašich zařízení.
Configo představuje konfigurační nástroj pro Prestigo. Prostě přidejte svá zařízení
a aktivity a můžete začít Prestigo používat.

Vyobrazení loga Philips Green Logo na obalu výrobku znamená, že výrobek
dosáhl významně nižších dopadů na životní prostředí než jeho konkurenti
a předchůdci.
U výrobků Green Products se požaduje, aby se jejich vliv na životní prostředí
významně snížil – nejméně o 10 % – v jedné nebo více z uvedených oblastí

Green Focal Areas:

Energetická
účinnost

Balení

Nebezpečné
látky

Recyklace
a likvidace

Hmotnost

Životnost

Další informace naleznete na stránkách www.asimpleswitch.com nebo
www.philips.com/about/sustainability.
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Configo
Spuštění programu Configo
Po připojení ovladače Prestigo k počítači se Configo spustí automaticky.

Ještě jste nenakonfigurovali Prestigo?
Klepnutím na Get Started spusťte konfiguraci ovladače Prestigo a přidávání zařízení.

Již máte Prestigo nakonfigurované?
Pokud již Prestigo používáte, po připojení si nejprve s programem Configo vymění
informace a automaticky zkontroluje možnost aktualizace.
Pak můžete pokračovat v konfiguraci ovladače Prestigo a:
•

přidávat nebo upravovat zařízení

•

přidávat nebo upravovat aktivity

•

měnit předvolby

•

používat Prestigo

Tipy
Configo můžete rovněž spustit ručně.

Spuštění ve Windows
1
2

V hlavním panelu Windows klepněte na Start.
V nabídce Start přejděte do Programy. Vyberte Philips a pak Configo.
Aplikace se spustí.

Spuštění v systému Mac
1 Pomocí Finder najděte složku Applications.
2 Vyberte Configo.
Aplikace se spustí.
Pokud po ručním startu aplikace nejsou k počítači připojeny žádné podporované
ovladače, Configo vás požádá o připojení správného ovladače.
Po připojení ovladače postupujte jako obvykle.
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Aktualizace programu Configo a firmware
Po spuštění programu Configo se automaticky vyhledají dostupné aktualizace
programu i firmware ovladače.
Pokud Configo automaticky nevyhledá aktualizace, změňte nastavení v Preferences.

V seznamu dostupných aktualizací pro váš ovladač Prestigo vyberte požadovaný
update a:
•

Klepnutím na Update spusťte aktualizaci programu a firmware ovladače
Prestigo. Zvolená aktualizace Prestigo se spustí.
-nebo-

•

Klepněte na Skip.
Zvolená aktualizace se nespustí a je odstraněna ze seznamu do doby, než bude
k dispozici nová aktualizace.

Poznámka

Některé aktualizace vycházejí z předchozích. Při volbě aktualizace se tedy
automaticky vyberou další (závislé) aktualizace.

Po aktualizaci programu a firmware ovladače Prestigo můžete pokračovat
v konfiguraci programem Configo.

Co dál
Zařízení:
•

Přidat zařízení

•

Smazat zařízení

•

Upravit zařízení

Aktivity:
•

Přidat aktivity

•

Smazat aktivitu

•

Upravit aktivitu

Odinstalace programu Configo
Pro uživatele Windows
1

Otevřete Ovládací panely.

2

Vyberte Configo a odinstalujte jej.
Aplikace Configo je odinstalována.
-nebo-

3

V hlavním panelu Windows klepněte na Start.

3
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4

V nabídce Start přejděte do Programy. Vyberte Philips a pak Uninstall Configo.
Aplikace Configo je odinstalována.

Pro uživatele Mac
1

Pomocí Finder najděte složku Applications.

2

Najděte Configo.

3

Přetáhněte balíček Configo do koše.
Aplikace Configo je odinstalována.

4
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Zařízení
Zařízení
Zařízení (Device) je zvukový nebo video přístroj, který chcete ovládat pomocí
Prestigo.
Více informací k ovladači Prestigo naleznete v kapitole Podrobnější pohled na
Prestigo.
Po instalaci zařízení je můžete ovládat tlačítky
ovladače Prestigo. Vedle mechanických tlačítek Prestigo mohou mít zařízení
i softwarová tlačítka. Můžete je volit na displeji.

Přidat zařízení

Smazat zařízení

Upravit zařízení:
•

Přejmenovat

•

Přidat oblíbené

•

Upravit zvláštní funkce

•

Změnit ovládání hlasitosti

•

Opravit tlačítko

Přidání a smazání zařízení
Přidání zařízení
Můžete přidat:
•

až 6 zařízení do ovladače Prestigo SRU6006,

•

až 8 zařízení do ovladače Prestigo SRU6008,

•

až 15 zařízení do ovladače Prestigo touch SRT8215.

Při přidávání zařízení postupujte takto:

5
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1

Přejděte do záložky Devices.

2

Klepněte na Add a Device.
Otevře se průvodce Add a Device.

3

Klepněte na Continue.
Otevře se krok 1 ze 2 průvodce Add
a Device.

4

V kontextovém seznamu Device type
vyberte typ zařízení.
Je přidán obrázek zařízení.

5

V poli Brand vyplňte značku zařízení.
Dále můžete v poli Model number
vyplnit model zařízení.
Klepněte na Continue.
Otevře se krok 2 ze 2 průvodce Add
a Device.
Namiřte ovladač zařízení na ovladač
Prestigo.

6
7

8

9

Na originálním ovladači stiskněte
tlačítko, které normálně používáte pro
vypnutí (stand-by) zařízení.
Configo rozpozná ovladač a uloží jej
do ovladače Prestigo.

10

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
Zařízení je přidáno.
Nyní můžete ovladač Prestigo
bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na
přidaném zařízení. Pokud některé
tlačítko nepracuje správně, zkuste
tlačítko Help na ovladači Prestigo.

Pokud není značka zařízení rozpoznána
programem Configo, můžete zkopírovat
tlačítka z originálního ovladače zařízení.
Pokud originální ovladač nemáte, můžete
vyhledat správné nastavení zařízení
pomocí ovladače Prestigo.
Pokud originální ovladač neobsahuje
tlačítko vypnutí zařízení, zkopírujte
tlačítka z ovladače.
-neboPokud není ovladač rozpoznán ani po
třech pokusech, je nutné vyhledat správné
nastavení zařízení pomocí ovladače
Prestigo.
-neboPokud Configo nerozpozná signál
z originálního ovladače, prostudujte
si kap. „Proč Configo nerozpozná můj
ovladač“.
Pak zkuste postup znovu nebo zkopírujte
tlačítka z ovladače.

Vyhledání nastavení zařízení
Pokud nemáte ovladač pro požadované zařízení nebo jej program Configo
nerozpoznal, ovladač Prestigo může prohledat dostupná nastavení pro zvolenou
značku. Pokud zařízení reaguje, bylo správné nastavení nalezeno.

6
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Pokud v kroku 2 průvodce Add a Device nemáte originální ovladač od zařízení ...
•

Klepněte na odkaz „I do not have a remote control for my [značka][typ
zařízení]“.

nebo
Pokud v kroku 2 průvodce Add a Device Configo nepřijímá (vhodná) data nebo po
několika pokusech Configo nerozpozná originální ovladač ...
•

Zkontrolujte tipy pro příjem signálu.

•

Pokud to nepomůže, klepněte na Search.

Pak
1

Zapněte [zařízení] tlačítky na jeho panelu.

2

Odpojte ovladač Prestigo.

3

Přidržte stisknuté tlačítko
na ovladači Prestigo, dokud se [zařízení] nevypne.
Prestigo začne vyhledávat nastavení pro [zařízení].

4

Vypnulo se [zařízení]?
Stiskem Yes na ovladači Prestigo to potvrďte. Pak pokračujte krokem 5.
-neboStiskněte No, pokud se [zařízení] nevypnulo, a vraťte se do kroku 3.

Poznámka

Pokud se zařízení nevypnulo ani po proběhnutí celého cyklu vyhledávání,
•

a máte-li originální ovladač, přejděte ke Kopírování tlačítek
originálního ovladače.

•

a nemáte ovladač, přejděte k Helpdesk.

5

Připojte opět Prestigo.
Prestigo se aktualizuje.

6

Klepněte na Done.
Zařízení je přidáno.
Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na přidaném
zařízení. Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste tlačítko Help na ovladači
Prestigo.

Kopírování tlačítek originálního ovladače
Pokud Configo nerozpozná značku nebo vysílané signály originálního ovladače,
můžete zkopírovat jednotlivá tlačítka.

7
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Pokud v kroku 1 průvodce Add a Device vyplníte značku a typ zařízení, ale není
rozpoznána ...
nebo
Pokud v kroku 2 průvodce Add a Device stisknete tlačítko na ovladači, který
normálně používáte pro vypnutí (standby) zařízení, ale signál není rozpoznán ...
otevře se stránka kopírování tlačítek v obrázku ovladače Prestigo se zvýrazněným
tlačítkem.
Pak
1

Stiskněte a držte tlačítko originálního ovladače, které odpovídá zvýrazněnému
tlačítku na obrázku ovladače Prestigo.

2

Po změně barvy tlačítka na zelenou uvolněte tlačítko na originálním ovladači.
Tlačítko je zkopírováno do ovladače Prestigo.
Na obrázku ovladače Prestigo se zvýrazní další tlačítko.

3

Kroky 1 a 2 opakujte pro všechna tlačítka Prestigo.
Tip
Nepoužívaná tlačítka můžete přeskakovat nebo ručně vybrat jiné tlačítko
na ovladači Prestigo.

4

Klepněte na Save.
Tlačítka jsou zkopírována do ovladače Prestigo.

5

Klepněte na Done.
Zařízení je přidáno.
Vrátíte se do záložky Devices.
Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet jej na přidaném
zařízení. Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste tlačítko Help na ovladači
Prestigo.

Mazání zařízení
1

Přejděte do záložky Devices.

2

Vyberte zařízení, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

3

Klepněte na tlačítko Delete.
Zobrazí se kontextové okno.

4

Klepněte na Yes.
Varování
Zařízení a všechny aktivity, které je používaly, jsou smazány. Proto
např. při přidání nového TV nejprve přidejte TV, pak aktualizujte Aktivity
a teprve pak smažte stará zařízení z ovladače Prestigo.
-neboKlepněte na No.
Vrátíte se do záložky Devices bez smazání zařízení.

8
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Tip
Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti Delete v kontextové nabídce. Ve
Windows: klepněte pravým tlačítkem na zařízení. V OS MAc: control-click na
zařízení.

Úprava zařízení
Úprava zařízení
Po přidání zařízení je můžete chtít upravit, např. změnit název zařízení nebo jeho
ovládání hlasitosti.
V záložce Devices prostě klepněte na tlačítko zařízení, které chcete upravit,
a změňte některou z charakteristik:

Přejmenovat zařízení

Přidat, upravit, smazat a přesunout oblíbené
kanály zařízení
Přidat, upravit, smazat a přesunout softwarová
tlačítka zařízení

Změnit zařízení, které slouží k řízení hlasitosti
zvuku

Opravit nepracující tlačítka pomocí
originálního ovladače

Přejmenování zařízení
Změna názvu zařízení v programu Configo:
1

Přejděte do záložky Devices.

2

Klepněte na zařízení, jehož název chcete změnit.
Otevře se stránka Edit the Device.

3

Klepněte na název zařízení vedle obrázku zařízení.
Pole name lze nyní upravit.

4

Změňte název zařízení.

9
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5

Klepněte mimo pole name.
Název zařízení je změněn.

6

Pokračujte v úpravách zařízení.
-neboKlepněte na Done.
Změna je uložena do ovladače Prestigo.
Vrátíte se do záložky Devices.

Oblíbené
Pokud máte ovladač Prestigo Touch (SRT8215), můžete při úpravách zařízení
přidávat Oblíbené. Můžete přidat až 200 oblíbených.
Klepnutím na šipky procházíte oblíbené.
Nastavení oblíbených:
1

Přejděte do záložky Devices.

2

Klepněte na zařízení, jemuž chcete přidat oblíbené.
Otevře se stránka Edit the Device.

3

Klepněte na tlačítko Favorites.
Otevře se obrazovka Favorites. Stránky obrazovky Favorites odpovídají stránkám
Favorites v ovladači Prestigo Touch.

4

Pokračujte pomocí...
Přidání oblíbených:
Tip
Můžete přidat až 200 oblíbených. Pro přidání dalšího oblíbeného
přes tento počet je nutné nějaký předchozí smazat.
1

Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2

Klepnutím přidejte oblíbené.
Otevře se kontextové okno.

3

Zadejte číslo kanálu.

4

Přidejte ikonu kanálu:
1. Vložte název kanálu a klepněte na Search.
2. Vyberte ikonu, kterou chcete použít ke zvolenému kanálu.

-nebo-

1. Klepněte na Import.
Otevře se okno Otevřít.
2. V počítači vyhledejte obrázek, který chcete použít pro oblíbený kanál,
a klepněte na OK.
5

V kontextové nabídce klepněte na Done.
Oblíbený je přidán na obrazovku.

6

Přidejte další oblíbené opakováním kroků 2 až 5.

10
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7

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

8

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
Tip
Po klepnutí na tlačítko Expert settings v obrazovce Favorites
můžete jemně doladit přepnutí kanálu.

11
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Úprava oblíbených:
1

Klepněte na oblíbený.

Úprava oblíbeného:
Úprava čísla kanálu.
Klepněte na tlačítko Modify icon a upravte ikonu kanálu.
2

3

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.

Mazání oblíbených:
1

Přejděte nad zařízení, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Zobrazí se kontextové okno.

3

Klepněte na Yes.
Zařízení se smaže.
-neboKlepnutím na No se vraťte do obrazovky Favorites bez mazání.

4

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
Tip
Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti Delete v kontextové nabídce. Ve
Windows: klepněte pravým tlačítkem na oblíbený. V OS MAc: control-click
na oblíbený.

Přesunutí oblíbených:
1

Vyberte oblíbený, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
Pozice se změní.

2

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

3

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
Tip
Při přetažení oblíbeného na jinou stránku jej přetáhněte na šipku posunu
stránkami a vyberte stránku, na niž chcete oblíbený položit.

12
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Favorites – Expert Settings
Pokud používáte oblíbené a chcete upravit způsob přepnutí kanálů ovladačem
Prestigo, můžete změnit rychlost přepnutí kanálů nebo změnit možnosti přepnutí
kanálu ve volbě Expert Settings.
Změna pokročilých nastavení:
1

V obrazovce Favorites vyberte oblíbený kanál, jehož nastavení chcete změnit.

2

V kontextové nabídce klepněte na Expert settings.
Otevře se okno Expert settings.

3

Pokračujte pomocí...

Změna rychlosti přepnutí kanálu:
•

Přetáhněte posuvník na zvolenou rychlost.

Poznámka
Pokud vyberete Fast nebo Very fast, je možné, že Prestigo vyšle
povely rychleji, než stačí zařízení zareagovat.

Určení přepnutí kanálu:
1

V kontextovém boxu Start with button vyberte funkci, která předchází číslu
kanálu.
-nebo-

2

V kontextovém boxu End with button vyberte funkci, která následuje po
čísle kanálu.

1

Klepněte na OK.
Zobrazí se kontextové okno.

2

Určete, zda chcete toto pokročilé nastavení použít i pro všechny další podobné
oblíbené v zařízení.

3

V kontextovém okně Favorites klepněte na Done.
Pokročilá nastavení jsou uložena. Vrátíte se do obrazovky Favorites.

Přizpůsobení softwarových tlačítek
Softwarová tlačítka jsou tlačítka na displeji ovladače Prestigo. Můžete sami definovat
funkce, které se přiřadí různým softwarovým tlačítkům na obrazovce.
Přizpůsobení softwarových tlačítek:
1

Přejděte do záložky Devices.
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2

Klepněte na zařízení, které chcete upravit.
Otevře se záložka Edit the Device.

3

Klepněte na Customize softbuttons.
Otevře se obrazovka Customize softbuttons.

4

Pokračujte pomocí...

Přidání softwarových tlačítek:
1

Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2

Klepnutím přidejte softwarové tlačítko.
Zobrazí se seznam funkcí.

3

Vyberte funkci, kterou chcete přidat.
Tato funkce se přidá jako softwarové tlačítko.

4

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.

Smazání softwarových tlačítek:
1

Přejděte nad tlačítko, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Tlačítko se smaže.

3

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
Tip
Můžete rovněž smazat softwarové tlačítko volbou možnosti Delete
v kontextové nabídce. Ve Windows: klepněte pravým tlačítkem
na softwarové tlačítko. V OS MAc: control-click na softwarové
tlačítko.
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Přejmenování softwarových tlačítek:
1

Poklepejte na tlačítko, které chcete přejmenovat.
Pole name lze nyní upravit.

2

Změňte název tlačítka.

3

Klepněte mimo pole name.
Tlačítko se přejmenuje.

4

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.

Přesun softwarových tlačítek:
1

Vyberte softwarové tlačítko, které chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné
pozice.
Pozice se změní.

2

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

3

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.

Změna ovládání hlasitosti
Normálně se hlasitost zařízení reguluje ovládacími prvky zařízení – pokud jsou.
V některých případech však můžete chtít definovat pro řízení hlasitosti jiné zařízení.
Např. při použití AV přijímače jako zesilovače pro TV zvuk. Pomocí „Change volume
controls“ můžete definovat, že hlasitost zvuku TV bude řízena hlasitostí přijímače.

Poznámka
Ujistěte se, že jsou zvuková zařízení, která mají hlasitost řídit, přidána do
ovladače Prestigo.

Změna nastavení hlasitosti:
1

Přejděte do záložky Devices.

2

Klepněte na zařízení, jehož ovládání hlasitosti chcete změnit.
Otevře se stránka Edit the Device.

3

Klepněte na Change volume controls.

4

V kontextovém boxu vyberte zařízení, jímž chcete hlasitost řídit.

5

Klepněte na Save.
Ovládání hlasitosti je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit the Device.

6

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.
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Oprava tlačítka
Pokud najdete na ovladači Prestigo nefunkční tlačítko zařízení, můžete je opravit
pomocí originálního ovladače.
1

Přejděte do záložky Devices.

2

Klepněte na zařízení, jehož tlačítko chcete opravit.
Otevře se stránka Edit the Device.

3

Klepněte na Repair a button.

4

Klepněte na tlačítko na obrázku ovladače Prestigo.
-neboKlepněte na stránku s obrázkem ovladače Prestigo a vyberte softwarové tlačítko.

5

Namiřte ovladač zařízení na ovladač Prestigo.
Pokud originální ovladač nevlastníte, klepněte na odkaz „I do not have a remote
control for my [zařízení]“.

6

Na originálním ovladači zařízení klepněte na tlačítko, které chcete opravit.
Tlačítko je opraveno pomocí programu Configo.

7

V záložce Edit the Device klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Devices.

Pokud v kroku 5 postupu opravy tlačítka nemáte originální ovladač od zařízení, pak...
8

Odpojte ovladač Prestigo.

9

Přejděte na zařízení, jehož tlačítko
chcete opravit.

10

Stiskněte tlačítko Help na ovladači
Prestigo.

11

Stiskněte Continue.

12

Vyberte There is a button that does
not work.

13

Přidržte tlačítko, které chcete opravit
na ovladači Prestigo, až začne
pracovat správně. Pokud chcete
opravit softwarové tlačítko, vyberte
Show buttons.
Na displeji ovladače Prestigo můžete
sledovat procházení možností.

14

15

Po zkopírování všech tlačítek
z originálního ovladače připojte znovu
Prestigo a přejděte do Copy the Buttons
of Your Remote Control.
-neboPo zkopírování tlačítka do programu
Configo připojte znovu Prestigo
a přejděte do Copy the Buttons of Your
Remote Control.
Uvolněte tlačítko ovladače Prestigo ve Pokud zařízení nereaguje, přepojte
Prestigo a použijte Copy the Button of
chvíli, kdy zařízení zareaguje.
Your Remote Control.
Tlačítko je opraveno.
Pokud chcete opravit jiné tlačítko,
klepněte na Yes.
-neboPokud nechcete opravit jiné tlačítko,
klepněte na No.
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Aktivity
Aktivity
Aktivity vám umožňují vypnout nebo zapnout více zařízení jedním dotykem tlačítka,
všechna tlačítka pro normální ovládání zařízení zůstávají zachována.
Např. pro sledování DVD normálně musíte:
Zapnout TV;
Zapnout DVD;
Zapnout zvukový systém domácího kina.
Po nastavení aktivity pracují tlačítka ovladače Prestigo pro jednotlivá zařízení aktivity.
Aktivity můžete dále prohloubit a definovat každý krok, který byste normálně
provedli, a změnit jej jediným dotykem tlačítka.

Nejprve je nutné přidat všechna zařízení, pak můžete přidávat
aktivity.

Přidat aktivity

Smazat aktivitu

Upravit aktivitu:
• Přejmenovat
• Přidat oblíbené
• Upravit zvláštní funkce
• Definovat nastavení aktivity
• Pokročilé úpravy
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Přidání a smazání aktivit
Přidání aktivity
Můžete přidat
•

až 6 aktivit do ovladače Prestigo SRU6006,

•

až 8 aktivit do ovladače Prestigo SRU6008,

•

až 15 aktivit do ovladače Prestigo Touch SRT8215.

Při přidávání aktivit postupujte takto:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na Add an Activity.
Otevře se průvodce Add an Activity.

3

V seznamu Activity vyberte aktivitu, kterou chcete přidat.
Seznam aktivit je vytvořen podle přidaných zařízení.
Pokud je do ovladače Prestigo přidáno více zařízení, která mohou provést stejnou
aktivitu, aktivita je označena, např.: Watch DVD (DVD player) nebo Watch DVD
(game console).

4

Pokud je to potřeby, vyberte ze seznamu Volume buttons zařízení, které bude
určovat hlasitost.

5

Pokud je to potřeby, vyberte ze seznamu Picture zařízení, které bude zobrazovat
obraz.

6

Klepněte na Save.
Configo definuje akce v aktivitě a ukládá je do ovladače Prestigo.

7

Klepněte na Done.
Aktivita je přidána.
Vrátíte se do záložky Activities.
Nyní můžete ovladač Prestigo bezpečně odpojit a vyzkoušet přidanou aktivitu.
Pokud některé tlačítko nepracuje správně, zkuste tlačítko Help na ovladači
Prestigo.
Co dál
Pokud potřebujete, aby pro zapnutí a vypnutí zařízení sloužilo jiné tlačítko,
přejděte do Activity Settings.
-neboPokud chcete do aktivity přidat další akce, např. přepnout TV přímo na správný
vstup, přejděte do stránky Input Selection (tlačítkem Input Selection na stránce
Activity Settings).
-neboChcete-li úplné ovládání aktivitou, přejděte do části Advanced Editing.

Smazání aktivity
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Přejděte nad aktivitu, kterou chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

3

Klepněte na tlačítko Delete.
Zobrazí se kontextové okno.
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4

Klepněte na Yes.
Aktivita se smaže.
-neboKlepněte na No.
Vrátíte se do záložky Activities bez mazání zařízení.

Tip
Můžete rovněž smazat aktivitu volbou možnosti Delete v kontextové nabídce. Ve
Windows: klepněte pravým tlačítkem na aktivitu. V OS MAc: control-click na
aktivitu.

Úprava aktivity
Úprava aktivity
Po přidání aktivity ji můžete chtít upravit, např. změnit název aktivity nebo
přeprogramovat aktivitu.
V záložce Activities prostě klepněte na tlačítko aktivity, kterou chcete upravit,
a změňte některou z charakteristik:

Přejmenovat aktivitu.

Přidat, upravit, smazat a přesunout
oblíbené kanály aktivity
Přidat, smazat přejmenovat nebo
přejmenovat softwarová tlačítka aktivity
Konfigurovat jak se zařízení použitá
v aktivitě vypínají a zapínají a jak se na
nich volí příslušný vstup
Zkontrolujte tuto stránku při potížích
s aktivitou
Pokud potřebujete získat úplnou
kontrolu nad činností aktivity, ponořte
se do pokročilých nastavení Advanced
editing
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Změna názvu aktivity
Přejmenování aktivity:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, jejíž název chcete změnit.
Otevře se stránka Edit an Activity.

3

Klepněte na název aktivity vedle obrázku aktivity.
Pole name lze nyní upravit.

4

Změňte název aktivity.

5

Klepněte mimo pole name.
Název aktivity je změněn.

6

Pokračujte v úpravách aktivity.
-neboKlepněte na Done.
Změna je uložena do ovladače Prestigo.
Vrátíte se do záložky Activities.

Oblíbené pro Aktivity
Pokud máte ovladač Prestigo Touch (SRT8215), můžete při úpravách aktivit
přidávat Oblíbené. Můžete přidat až 200 oblíbených. Oblíbené vaší aktivity jsou
připojeny k zařízením aktivity. Např. oblíbené aktivity „Watch TV“ jsou stejné jako
oblíbené kanály set-top boxu.
Klepnutím na šipky procházíte oblíbené.
Nastavení oblíbených:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, jíž chcete přidat oblíbené.
Otevře se záložka Edit an activity.

3

Klepněte na tlačítko Favorites.
Otevře se obrazovka Favorites. Stránky obrazovky Favorites odpovídají stránkám
Favorites v ovladači Prestigo Touch.

4

Pokračujte pomocí...
Přidání oblíbených:
Tip
Můžete přidat až 200 oblíbených. Pro přidání dalšího oblíbeného
přes tento počet je nutné nějaký předchozí smazat.
1

Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2

Klepnutím přidejte oblíbené.
Otevře se kontextové okno.

3

Zadejte číslo kanálu.
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4

Přidejte ikonu kanálu:
1. Vložte název kanálu a klepněte na Search.
2. Vyberte ikonu, kterou chcete použít ke zvolenému kanálu.

-nebo-

1. Klepněte na Import.
Otevře se okno Otevřít.
2. V počítači vyhledejte obrázek, který chcete použít pro oblíbený kanál,
a klepněte na OK.
5

V kontextové nabídce klepněte na Done.
Oblíbený je přidán na obrazovku.

6

Přidejte další oblíbené opakováním kroků 2 až 5.

7

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

8

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Po klepnutí na tlačítko Expert settings v obrazovce Favorites
můžete jemně doladit přepnutí kanálu.
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Úprava oblíbených:
1

Klepněte na oblíbený.

2

Úprava oblíbeného:
• Úprava čísla kanálu.
• Klepněte na tlačítko Modify icon a upravte ikonu kanálu.

3

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Mazání oblíbených:
1

Přejděte nad zařízení, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Zobrazí se kontextové okno.

3

Klepněte na Yes.
Zařízení se smaže.
-neboKlepnutím na No se vraťte do obrazovky Favorites bez mazání.

4

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Můžete rovněž smazat zařízení volbou možnosti Delete
v kontextové nabídce. Ve Windows: klepněte pravým tlačítkem
na oblíbený. V OS MAc: control-click na oblíbený.

Přesunutí oblíbených:
1

Vyberte oblíbený, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné pozice.
Pozice se změní.

2

V obrazovce Favorites klepněte na Save.
Oblíbené jsou nastaveny.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

3

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Při přetažení oblíbeného na jinou stránku jej přetáhněte na šipku
posunu stránkami a vyberte stránku, na niž chcete oblíbený položit.
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Favorites – Expert Settings pro Aktivity
Pokud používáte oblíbené a chcete upravit způsob přepnutí kanálů ovladačem
Prestigo, můžete změnit rychlost přepnutí kanálů nebo změnit možnosti přepnutí
kanálu ve volbě Expert Settings.
Změna pokročilých nastavení:
1

V obrazovce Favorites vyberte oblíbený kanál, jehož nastavení chcete změnit.

2

V kontextové nabídce klepněte na Expert settings.
Otevře se okno Expert settings.

3

Pokračujte pomocí...

Změna rychlosti přepnutí kanálu:
•

Přetáhněte posuvník na zvolenou rychlost.

Poznámka
Pokud vyberete Fast nebo Very fast, je možné, že Prestigo vyšle
povely rychleji, než stačí zařízení zareagovat.

Určení přepnutí kanálu:
1

V kontextovém boxu Start with button vyberte funkci, která předchází číslu
kanálu.
-nebo-

2

V kontextovém boxu End with button vyberte funkci, která následuje po
čísle kanálu.

4

Klepněte na OK.
Zobrazí se kontextové okno.

5

Určete, zda chcete toto pokročilé nastavení použít i pro všechny další podobné
oblíbené v aktivitě.

6

V kontextovém okně Favorites klepněte na Done.
Pokročilá nastavení jsou uložena. Vrátíte se do obrazovky Favorites.

Přizpůsobení softwarových tlačítek
v aktivitě
Softwarová tlačítka jsou tlačítka na displeji ovladače Prestigo. Můžete sami definovat
funkce, které se přiřadí různým softwarovým tlačítkům na obrazovce.
Softwarová tlačítka aktivity jsou souborem softwarových tlačítek různých zařízení
použitých v této aktivitě.
Přizpůsobení softwarových tlačítek:
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1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, kterou chcete upravit.
Otevře se záložka Edit an activity.

3

Klepněte na Customize softbuttons.
Otevře se obrazovka Customize softbuttons.

4

Pokračujte pomocí...

Přidání softwarových tlačítek:
1

Přejděte do prázdného prostoru některé stránky.
Zobrazí se zelený rámeček a zelená ikona plus.

2

Klepnutím přidejte softwarové tlačítko.
Zobrazí se seznam funkcí.

3

Vyberte funkci, kterou chcete přidat.
Tato funkce se přidá jako softwarové tlačítko.

4

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
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Smazání softwarových tlačítek:
1

Přejděte nad tlačítko, které chcete smazat.
Objeví se tlačítko Delete.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Tlačítko se smaže.

3

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Můžete rovněž smazat softwarové tlačítko volbou možnosti Delete
v kontextové nabídce. Ve Windows: klepněte pravým tlačítkem
na softwarové tlačítko. V OS Mac: control-click na softwarové
tlačítko.

Přejmenování softwarových tlačítek:
1

Poklepejte na tlačítko, které chcete přejmenovat.
Pole name lze nyní upravit.

2

Změňte název tlačítka.

3

Klepněte mimo pole name.
Tlačítko se přejmenuje.

4

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

5

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Přesun softwarových tlačítek:
1

Vyberte softwarové tlačítko, které chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné
pozice.
Pozice se změní.

2

Klepněte na Save.
Softwarová tlačítka jsou nastavena.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

3

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Nastavení aktivity
Nastavení aktivity
Pomocí nastavení můžete změnit způsob zapnutí a vypnutí zařízení a jeho přepnutí
na příslušný vstup.
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1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka Edit an Activity.

3

Klepněte na Settings.
Otevře se stránka Settings pro zvolenou aktivitu.

4

Vyberte zařízení, jehož nastavení chcete změnit.

5

Změňte nastavení zařízení.

6

Klepněte na Save.

7

Klepněte na Save.
Nastavení aktivity jsou uložena.
Vrátíte se do stránky Edit an activity.

8

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Volba vstupu
Zde můžete změnit nebo definovat nastavení volby vstupu zařízení.
Např. používáte TV a DVD přehrávač. Po zapnutí obou zařízení se TV automaticky
nepřepne na vstup z DVD. Stále musíte tisknout další tlačítka na ovladači TV.

Tip
Doporučujeme používat určené funkce pro volbu vstupu. Např. u AV přijímače
přidejte samostatná softwarová tlačítka pro tuner, DVD, TV atd.
Tyto informace slouží programu Configo ke konfiguraci aktivit.
Změna volby vstupu:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka Edit Activity.

3

Klepněte na Settings.
Otevře se stránka Settings pro zvolenou aktivitu.

4

Klepněte na Input Selection požadovaného zařízení.
Otevře se stránka Input Selection.

5

Pokračujte pomocí...
Přidání akce:
1

V obrázku ovladače Prestigo klepněte na tlačítko(a), která byste normálně
použili pro volbu požadovaného vstupu.
Akce je přidána do seznamu Actions.

2

Klepněte na Save.
Nastavení Input Selection je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit Activity.

3

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
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Změna podrobností akce:
1

V seznamu Actions klepněte pravým (nebo control-click pro Mac) na
požadovanou akci.

2

V kontextové nabídce klepněte na možnost Details.
Zobrazí se kontextové okno.

3

Změňte délku stisknutí tlačítka pomocí „spin boxu“. Výchozí nastavení je
„Auto“.

4

Klepněte mimo kontextovou nabídku.
Nabídka se uzavře a délka povelu je změněna.
Vrátíte se do stránky Input Selection.

5

Klepněte na Save.
Nastavení Input Selection je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit Activity.

6

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Smazání akce:
1

V seznamu Actions vyberte akci, kterou chcete smazat.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Akce se smaže.

3

Klepněte na Save.
Nastavení Input Selection je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Akci můžete rovněž smazat klepnutím pravým (nebo controlclick u Mac) a volbou Remove z kontextové nabídky.
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Přidání zpoždění:
Zpoždění je doba mezi dvěma akcemi aktivity. Zpoždění povelu se může hodit
v situaci, kdy např. TV potřebuje určitý čas k zapnutí do provozního stavu nebo
DVD přehrávač načítá disk před přehráváním.
1

Klepněte na Insert a Delay.
Zpoždění se přidá do seznamu Actions.

2

Změňte zpoždění pomocí „spin boxu“.

3

Klepněte na Save.
Nastavení Input Selection je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Přesunutí akce:
1

V seznamu Actions vyberte akci, kterou chcete přesunout.

2

Přetáhněte akci na požadované místo v seznamu akcí.
Pořadí akcí je změněno.

3

Klepněte na Save.
Nastavení Input Selection je změněno.
Vrátíte se do stránky Edit Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Pořadí akcí můžete rovněž změnit klepnutím pravým (nebo
control-clicking u Mac) na akci a volbou Move up nebo Move
down z kontextové nabídky.

Řešení potíží v aktivitě
Jak řešit potíže s aktivitou:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka Edit Activity.

3

Klepněte na Troubleshoot.
Otevře se stránka Troubleshooting.

4

V kontextovém seznamu vyberte problém, který řešíte.
Řešení se zobrazí pod seznamem.

5

Klepněte na Take me to this screen.
Configo se přepne do obrazovky, kde můžete problém vyřešit.
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Pokročilé úpravy
V části Advanced Editing můžete programovat vlastní aktivity. Změňte jemně makro
tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
Např. chcete, aby se TV zapínal vždy na stejném programu. Nebo při sledování DVD
naprogramujete aktivitu tak, že při spuštění aktivity DVD přehrávač vždy otevře
podavač disku, pak stačí jen vložit disk.
Pokročilejším příkladem je přepínací aktivita, např. ze sledování DVD na sledování TV.
Můžete naprogramovat aktivitu sledování TV tak, že se DVD přehrávač úplně vypne.
Úprava aktivity:
1

Přejděte do záložky Activities.

2

Klepněte na aktivitu, kterou chcete nastavit.
Otevře se stránka Edit an Activity.

3

Klepněte na Advanced.
Otevře se stránka Advanced.

4

Pokračujte pomocí...

Přidání akce:
1

V záložkách vyberte zařízení, k němuž chcete přidat akci.

2

V obrázku Prestigo klepněte na tlačítko, k němuž chcete přidat akci.
Tlačítko i akce jsou přidány do seznamu akcí.

3

Klepněte na Save.
Změny seznamu akcí byly uloženy.
Vrátíte se do stránky Edit an Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Pro přidání softwarového tlačítka do seznamu akcí klepněte na
obrazovku s obrázkem Prestigo. Zobrazí se kontextový seznam.
Klepnutím na funkci softwarového tlačítka ji přidejte do seznamu
akcí.
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Smazání akce:
1

V seznamu Actions vyberte akci, kterou chcete smazat.

2

Klepněte na tlačítko Delete.
Akce se smaže.

3

Klepněte na Save.
Změny seznamu akcí byly uloženy.
Vrátíte se do stránky Edit an Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Akci můžete rovněž smazat klepnutím pravým (nebo controlclick u Mac) a volbou Delete z kontextové nabídky.

Přidání zpoždění:
Zpoždění je doba mezi dvěma akcemi aktivity. Zpoždění povelu se může hodit
v situaci, kdy např. TV potřebuje určitý čas k zapnutí do provozního stavu nebo
DVD přehrávač načítá disk před přehráváním.
1

Klepněte na Insert a Delay.
Zpoždění se přidá do seznamu Actions.

2

Změňte zpoždění pomocí „spin boxu“.

3

Klepněte na Save.
Změny seznamu akcí byly uloženy.
Vrátíte se do stránky Edit an Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.

Přesunutí akce:
1

V seznamu Actions vyberte akci, kterou chcete přesunout.

2

Přetáhněte akci na požadované místo v seznamu akcí.
Pořadí akcí je změněno.

3

Klepněte na Save.
Změny seznamu akcí byly uloženy.
Vrátíte se do stránky Edit an Activity.

4

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
Tip
Pořadí akcí můžete rovněž změnit klepnutím pravým (nebo
control-clicking u Mac) na akci a volbou Move up nebo Move
down z kontextové nabídky.

Změna podrobností akce:
1

V seznamu Actions klepněte pravým (nebo control-click pro Mac) na
požadovanou akci.
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2

V kontextové nabídce klepněte na možnost Details.
Zobrazí se kontextové okno.

3

Změňte délku stisknutí tlačítka pomocí „spin boxu“. Výchozí nastavení je
„Auto“.

4

Klepněte mimo kontextovou nabídku.
Nabídka se uzavře a délka povelu je změněna.

5

Klepněte na Save.
Změny seznamu akcí byly uloženy.
Vrátíte se do stránky Edit an Activity.

6

Klepněte na Done.
Vrátíte se do záložky Activities.
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Předvolby
Předvolby
Změna preferovaných nastavení:
1

V liště nabídek klepněte na Preferences.
Otevře se okno Preferences.

2

Pokračujte pomocí...
Automatic software updates (Automatické aktualizace software):
1

Zatrhněte políčko pro povolení automatických aktualizací programu.
-neboOdstraňte zatržení políčka pro zakázání automatických aktualizací programu.

2

Klepněte na Save.
Předvolba je uložena.

Power Management (Správa napájení):
1

Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008)
Dobu do vypnutí osvětlení backlight timeout settings změňte pomocí
posuvníku.
Tímto nastavením určujete, jak dlouho zůstane zapnuté osvětlení ovladače.
-nebo-

2

Pro Prestigo Touch (SRT8215)
Pomocí posuvníků změňte display backlight timeout setting a osvětlení
tlačítek key backlight timeout setting.
Tímto nastavením určujete, jak dlouho zůstane zapnuté osvětlení ovladače.

3

Jas osvětlení brightness settings změňte pomocí posuvníku.
Tímto nastavením určujete jas osvětlení ovladače.

4

Klepněte na Save.
Předvolba je uložena.
Varování
Nastavení doby osvětlení na delší a jasu na vyšší hodnoty
způsobuje rychlejší vybití baterie ovladače Prestigo.
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Sound (Zvuk):
1

Pro Prestigo Touch (SRT8215)
Zvuk tlačítek click sound setting změňte pomocí posuvníku.
Zvuk stisknutí tlačítka vám poskytuje potvrzení o stisknutí softwarového
tlačítka. Tímto nastavením určujete hlasitost zvuku ovladače.

2

Klepněte na Save.
Předvolba je uložena.

Language (Jazyk):
1

V kontextovém seznamu Remote Control Language vyberte jazyk ovladače
Prestigo.

2

V kontextovém seznamu Application Language vyberte jazyk aplikace
Configo.

3

Klepněte na Save.
Předvolba je uložena.

Reset ovladače Prestigo (Full reset)
1

Klepnutím na Full reset obnovíte tovární nastavení ovladače Prestigo.
Vyskočí okno informující o průběhu resetu.

2

Klepněte na Save.
Předvolba je uložena.
Varování
Po provedené této instrukce se nastavení ovladače Prestigo vrátí
k továrním hodnotám. Všechna vaše dosavadní nastavení (včetně
zařízení a aktivit) budou ztracena.
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Použití ovladače Prestigo
Podrobnější pohled na Prestigo
Zjistěte, co všechno můžete dělat
s ovladačem Prestigo (SRU6006 –
SRU6008)!

Zjistěte, co všechno můžete dělat
s ovladačem Prestigo Touch (SRT8215)!

Prohlédněte si prezentaci SRU6006 nebo
SRU6008 na PC:
1. V liště nabídek Configo vyberte
SRU6006 Tutorial nebo SRU6008
tutorial.
Otevře se obrazovka Tutorial.
2. Tlačítky Pause, Back a Forward se
můžete v prezentaci pohybovat.

Prezentaci ovladače SRT8215 můžete sledovat
na displeji Prestigo Touch:
1. Nejprve nakonfigurujte jedno nebo více
zařízení a aktivit pomocí Configo.
2. Odpojte ovladač Prestigo Touch.
Na displeji Prestigo Touch se objeví
zpráva.
3. Stiskem Continu spustíte SRT8215
Tutorial.
-neboPomocí Skip můžete zobrazení
prezentace potlačit.
4. Při pohybu v prezentaci postupujte
podle instrukcí na displeji.

Na obrázcích dole vidíte hlavní ovládací prvky Na obrázcích dole vidíte hlavní ovládací prvky
ovladače Prestigo.
ovladače Prestigo Touch.
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Vstup

Napájení
(Power)
Displej

Tlačítko
posuvu po
displeji

Help

Napájení
(Power)
Dotyková
obrazovka

Tlačítko volby
Tlačítko
dotykové
obrazovky

Help
Tlačítko
posuvu po
displeji

Zpět

Tlačítka Zařízení
a Aktivit

Tlačítka
Zařízení
a Aktivit

Vstup

Více o tlačítku Help se dozvíte v kapitole Použití tlačítka Help ovladače Prestigo.

Tlačítko napájení
Tlačítko napájení (Power)
může provádět různé akce v závislosti na režimu.
Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008)
V obrazovce Home, v seznamu Devices a v seznamu Activities:
Pro Prestigo Touch (SRT8215)
V záložce Devices, v záložce Activities a na obrazovce Home:
přejděte do nabídky vypnutí power off a vypněte všechna zařízení,
Stiskem
která jsou právě zapnutá.
Pro návrat do předchozí obrazovky můžete:
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•

Stiskněte tlačítko Back.
-nebo-

•

Stiskněte podruhé tlačítko

Na stránce zařízení Device ikona
Na stránce Activity tlačítko

.

zastupuje funkce tohoto zařízení.

vypne všechna zařízení, která jsou součástí aktivity.

Tlačítko vstupů (Input)
Tlačítko vstupů může provádět různé akce v závislosti na režimu.

Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008)
V obrazovce Home, seznamu Devices a seznamu Activities tlačítko vstupů ukazuje
cestu vpřed.
Pro Prestigo Touch (SRT8215)
V záložce Devices a Activities a v obrazovce Home tlačítko vstupů ukazuje cestu
vpřed.
Na stránce Device stisk tlačítka vstupů vysílá AV funkce (pokud bylo tlačítko takto
definováno uživatelem).
Na stránce Activity stisk tlačítka vstupů zobrazí nabídku vstupů Input. V této
nabídce se zobrazí všechny vstupy definované pro zařízení v této aktivitě. Pomocí
tlačítka posuvu se můžete přesouvat mezi stránkami (pokud je to třeba) a tlačítkem
volby zvolíte vstupní signál.

Použití tlačítka Help ovladače Prestigo
Tlačítko Help zobrazuje různé kontextové nápovědy v závislosti na režimu:
Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008)
V obrazovce Home, seznamu Devices a seznamu Activities tlačítko Help ukazuje
cestu vpřed.
Pro Prestigo Touch (SRT8215)
V záložce Devices a Activities a v obrazovce Home tlačítko Help ukazuje cestu
vpřed.
V úrovni zařízení nebo aktivit vám tlačítko Help pomůže přímo identifikovat
a řešit možné potíže.
Např. opravu tlačítka (u zařízení) a změnu ovládání hlasitosti. Toto jsou pouze
některé příklady toho, s čím vám může ovladač Prestigo pomoci.

Vložení baterií
Vložení baterií do ovladače Prestigo:
1

Posunutím otevřete prostor baterií na zadní straně ovladače Prestigo.
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2

Vložte přiložené baterie AA (3 kusy)
Dbejte na správnou polaritu +/- baterií.

3

Uzavřete kryt bateriového prostoru. Nyní můžete začít ovladač Prestigo používat.
Před likvidací vybitých baterií si přečtěte kap. Likvidace nepotřebného výrobku
v Právních informacích.

Volba zařízení
Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008)
1

Zapněte ovladač Prestigo.

2

Přejděte do obrazovky Home.
Poznámka
Pokud nejsou definovány žádné aktivity, hlavní obrazovkou je seznam
Zařízení.

3

Tlačítkem volby vedle displeje vyberte Devices.
Otevře se seznam Devices.

4

Tlačítkem volby vyberte [zařízení].
Otevře se stránka zvoleného [zařízení].

Pro Prestigo Touch (SRT8215)
5

Zapněte ovladač Prestigo Touch.

6

Přejděte do obrazovky Home.

7

V dotykovém displeji vyberte záložku Devices.

8

V dotykovém displeji vyberte [zařízení].
Otevře se stránka zvoleného [zařízení].

Spuštění a ukončení aktivity
Spuštění aktivity
Pro Prestigo (SRU6006 a SRU6008):
1

Zapněte ovladač Prestigo.

2

Přejděte do obrazovky Home.

3

Tlačítkem volby vyberte Activities.
Otevře se seznam aktivit Activities.

4

Tlačítkem volby vyberte [aktivitu].
Seznam akcí této [aktivity] se provede.

Pro Prestigo Touch (SRT8215):
5

Zapněte ovladač Prestigo Touch.
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6

Přejděte do obrazovky Home.

7

V dotykovém displeji vyberte záložku Activities.

8

V dotykovém displeji vyberte [aktivitu].
Seznam akcí této [aktivity] se provede.

Tip
Pokud některé ze zařízení této aktivity nepracuje správně, zkuste vyřešit potíže
pomocí tlačítka Help na ovladači Prestigo.

Ukončení aktivity
Jak ukončit aktivitu:
1

Zapněte ovladač Prestigo.

2

Stiskněte
na ovladači Prestigo.
Všechna zařízení použitá v aktivitě se vypnou.
Vrátíte se do seznamu aktivit na ovladači Prestigo.

Vyberte Favorite na ovladači Prestigo Touch
Jak vybrat oblíbené na ovladači Prestigo Touch (SRT8215):
1

Zapněte ovladač Prestigo Touch.

2

Přejděte do obrazovky Home.

3

Vyberte záložku Devices nebo Activities na dotykovém displeji.
Seznam Devices nebo Activities se otevře.

4

V dotykovém displeji vyberte [zařízení] nebo [aktivitu].
Otevře se stránka zvoleného [zařízení] nebo [aktivity].

5

V dotykovém displeji vyberte záložku Favorites.
Otevře se seznam oblíbených.

6

Vyberte oblíbený.
Zařízení se přepne na oblíbený kanál.

38

Philips SW Prestigo DFU CZ.indd 38

25.10.2011 11:02:06

Právní informace
Pravidla WEEE
Likvidace starého výrobku
Na výrobek se vztahuje Evropská směrnice 2002/96/EC. Výrobek
rovněž používá baterie, jichž se týká Evropská směrnice 2006/66/
EC.
To znamená, že výrobek ani baterie nesmějí být likvidovány ve
směsném odpadu z domácnosti.
Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci
použitých elektronických výrobků a baterií; omezíte tak nebezpečí
negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Varování
Baterie nesmí být vystaveny zdrojům nadměrného tepla, například přímému
slunci, působení ohně a podobně.
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Často kladené dotazy
Často kladené dotazy
Univerzální dálkový ovladač Prestigo
Jak opustit vestavěnou pomoc Help ovladače Prestigo?
Stiskněte znovu tlačítko Help.

Co dělat, když se ovladač Prestigo restartuje po stisknutí tlačítka?
Vyměňte všechny baterie za novou sadu, používejte alkalické baterie.

Co dělat, když ovladač Prestigo zobrazuje displej zrcadlově nebo začne blikat při
stisknutí tlačítka?
Vyměňte všechny baterie za novou sadu, používejte alkalické baterie.

Mohu nějak opravit špatně pracující tlačítko?
Ano, stiskněte tlačítko „Help“ na ovladači. Na dotykovém displeji vyberte možnost
„One button is not working“ a postupujte podle zobrazených instrukcí. Pokud
potřebujete opravit tlačítko, které se zobrazuje pouze při použití zařízení, použijte
nejprve položku „Show buttons“ k zobrazení všech tlačítek.
Pokud není možné opravit funkci tlačítka pomocí „Help“, budete vyzváni k připojení
ovladače k počítači. Po připojení můžete zvolit tlačítko, které nepracuje správně.
Podle zobrazených instrukcí naučte tlačítko povel z originálního ovladače.

Co dělat, když při opravě tlačítka zůstane zobrazená stránka „Repair a button“?
Ujistěte se, že k opravě/kopírování používáte originální ovladač s plně nabitými
bateriemi.

Jak resetovat ovladač Prestigo?
Viz Reset ovladače Prestigo v kap. Předvolby, úplný reset je zde popsán.

Ovladač Prestigo – Použití zařízení
Nevidím vstupy zařízení (zdroje signálu) na LCD displeji po stisknutí tlačítka
vstupů. Proč ne?
Při ovládání zařízení stiskem tlačítka Input okamžitě odešlete standardní povel pro
volbu vstupu zařízení. Tento povel obvykle přepíná cyklicky vstupy nebo vyvolá
nabídku pro volbu vstupu na obrazovce TV. Takzvanou diskrétní vstupní funkci
naleznete v seznamu softwarových tlačítek.
Při použití aktivity má stisknutí tlačítka Input za následek zobrazení nabídky, která
obsahuje všechny definované vstupní funkce zúčastněných zařízení.
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Mohu změnit funkčnost hardwarového tlačítka vstupů?
Ano, můžete změnit/opravit IR kód vysílaný ovladačem Prestigo pomocí tlačítka
„Help“.
Pokud chcete tento specifický IR kód kopírovat z originálního ovladače, připojte
Prestigo k počítači, vyberte zařízení a pak „Edit device > Repair a button“.

Proč tlačítka ovládání hlasitosti ovládají jiné zařízení?
Spusťte program Configo, klepněte na zařízení, jehož ovládání hlasitosti chcete
upravit, a klepnutím na „Change volume controls“ vyberte, které reproduktory
zařízení používá.

Mohu změnit funkčnost tlačítka napájení Power?
Ano, můžete změnit/opravit IR kód vysílaný ovladačem Prestigo pomocí tlačítka
„Help“.
Pokud chcete tento specifický IR kód kopírovat z originálního ovladače, připojte
Prestigo k počítači, vyberte zařízení a pak „Edit device > Repair a button“.

Tlačítko napájení nepracuje u zařízení, které bylo rozpoznáno v procesu Přidání
zařízení (krok 2 ze 2). Co se stalo?
Pomocí tlačítka „Help“ ovladače Prestigo můžete vyzkoušet a opravit původně
rozpoznanou položku databáze. Pokud ani pak tlačítko napájení nepracuje, můžete je
zkopírovat pomocí programu Configo.
Poznámka: V případě, že zkopírujete tlačítko pomocí programu Configo, původní
informace z databáze se ztratí. Pro další opravu tlačítka s použitím funkce „Help“
ovladače Prestigo je nutné zařízení smazat a znovu přidat.

Ovladač Prestigo – Použití aktivit
Mohu do aktivity přidat softwarové tlačítko?
Ano, nejprve se ujistěte, že pro zvolené zařízení existuje softwarové tlačítko,
pak klepněte na aktivitu a pak na „Customize soft buttons“. Nyní můžete přidat
softwarové tlačítko pro zařízení.

Mohu upravit chování tlačítka vstupu v aktivitě?
Ne, v aktivitě toto tlačítko vždy vyvolá nabídku vstupů.

Které funkce se zobrazují ve vstupní nabídce aktivity?
V obrazovce vstupů se zobrazí všechny vstupy definované pro zařízení obsažená
v aktivitě.

Co dělat, když se při spuštění aktivity jedno ze zařízení nepřepne na správný
vstup (zdroj)?
Použijte funkci „Help“ ovladače Prestigo k přidání tohoto určitého vstupu do seznamu
akcí aktivity (makra), které se přehrává při spuštění aktivity.
-neboPoužijte Configo k ruční úpravě seznamu akcí aktivity.
Spusťte Configo, vyberte aktivitu a stiskněte „Edit“. V další obrazovce klepněte na
tlačítko „Advanced“. Nyní můžete správné vstupní tlačítko přidat do seznamu akcí,
který se přehrává při spuštění aktivity.
-nebo-
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Některá zařízení vyžadují, aby se povel vysílal po určitou dobu (delším přidržením
tlačítka). To můžete v seznamu akcí aktivity simulovat tak, že vyberete aktivitu
v programu Configo a klepnete na tlačítko „Advanced“.
Klepněte pravým na vstupní příkaz a vyberte „Details“. Prodlužte trvání duration
signálu podle potřeby.

Mohu změnit ovládání hlasitosti aktivity?
Ne, tlačítka hlasitosti jsou přiřazena při vytváření aktivity. Vytvořte aktivitu znovu
a v „Add activity screen“ vyberte reproduktory, které chcete použít.

Mohu upravovat makro nebo seznam akcí aktivity?
Ano, klepněte na aktivitu v programu Configo. Pak klepněte na tlačítko „Advanced“.
Makro (seznam akcí) může obsahovat až 12 akcí.

Zapnutí všech zařízení po spuštění aktivity trvá velmi dlouho. Je možné to nějak
zkrátit?
Ano, vyberte a upravte aktivitu v programu Configo. Klepněte na tlačítko „Advanced“.
Můžete přidávat a odebírat akce ze seznamu a upravovat jejich zpoždění
a optimalizovat tak trvání provedení akcí, které se přehrávají po spuštění aktivity.

Mohu upravit chování tlačítka napájení v aktivitě?
Ne, po stisknutí tlačítka Power v aktivitě ovladač Prestigo vypne všechna zařízení,
která se účastní aktivity.
Pokud některé ze zařízení nebylo vypnuto správně, vyzkoušejte vypnutí tohoto
zařízení pomocí jiné funkce v nastavení aktivity. Klepněte na aktivitu, pak na
„Settings“, a vyberte zařízení, které se nevypnulo. V následující obrazovce vyberte
povel, který by měl sloužit k vypnutí zařízení.

Jak vypnu všechna zařízení použitá v aktivitě, kterou jsem právě spustil?
Byla-li aktivita spuštěna, můžete stiskem tlačítka Power vypnout všechna
zúčastněná zařízení.
-neboPřejděte zpět do seznamu Activities nebo Devices a stiskem tlačítka Power otevřete
obrazovku nabídky „Power Off“.
Stiskněte tlačítka zařízení, která chcete vypnout.
-neboPřejděte zpět do seznamu Devices, vyberte zařízení a stiskem tlačítka napájení
vypněte toto zařízení. Opakujte pro všechna požadovaná zařízení.

Jak poznám, která zařízení se účastní aktivity?
Seznam zařízení aktivity zobrazíte klepnutím na aktivitu a klepnutím na Settings.

Aplikace Configo
Můj originální ovladač již nepracuje. Proč se zařízení nevypne při automatickém
rozpoznání nastavení ovladačem Prestigo?
Jedná se o známý jev při přidávání TV Panasonic a set-top-boxů Nokia. Může však
nastat i u jiných zařízení.
Pokud již nemáte originální ovladač ani funkční ovladač univerzální pro toto zařízení,
uvolněte tlačítko napájení ovladače Prestigo při každé položce a vyzkoušejte funkci
ostatních tlačítek.
Pokud máte ovladač od TV Panasonic, zkuste jej automaticky rozpoznat nebo jej
používejte nadále.
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Co dělat, když není originální ovladač rozpoznán (Proces přidání zařízení – krok
2)?
Ujistěte se, že je vzdálenost originálního ovladače a ovladače Prestigo mezi 10 a 30
cm. Originálním ovladačem miřte na IR přijímač na čele ovladače Prestigo (miřte na
lesklé IR okénko).
-neboNěkterá zařízení (set-top boxy, satelitní a kabelové přijímače, TV …) jsou z výroby
vybaveny univerzálními ovladači, které mohou ovládat více zařízení. Ujistěte se, že
takový ovladač je v režimu nebo nastavení, v němž ovládá přidávané zařízení
(např. TV, DVD, …).
-neboJe možné, že infračervený přenos je rušen jiným zdrojem tohoto záření. Dále
uvádíme možné zdroje infračerveného (IR) záření, které mohou způsobit rušení nebo
nefunkčnost:
•

Přímé sluneční světlo nebo některé místní zdroje silného světla (plazmové
TV, zářivky apod.) obsahují infračervenou složku. To může rušit aplikaci.
Nevystavujte Prestigo přímému slunci. Zhasněte všechny zářivky a výbojky,
pokud to není možné, přeneste Prestigo dále nebo jinam. Pokud je ve stejné
místnosti plazmový panel, vypněte jej.

•

IrDA (laptop, mobilní telefon, PDA): IrDA porty periodicky vysílají infračervené
světlo. To může rušit aplikaci. Položte Prestigo na druhou stranu laptopu nebo
(lépe) dočasně vypněte IrDA port.

•

IR jiných ovladačů, hraček, bezdrátových sluchátek apod.: Ujistěte se, že nic
jiného v místnosti nepoužívá infračervené paprsky v době, kdy kopírujete obsah
originálního ovladače.

Co dělat, když nemám funkční originální ovladač (Proces přidávání zařízení –
krok 2)?
Můžete přidat zařízení pomocí funkce „Automatically Detect“. Vyberte odkaz „I don't
have a working remote“ v kroku 2 vprůvodce Add device.
Pokud během procesu přidávání došlo k chybě, dokončete přidávání zařízení a pak je
odstraňte z ovladače. Nyní zkuste přidat zařízení znovu.

Mohu přidat PS3 nebo WII do seznamu zařízení?
Prestigo je založeno na infračerveném ovládání, protože většina (99%) audio/video
zařízení na trhu pracuje s IR signálem.
Typickou výjimkou jsou Bose (RF) a Sony PS3 (Bluetooth). Tato zařízení je možné
přidat a ovládat v případě, že jsou vybavena IR přijímačem nebo doplněna o externí
IR přijímač.
WII (RF) nelze přidat do seznamu zařízení Prestigo.

Mohu přidat Soundbar, Living Sound entertainment system do seznamu zařízení?
Ano, vyberte „Home Theater System“ v typu zařízení při přidávání zařízení.
Ujistěte se, že je originální ovladač v režimu „Zesilovač“, „A/V přijímač“ nebo „Tuner“
při provádění kroku 2 ze 2: Automatické rozpoznání ovladače.

Jak přidat funkci vstupu do seznamu softwarových tlačítek na LCD displeji?
V programu Configo klepněte na zařízení, pro něž funkce chybí. Pak klepněte na
„Customize soft buttons“. Klepnutím na prázdnou buňku přidejte tlačítko a ze
seznamu vyberte vstupní funkci. Opakujte postup pro každou funkci, kterou chcete
přidat na displej.
Pokud není požadovaná vstupní funkce v seznamu a používáte aktivity, přidejte
jakoukoli jinou vstupní funkci do displeje (např. Input 1). Klepněte na Save. Přejděte
do „Repair a button“. Klepněte na displej ovladače a vyberte přidané funkce ze
seznamu. Zkopírujte správné tlačítko z originálního ovladače. Takto zajistíte, že
funkce bude součástí vstupní nabídky v jakékoli aktivitě.
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Jak změnit název zařízení, aktivity nebo softwarového tlačítka, který se nevejde na
displej ovladače Prestigo?
U zařízení nebo aktivity klepněte na tlačítko zařízení /aktivity v programu Configo.
V obrazovce [zařízení] nebo [aktivity] klepněte na její název a přejmenujte ji.
U softwarového tlačítka klepněte na zařízení nebo aktivitu, k níž patří,
a pak klepněte na “Customize soft buttons“. Poklepejte na softwarové tlačítko
a přejmenujte je.

Mohu kopírovat tlačítko z originálního ovladače na softwarové tlačítko?
Ano, při kopírování tlačítka z originálního ovladače klepněte na displej zobrazeného
ovladače Prestigo. Nyní můžete zadat název softwarového tlačítka a potvrdit pomocí
Enter na klávesnici.

Co jsou oblíbené „Favorites“?
Do ovladače Prestigo Touch SRT8215 můžete přidávat oblíbené kanály. Při
použití ovladače Prestigo stačí pouze klepnout na ikonu kanálu v záložce „Favorites“
a Prestigo odešle správné číslo kanálu do TV nebo Set Top Boxu.

Jak mohu přidat oblíbené?
Ujistěte se, že je ovladač Prestigo Touch SRT8215 připojen k počítači, a vyberte
zařízení, které přepíná kanály (např. TV, přijímač…). Stiskem tlačítka Favorites
otevřete obrazovku „Edit Favorites“ tohoto zařízení. Můžete vybrat jednu ze šesti
oblastí, kam můžete oblíbené přidat. Přidejte číslo a ikonu kanálu.

Aplikace Configo – Windows
Co dělat, když se při aktualizaci programu Configo objeví chybové hlášení „File
exists“?
Tento problém by mělo vyřešit smazání dočasných souborů:
•

Ve Windows XP je obvykle najdete
v C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.

•

Ve Windows Vista je obvykle najdete
v C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Co dělat, když program Configo spadne/zamrzne po připojení ovladače Prestigo?
Použijte aplikaci pro vyčistění registrů a restartujte systém.

Aplikace Configo – Mac
Co dělat, když se objeví chyba „The operation cannot be completed because the
item ‚libURCPlugin_dionysus.dylib‘ is in use.“ při pokusu o přepsání starší verze
programu Configo ve složce Aplikace?
Soubor nelze přepsat vzhledem k tomu, že stále běží na pozadí aplikace spouštějící
Configo po připojení ovladače Prestigo.
•

Philips doporučuje aktualizovat program pomocí „automatických aktualizací“
programu Configo. Ujistěte se, že je tato možnost povolena v okně Preferences
programu Configo.

•

Případně můžete otevřít „Správce úloh“, vybrat proces Configo a klepnout na
„Ukončit“. Nyní můžete zkusit přeinstalovat novou verzi Configo.
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Helpdesk
Země

Telefonní číslo

Rakousko

0810000205

Belgie

078250145

Česká republika

800142840

Dánsko

35258759

Finsko

0923113415

Francie

0805025510

Německo

08000007520

Řecko

080031221280

Irsko

18007445477

Itálie

800088774

Lucembursko

04066615644

Holandsko

08000230076

Norsko

22708111

Polsko

008003111318

Portugalsko

0800780903

Rusko

88002000880

Slovensko

0800004537

Španělsko

900800655

Švédsko

0857929100

Švýcarsko

0844800544

Velká Británie

08003316015
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