
Українська 

 

 

GI UNI 
 Цифровий ефірний приймач DVB-T2 HD 

 
 ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 

 

 



Розділ 1 Опис системи 

1.1 Базові характеристики 

 

 Підтримка операційної системи Android 4.4.2 з ARM Contex A5. 

 Підтримка функції DVB-T2, програм DTV. 

 Підтримка програм IPTV. 

 Підтримка форматів високої роздільної здатності HD: VC-1, H.264, H.265, MPEG-2 та багатьох 

стандартних форматів, таких як MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA та інш. 

 Підтримка відео форматів, включаючи: MP4, AVI, MPG, VOB, RMVB, MKV, M2TS, TS та інші. 

 Підтримка аудіо форматів, включаючи: MP3, WMA, WAV, AAC, RM та інші. 

 Підтримка форматів зображень, включаючи: JPEG, BMP та PNG без обмежень розміру. 

 Два порта USB 2.0 з максимальним струмом/ 1.2А/5В. 

 Підтримка дротової та бездротової мережі. 

 Підтримка інфрачервоного пульту дистанційного керування. 

 

1.2 Вміст упаковки 

 

Найменування Кількість 

Адаптер живлення  1 шт. 

Пульт дистанційного керування 1 шт. 

AV кабель 1 шт. 

Кабель HDMI 1 шт. 

Батарейки 2 шт. 

Посібник користувача 1 шт. 
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Розділ 2 Пульт дистанційного керування 

  

   

Вмикання 

Натисніть для Вімк./Вимк. приставки 

  MUTE 

Натисніть, аби вимкнути звук 

  TXT 

Натисніть, щоб увімкнути текстову функцію 

TXT, при використанні DTV плееру. 

  SUBT 

Натисніть, щоб Вімк./Вимк. субтитри при 

використанні DTV плееру. 

 TIMESHIFT 

Натисніть для запуску зміщення у часі відео 

під час використання DTV плееру 

 REC 

Натисніть, щоб увімкнути відеозапис під час 

використання DTV плееру. 

  REC.LIST 

Натисніть для запису списка меню 

 TV/Radio 

Натискайте для переключення між ТБ та 

Радіо 

  MOUSE 

Натисніть для навігації за допомогою кнопки, 

як з мишкою. 

 MENU 

Натисніть для вибору функції меню 

відповідного програмного засобу для відео, 

музики, фото та вебсайту. 

 EPG 

Натисніть для входу на сторінку телегіда при 

використанні DTV плеера 

 INFO 

Натисніть для отримання більш детальної 

інформації про канали 

 HOME 

Кнопка швидкого повернення до меню DTV 

 AUDIO 

Натисніть для вибору аудіо виходу під час 

використання DTV плеер 

 RECALL 

Натисніть для повернення на попередній 

канал 

 FAV 

Натисність для переходу до  FAV груп при 

використанні  DTV плеєру 

 DEL 

Натисніть для видалення 

VOL+/-: 

Натисніть для подвищення/зменшення рівня 

гучності. 

PAGE+/- 

Настисніть для переходу по сторінках до 

верху/до низу. 
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Розділ 3 Підключення системиВмикання 

Увімкніть ТБ приставку і зачекайте біля 30 сек. до загоряння діоду і подальшого переходу в головне 

меню. 

 

 

 

Натисність кнопку OK для входу в меню та встановлення пошуку ефірних програм (натискання 

кнопки “Cancel” – відмова від зробленого вибору). Далі натисність “MENU” або “Exit” для 

подальшого переходу до головного меню. 
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Використовуйте три основних інтерфейсних модулі: DTV, Додатки (Application) та 

Налаштування  (Settings). 

DTV: Можна дивитися програми цифрового ТБ. 

Application: Керування програмами Android. 

Settings: Налаштування системи. 

Розділ 4 Функції DVB-T2 

2.1 Налаштування  
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2.2 Налаштування DTV 

 

 

a. Загальні налаштування (General settings) 
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b. Батьківський контроль 

 

 

Тут можна задати новий пароль (пароль за замовчуванням: 0000). 

c. Налаштування PVR 

Зміщення за часом (Time-shift) та менеджер налаштувань 
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d. Список записів 

 

В цьому розділі відображаєтся перелік записанних програм. 

 

 

2.3 Менеджер каналів 
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2.4 Плеєр DTV 

 

Коли курсор знаходиться на меню плеєру, то натискання кнопки ОК або MENU забезпечує 

перемикання в повноекранний режим відтворення. Далі ви можете керувати за допомогою різних 

функціональних клавіш. 

Розділ 5 Налаштування системи 

Перейдіть на модуль налаштувань (Settings), показаний на зображенні нижче: 
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3.1 Мережеві налаштування 

Перейдіть на модуль мережевих налаштувань (Network settings). Див. малюнок нижче: 

 

 

3.2 Оновлення системи 
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a. Оновлення програмного забезпечення системи 

Якщо вибрати видалення даних (wipe data) та витирання носія (wipe Media), це обновить 

програмне забезпечення та видалить усі данні користувача. 

 

b. Завантаження програмного забезпечення системи 

Ви маєте можливість завантажити відповідну версію пакету оновлення для вашої моделі з FTP 

серверу. 
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Розділ 6  Мультимедіа 

У режимі мультимедіа можна вибрати відтворення мультимедійних файлів або гру.  

Тут також є можливість управління записами на зовнішній носій   

 

 

4.1 DLNA и Miracast. 

Якщо ваш мобільний телефон підтримує бездротові стандарти DLNA або Miracast, то ви 

маєте можливість передачі запису на ТБ приставку.  

 

Сервер DLNA. Щоб з'єднатися з сервером переконайтеся, що мобільний телефон і 

приставка знаходяться в одній мережі.   
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Зображення запуску серверу Miracast. До підключення до сервера переконайтеся, що 

мобільний телефон і приставка знаходяться в одній мережі. 

 

Розділ 7  Програмне забезпечення 

Перейдіть до модулю Додатки (Application) 

 

Натискаючи кнопку MENU в даному вікні можна додати або видалити програму на свій 

вибір. 
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Оберіть «Всі програми» (All apps) натисканням кнопки OK. При цьому відбувається перехід 

в меню всіх програм.  

 

 

Установка програм: Оберіть "AppInstaller", натискаючи ОК для входу. Програмне 

забезпечення можна встановлювати за допомогою даної функції AppInstaller. Будь ласка, 

спочатку завантажте apk пакет потрібної програми з комп'ютера на USB пристрій. При виборі 

з'являється вікно сканування наявних на пристрої apk архівів.  
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Далі встановіть вашу програму. 

Після завершення процесу установки, іконка програми з'являється в меню всіх програм.  

Якщо необхідно видалити її, то це можна зробити за допомогою тривалого натискання 

кнопки, після чого з'являються додаткові функції.  

 

 Setup: Створення ярлика швидкого виклику. 

 Start : Відкрити програму. 

 Details:  Детальніше про програму. 

 Uninstall: Видалити програму. 

 

Попередження 

За будь-яких обставин не намагайтеся самостійно ремонтувати приставку GI UNI TV. Це призведе 

до втрати гарантії. Не відкривайте корпус GI UNI TV, тому що існує ризик ураження електричним 

струмом.  

 

Країна походження: Китай 
Виробник: «ПРИУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД» 
Флет А, 14/Ф, Рей Сентер, 88 Хунг ТО Роуд, Кван Тонг, Коулун, Гонконг 
Товар сертифіковано 
Гарантія – 1 рік 
Сервісний центр в Україні: +38 (044) 360-35-84 
E-Mail: support@gi.ua 
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