
 

 

  

 

  

 

 

 

Spark2 Combo  

Коротке керівництво 
 



 

Комплект поставки 

 

 

 
      

    

              

          

           Ресивер 1шт.                                                          ПДУ 1шт.         

 

 

 

 

 

 

                

                                                       (Опція) 

                                         HDMI Кабель 1шт.         Джерело живлення 1шт. 

 



 

Пульт ДУ 

 
1. POWER  - Увімкнення/вимкнення ресивера. 
2. MUTE  - Увімкнення/вимкнення звуку. 
3. SETTING  - Швидкий доступ до налаштувань системи. 
4. XBMC  - Швидкий доступ до XBMC. 
5. APP STORE  - Швидкий доступ до APP STORE. 
6. BACK  - Повернення до попереднього меню. 
7. Menu  - Вхід в меню додатків. 
8. OK   - Підтвердити вибір. 
10. <</>>  - Переміщення в ліву або в праву частину екрану. 
11. Home  - Перехід до порталу ресивера. 
12. Кол. Кнопки - Доступ до найбільш корисних функцій. 
13. V+/V-  - Регулювання рівня гучності. 
14. Курсор  - Активує бездротову мишу при торканні. 

15. EPG  - Відображає інформацію Електронного Програмного Гіда. 
16. INFO  - Детальна інформації про канал, передачі або додаток. 
17. Пошук  - Пошук каналів, передач або додатків. 
18. Циф. кнопки - Служать для введення номера каналу або цифрових значень.  
19. Запис  - Запис передачі на локальний пристрій зберігання, USB диск. 
20. F1   - Зарезервовано для використання в додатках. 
21. P+/P-  - Гортати сторінки і канали вгору / вниз. 
22. Left/Right  - Кнопки управління вліво / вправо. 
23. Up/Down  - Кнопки напрямки вгору / вниз. 
 
 
 

Як активувати мишу? 

Натисніть клавішу курсору, щоб активувати мишу. Кнопка ОК має ту ж функцію, 
що й ліва кнопка стандартної миші. 

Будь ласка, зверніть увагу: Функція миші недоступна в режимі перегляду 
програм ТБ. 
 
 
 

 



 

Передня панель 

 
 
 
 
 
 
 

Задня панель 

 
 
 
 
 

 
 

Бокова панель 

                
 



 

Підготовка до роботи 
 
1. Підключення супутникового кабелю 

Підключити коаксіальний кабель, що йде від конвертера (LNB) в роз'єм LNB IN на задній панелі ресивера 
Spark2 Combo. 
 

2. Підключення ефірного та наземного кабелю 

Підключіть кабель ефірної антени або наземного кабельного ТБ до роз'єму на задній панелі Spark2 Combo. 
Примітка: Ефірне й наземне кабельне ТБ використовують той же тюнер, тому вони не можуть бути 
використані одночасно. 
 

3. Підключення до ТВ 

Підключити ресивер до телевізора через HDMI або AV кабель. Якщо ваш телевізор підтримує такий дозвіл 
високої чіткості як 720P / 1080P / 2160P, ми рекомендуємо використовувати кабель HDMI. 

 

4. Увімкнення/вимкнення живлення 

Є два варіанти увімкнення і вимкнення ресивера Spark2 Combo. 
 

◆  Повне вимкнення 

Вимкніть ресивер від джерела живлення; Якщо ви вимкнули ресивер таким способом, то завантаження 
при увімкненні займе тривалий час. 
 

◆  Режим очікування 

Швидко натисніть кнопку живлення на ПДУ, щоб увімкнути або вимкнути ресивер. 
Ресивер підтримує режим очікування з низьким енергоспоживанням, налаштування якого можна знайти в 
[Налаштування> Система> Різні установки]: 
Якщо режим економії вимкнений (Standby), то система вимикається не повністю і їй потрібно тільки кілька 

секунд для запуску. 



 

Якщо режим економії включений(Deep Standby), то це зменшує енергоспоживання. Для економії 
електрики ми рекомендуємо включати цей режим, але час на включення буде більш тривалим.  

 
* Мережевий кабель 
Ресивер Spark2 Combo має вбудований модуль WIFI, і може підключатися до мережі через нього. 



 

Установка при першому включенні 

При першому включенні ресивера автоматично розпочнеться швидка установка, першим пунктом якої 
буде вибір мови. 
1. Вибір мови  
Використовуйте кнопки вгору/вниз для вибору потрібної мови і підтвердіть вибір натисканням кнопки 
OK. 

 
 

2. Потім натисніть кнопку >> для переходу до налаштувань мережі.  
 

    



 
 
Якщо використовується дротове підключення до локальної мережі, то Ви можете налаштувати мережеві 
параметри в підменю LAN. 
При включеному параметрі DHCP ресивер автоматично отримає IP-адресу. Сервіс DHCP вимкнений, якщо 
вам потрібно використовувати статичний фіксований IP-адресу. В цьому випадку вам потрібно ввести 
правильні параметри в кожному полі. Потім вибрати пункт зберегти для підтвердження налаштувань.  
Підменю WiFi використовується для підключення Spark2 Combo до мережі за допомогою бездротового 
з'єднання. При вході в підменю Wi-Fi на екрані з'явиться список доступних бездротових мереж. Оберіть 
вашу мережу зі списку і якщо це захищена мережа, то вам потрібно буде ввести пароль для доступу до 
мережі та можливості підключення. 
Підменю 3G використовується для підключення Spark2 Combo до мобільних мереж 3G. Зверніть увагу, що 
USB 3G модем повинен бути вставлений в USB порт Spark2 Combo для можливості використовувати цей 
тип з'єднання. При вході в підменю 3G відображаються параметри мережі. Вам потрібно задати параметри 
налаштувань для кожного поля, а потім натиснути зелену кнопку для підключення до мережі 3G.  

 

3. Потім натисніть кнопку >> для переходу до налаштувань часу.  

 

 
 
Ви можете задати автоматичне оновлення часу з супутника або по мережі. Вимкніть автоматичне 
оновлення, якщо ви хочете задати час вручну. У цьому випадку, вам потрібно ввести правильно час і дату 
у відповідних полях за допомогою цифрових клавіш.  
Виберіть потрібний формат часу і натисніть OK. 
Виберіть ваш часовий пояс. 
 



 
4. Потім натисніть кнопку >> для переходу до вибору дозволу екрану. 

 
 
Тут вам потрібно вибрати дозвіл екрану, який залежить від параметрів вашого ТВ, і підтвердити вибір, 
натиснувши OK. 
 
5. Коли ви завершите налаштування натиснувши червону кнопку, запуститься майстер швидкого 
налаштування супутників. 
 
Це меню дозволяє настроїти пряме підключення 1 супутника, 4 супутників через DiSEqC1.0 або 16 
супутників через DiSEqC1.1. Використовуйте кнопки вліво/вправо, щоб перемістити курсор на колонку 
DiSEqC і кнопками вгору/вниз 
виберіть DiSEqC1.0 або DiSEqC1.1, або виберіть підключення кабелем або ефірною антеною. 

◆ Використовуйте кнопки вліво / вправо, щоб перемістити курсор на колонку LNB, а потім виберіть тип 

LNB який ви використовуєте. 
◆ Використовуйте кнопки вліво / вправо, щоб перемістити курсор на колонку Супутник, а потім виберіть 
потрібний супутник, який відповідає призначеному порту DiSEqC.  
◆ Натисніть червону кнопку для перегляду параметрів сканування, а потім натисніть кнопку OK щоб 
почати сканування. Процес сканування всіх супутників займе кілька хвилин. Під час сканування, ви 
побачите, на скільки відсотків завершено процес і знайдені програми.  
◆ Після завершення сканування, ви можете вийти з помічника з налаштування, щоб почати переглядати 
ваші UHD, HD і SD програми. 
Якщо ви скасуєте процес установки до його повного завершення процедури пошуку каналів, то вам 
будуть доступні не всі можливі канали. У цьому випадку, ви можете використовувати додаток «Розширена 



 
Установка» для пошуку каналів. 
 

Інтерактивні функції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мобільні додатки 
З безкоштовним мобільним додатком, ви зможете переглядати передачі і керувати вашим ресивером Spark2 Combo за 
допомогою iOS або Android пристрою. Ця програма може працювати з будь-якої точки світу, де вам доступні 
високошвидкісний WiFi або мобільний зв'язок. Можливі місця: зали аеропорту, кафе, готелі і т.д.  
 

Веб інтерфейс 
За допомогою веб інтерфейсу ви можете контролювати свій ресивер Spark2 Combo за допомогою браузера на ПК або 
мобільному пристрої, а також ви можете дивитися передачі, отримувати інформацію EPG, налаштовувати таймери, 
відправляти повідомлення, використовувати віртуальний пульт дистанційного керування і багато іншого 
 

DLNA 
Якщо у вашій локальній мережі запущений сервер DLNA, то можливо використовувати Spark2 Combo в якості клієнта, щоб 



 
відтворювати аудіо, відео та фото файли з DLNA медіа сервера. 
Ви також можете налаштувати свій Spark2 Combo як DLNA медіа сервер для трансляцій аудіо, відео та фото файлів на інші 
пристрої 
> Переконайтеся, що всі DLNA - сумісні пристрої підключені до локальної мережі 
> Переконайтеся, що мультимедійні файли містяться в загальному каталозі на DLNA медіа-сервері. 
> Переконайтеся, що DLNA опція включена [Система> Налаштування> Мережа> DLNA]. 
 
Airplay 
Ваш ресивер Spark2 Combo і iPhone / iPad пристрій повинні бути підключені в одній локальній WiFi мережі. Увімкніть Airplay в 
мобільному додатку для відтворення фото, відео і музики з вашого iPhone / iPad. Виберіть Airplay для відображення списку 
доступних Airplay пристроїв виберіть у вікні ваш ресивер Spark2 Combo. 
Якщо все гаразд, то почнеться передача ваших фотографій, відео і музики з iPhone / iPad на ресивер Spark2 Combo через 
безпровідну мережу і показ їх на екрані ТБ. 
 
Miracast 
Miracast дозволяє дублювати екран вашого Android пристрою на екрані ТБ через Spark2 Combo, так що ви зможете дивитися 
HD фільми, слухати музику або запускати свої улюблені програми. 
Щоб скористатися Miracast, вам знадобиться Miracast — сумісний Android пристрій. Увімкніть функцію Miracast на пристрої і 
дочекайтеся коли буде виявлений ваш ресивер Spark2 Combo. Коли він з'явиться в списку, натисніть на нього для 
підключення, і через кілька миттєвостей, ви побачите як ваш Android пристрій  дублюється на екрані ТБ через Spark2 Combo. 
 

Потужний мультимедіа плеєр 

Spark2 Combo має потужний мультимедійний програвач, який підтримує безліч форматів файлів, таких як 
MP4, M4A, MKV, MP3, WAV, FLAC, OGG, AAC, MPEG-TS, 3GP, MIDI-MID, MIDI-XMF, MIDI-MXMF, MIDIRTTTL, 
MIDI-RTX, MIDI-OTA, MIDI-IMY, WEBM, M3U8, ASF, M1V, M2V, MPG / DATA, VOB, TS, MTS / M2TS, AVI, MKV, 
MOV, M4V, F4V, 3G2, tp, trp, m2p, cue, ape, m3u9, pls, iso, BDMV dir 
Підтримуються аудіо кодеки: AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, MKA, MPA.  
Підтримуються формати зображення: jpeg, jpg, png, bmp, gif і ico.  
 

Магазин додатків Spark2 Combo 

Магазин додатків Spark Маркет дозволяє завантажити і встановити потрібні вам програми. Крім того, 
якщо ви не можете знайти тут додаток, то можете завжди завантажити ".apk" інсталяційний файл 
програми для Android з інтернету, а потім встановити його в Spark2 Combo. 



 
 

Технічні характеристики 

 

Центральний процесор Чотирьохядерний Cortex-A7 CPU до 1.5GHz 

Флеш пам'ять Emmc : 8 Гб 

DDR SDRAM 1 Гб 

Тип тюнерів DVB-S / DVB-S2, DVB-T/T2/DVB-C 

Вхідний роз'єм IEC-type, F-Роз'єм “мама”, 

Вхідна напруга Постійний струм, 12В/2A 

Eнергоспоживання Макс: 20W   Режим очікування:<0.5W 

S/PDIF Оптичний аудіовихід 

Мережа 
Провідна : 100Мбіт 
Беспроводная: IEEE802 .11 b/g/n , режим до 150 Мбит/С  

Тип карти SD micro SD 

USB Два USB 2.0 host та один USB 3.0 host 

HDMI VER1.4,Tип A 

Робоча температура 0° С ~ +45° С 

Температура хранения -10° С ~ +70° С 

 



 

Можливі несправності 

Якщо у Вас є проблеми з ресивером, прочитайте, будь ласка, наведену нижче інформацію і перевірте 
пропоновані рекомендації, перш ніж зв'язуватися з авторизованою сервісною службою. 
 
1. Немає зображення на екрані 
•  Спочатку переконайтеся, що ресивер включений і знаходиться в робочому режимі. 
•  Переконайтеся, що підключені роз'єми відеокабеля між ТБ і Spark2 Combo. 
•  Переконайтеся, що супутниковий / ефірний кабель правильно підключений до Spark2 Combo. 
•  Переконайтеся, що обраний канал в даний час транслюється. 
•  Переконайтеся, що у вас є відповідна смарт-карта для доступу до обраного кодованого каналу. 
 

2. Немає звуку 
•  Переконайтеся, що ваш аудіо кабель підключений правильно. 
•  Перевірте рівень гучності телевізора і Spark2 Combo. 
•  Переконайтеся, що на Spark2 Combo або телевізорі не вимкнений звук. 
•  Перевірте, що обрані коректні параметри звуку для програми, яку ви зараз переглядаєте. 
 

3. Низька якість зображення і звуку 
•  Якщо антена покрита снігом або сигнал ослаблений сильним дощем, то якість звуку та зображення може тимчасово 
погіршиться. 
•  Якщо у вас погана якість звуку і зображення через погані погодні умови, будь ласка, перевірте, що ваша супутникова антена 
орієнтована в первісному напрямку. 
•  Перевірте, чи не покрита вона снігом. Крім того, перевірте, що ваш супутниковий конвертер не пошкоджений. 
 

4. Проблема з пультом дистанційного керування 
•  Переконайтеся в правильній полярності встановлених батарей і що вони знаходяться в робочому стані.  
•  Направте пульт дистанційного керування безпосередньо на Spark2 Combo. 
•  Переконайтеся, що немає перешкод між вами і ІК.-датчиком на передній панелі ресивера. 
 

5. Проблеми з пошуком каналів 
•  Переконайтеся, що, тюнери коректно сконфігуровані.  
• Переконайтеся, що антенні кабелі правильно підключені. 
 

6. Проблема перегляду кодованих каналів 
•  Переконайтеся, що у вас є відповідна смарт-карта. 
•  Вийміть смарт-карту, і знову вставте її для повторної ініціалізації.  
•  Переконайтеся, що ресивер коректно розпізнає смарт-карту. 
 

7. Проблеми із записом 
•  Переконайтеся, що підключений зовнішній USB носій і він має достатньо вільного місця для запису. 
•  Перевірте, чи немає конфлікту між записами за розкладом. 

 
 



 
 
Країна походження: Китай  
Виробник: «ПРИМУС IНТЕРПЕРЕС ЛТД» 
Флет А, 14/Ф, Рей Сентер 88, Хунг То, 
Роуд Кван Тонг, Коулун, Гонконг 
 
Товар сертифiкований 
Гарантiя – 1 рiк 
Сервiсний центр: +38 (044) 360-35-84 
E-mail: info@galaxy-innovations.com.ua 
 


