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USB - ЦИФРОВ ЕФИРЕН ПРИЕМНИК  PLE-1090HD

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PACO STAR

PACO STAR

 PLE-1090HD

H.264H.264
MPEG-4

Гледайте и записвайте цифрови ефирни
програми на вашия компютър или лаптоп!

R
R

Works with

Windows
Vista R

Windows
Se en

Works with



USB 2.0 

MPEG-2 

48.25 ~ 863.25 MHz 

1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6  7/8 

6/7/8MHz 

USB Bus 

≤  1.5W 

BlazeVideo BlazeDTV6.0 

90(Д)×22(Ш)×17(В) мм / 20 грама 

Windows XP, Vista, Seven,Linux 

 

 

 

 

Благодарим Ви, че избрахте USB DVB-T приемник за компютър Paco Star PLE-1090HD. 
Направихте отличен избор.
В това ръководство ще намерите информация как да използвате продукта. 
Надяваме се, това устройство да ви донесе приятни емоции .

Общ преглед

Вече имате всичко необходимо за да гледате любимите си телевизионни предавания на 
вашия компютър и да ги записвате, за да ги гледате навсякъде и по всяко време.
 С  приемник можете да записвате телевизионни предавания на живо или да правите
записи на желани програми с помощта на функцията  EPG (електронен седмичен справочник).
 Функцията Time-shift (преместване във времето) ви дава възможност да оставите предаването 
на пауза и да видите отново любимите си сцени.
 

USB DVB-T

Paco Star PLE-1090HD е цифров ефирен приемник, който ще задоволи изискванията и на най-
взискателните компютърни специалисти. Поддържа и Linux операционна система ( драйверите 
се намират в папка “FOR LINUX” в инсталационния диск). Там ще намерите и помощен файл.

Спецификация:

Наименование на продукта

Интерфейс

Формат на запис
Вход

Изход

Честота на приемане

Размери / Маса

Прободен код

Консумация

Софтуер

Телевизионна система

Честотна лента
Захранване

Дължина на кабела

Системни изисквания

USB DVB-T  цифров ефирен приемник  PLE-1090HD
стандарт

Мъжки USB конектор

75 Ома IEC конектор

Пълна съвместимост DVB-T, 2K или 8K FFT размер

и

автоматично избиране

120 см на Портативната антена

Един свободен USB 2.0 порт

Процесор Pentium4 или по-мощен 

RAM Памет - 512MB или повече

Графична карта поддържаща DirectX 9.0C

1GB свободно дисково пространство

CD-ROM за инсталация

Съдържание на комплекта

1 бр.- USB DVB-T  цифров ефирен приемник Paco Star PLE-1090HD

1 бр. - Портативна ефирна антена
1 бр.-  Дистанционно управление
1 бр. - Инсталационнен диск (съдържащ драйвери, 
програма и ръководство)
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Ръководство за свързване

Забележка:

1. Препоръчително е да свържете Paco Star PLE-1090HD, към външна ефирна антена при 
първоначална инсталация, тъй като външната антена осигурява по-добро качество на сигнала
от преносимата антена в комплекта.
2. Нужно е да се уверите, че сте в зона на покритие.

Бърза инсталация

Моля, прочетете цялото инсталационно ръководство!
Моля, инсталирайте хардуерното устройство и софтуера следвайки по долу описаното ако 
сте прекалено заети и искате да използвате устройството по скоро!

Стъпка 1: Сложете инстлационния диск за да инсталирате драйверите.
Стъпка 2: Свържете USB DVB-T приемника с портативната или външна антена към компютъра.
Стъпка 3. Отворете софтуера да сканирате телевизионните канали. Гледайте и записвайте 
вашите любими телевизионни канали на вашия компютър. 
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Лаптоп

USB DVB-T Приемник

Портативна антена

Външна антена
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 Инсталация на хардуера

Забележка: Ако имате включена антивирусна програма, моля изключете я докато тече 
инсталацията на софтуера
Преди да свържете USB DVB-T Приемника към вашия компютър, моля, сложете диска със софтуера
 във вашето CD-ROM устройство. След това ще се появи картина със софтуера.
Моля, проверете серийния номер на софтуера от кутийката на диска!
Забележка: Ако имате да правите други неща, моля натиснете „EXIT” за да излезете от инсталацията.

Моля, изберете „Install Driver”!
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Моля, натиснете „Next” за да инсталирате драйвера!

 Моля, натиснете „Finish” бутона за да завършите инсталацията на драйвера!
Сега трябва да сложите USB DVB-T приемника в USB 2.0 порта на вашия компютър. 
На компютъра трябва да се появи „Found the new hardware” и други.
 Моля изчакайте автоматичната инсталация, докато не се появи „Device is now installed and ready to use”!

Сега трябва да проверите дали драйверите са инсталирани правилно.
С десен бутон на мишката на иконата на “My Computer”, после ляв бутон на “Properties”. 
Натиснете върху Hardware и след това на Device Manager. В Device Manager натиснете на 
символа + на секцията, „Sound Video and Game controllers“. Ако драйвера е инсталиран 
правилно, трябва да видите “IT9135 BDA Device”. Ако има жълт маркер до него това означава,
че драйвера не е инсталиран правилно. Ще трябва да премахнете драйвера и да разкачите  
USB DVB-T приемника от компютъра и да инсталирате драйвера отново.

USB - ЦИФРОВ ЕФИРЕН ПРИЕМНИК  PLE-1090HDPACO STAR

www.pacostar.com 5



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Натиснете „Finish” бутона за да завършите деинсталирането.

Ако искате да деинсталирате драйвера на устройството, моля, сложете диска със софтуера във 
вашето CD-ROM устройство. Трябва да се появи снимка със софтуера. 
Моля, изберете „Install Driver” и след това натиснете „Uninstall” бутона на следващия панел.

 BlazeVideo BlazeDTV 6.0 Инсталация и ръководство

Моля, сложете диска във вашето устройство. След това ще се появи снимка на софтуера.
Моля, проверете серийния номер на кутийката на диска.

Моля, изберете опцията „Install HDTV Player”.
Моля, изберете езика за инсталиране и натиснете „Next” и/или “Install”.
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Натиснете „Finish” бутона за да завършите инсталацията. Рестартирайте компютъра ако е необходимо.
Пуснете HDTV плейъра, който току що инсталирахте и въведете потребителско име и
серийния номер (който може да намерите на кутийката на диска).

Сега вече можете да приемате DVB-T цифрови телевизионни програми с USB DVB-T приемника
 и софтуера.
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Натиснете два пъти върху иконата „BlazeVideo Deluxe 6.0” на декстопа.

Ще се появи прозорец със запитване към вас, дали да сканира канали.
Натиснете „Yes”. Ще се появи „Scan” прозорец, за да зададете опции за сканиране.
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Приемане на HDTV програми.
Поддръжка на H.264 (MPEG4) видео енкодер, AAC аудио енкодер.
Запис в реално време на любими HDTV програми.
Запис по разписание на любими HDTV програми.
Актуализация на списъка с програми и разписание на програмите.
Гледане на HDTV по разписание в зададено време.
Time Shifting , гледане на пауза на HDTV програми.
Телетекст
Умно търсене за лесно откриване на любими телевизионни предавания или 
желаното време на телевизионното предаване.
Напомняне за гледане по разписание.
Автоматично и ръчно сканиране на всички  налични канали.
Smart Stretch позволява видеото да се помества на всеки монитор, избягвайки загуба на видео или смущения.
Автоматично събуждане за да извърши задача по разписание, когато компютърът е в състояние на хибернация.

Улавяне на HDTV видео във неподвижна снимка.
Управление на любими програми.
Многоканален преглед за бърз достъп до любимите програми.
Пускане на DVD/SVCD/VCD/CD дискове.
DVD преглед на отметки за бърз достъп до любими заглавия/части.
Пускане на повечето популярни медийни файлове.
Пускане на снимки в слайд шоу с музикален фон.

Главeн контролен панел:

Основни характеристики: 
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EPG 

 
Play 

 
TimeShift/Pause 

 
Stop 

 
Record 

 
Previous 

 Browse 

 
Next 

 Open 

 Subtitles 

 Audio 

 Capture 

 
Volume Control 

 Mute 

 Media Type  

 Playback status  

 Signal Quality 

 Signal Strength  

Бутон/Иконa Име Описание

Отваря HDTV EPG прозорец

Пускане на HDTV или друга медия

Стоп

Запис на HDTV или DVD

Пропускане за да тръгне предишен 
HDTV или DVD част

Разглеждане на канал

Пропускане за пускане на следващ 
HDTV  канал или DVD част

Избиране на тип за възпроизвеждане

TimeShift (for HDTV) или пауза

Избор на субтитри

Избор на аудио

Улавяне на видео в .bmp
неподвижно изображение

Плъзгайте слайдера за да
нагласите звука

Изключване и включване на звука

Показва типа на възпроизвеждане

Показва статуса на възпроизвеждане

Показва качеството на HDTV сигнала

Показва силата на HDTV сигнала
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Channel/chapter 

 
Time 

 Fast backward 

 Slider bar  

 Fast Forward 

 Open Floating Panel 

 Show Advanced Panel 

 Minimize 

 Exit  

 

  

 

 

 

 

Показва HDTV канала/ DVD откъса

Показва времето на HDTV/DVD 

Бързо превъртане назад, превключва 
между 1X, 2X, 4X, 8X, 16X при всяко натискане

Местете слайдера до новата позиция
за възпроизвеждане

Бързо превъртане напред ,превключва 
между 1X, 2X, 4X, 8X, 16X при всяко натискане

Показва плаващ панел

Показва/Скрива напреднал панел

Това е стандартна икона на уиндоус.
Натискайки я контрол панела и панела
за гледане ще се минимизират и пока-
жат като икона на системния тулбар

Излизане от Blaze Video HDTV Плейъра 

TimeShift
С Time Shift можете да спрете гледаната на живо програма за да си починете. Когато се 
върнете ще продължите да гледате от момента, в който сте оставили на пауза.

Кликнете            за да поставите на пауза.Видео екрана ще замръзне,но записването на програмата ще продължи.

Кликнете          отново или          за да продължите да гледате телевизионно шоу от точката, в която е било спряно.

Кликнете           два пъти, за да спре TimeShift и да продължите да гледате програмата на живо.

Забележка: Продължителността на запис с функцията TimeShift,  зависи от зададения 
размер на буфера  TimeShift , който е определен в DTV настройките на програмата.

Функция  ЗАПИС

Докато гледате телевизионно предаване, кликнете върху          -  бутона “RECORD”. Ще почнете да 
записвате телевизионното HDTV предаване в MPEG 2 файл. В този запис панел можете също 
така да спрете записа, да възпроизведете записа или да изтриете файла със запис.е
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В EPG_Schedule прозорец щракнете            за да създадете задача.

В прозореца EPG_Channels, изберете програма с EPG и кликнете.

В EPG_ Programs, щракнете с десния бутон на програма и изберете “Add to Schedule”(Добавяне към задачите).

В EPG_Favorite(Любими) прозореца,  изберете програма с EPG и кликнете.

AUTO WAKEUP: Автоматично събуждане на компютъра по график
 за изпълнение на задача в състояние на хибернация:

Вашият компютър може автоматично да се събуди  да започне задача за изпълнение ако е под 
хибернация (в състояние за пестене на енергия) , операцията е по-долу:
 1. Задайте задача за изпълнение;
 2. Поставете  вашия компютър в режим на хибернация;

Забележка: За да поставите вашия компютър в режим хибернация, трябва да е активирана опцията
 „Enable Hibernation” от вашия компютър в настройките за захранване
 3. Вашият компютър автоматично ще се събуди за да изпълни зададената задача в определеното време.
Можете да получите повече информация от файла  "Help.chm" в директорията „BlazeVideo“. 

Създаване на „Schedule Task” (РАБОТНА ЗАДАЧА).

Чрез една от по-горните стъпки, се създават задачи за изпълнение и се изважда прозореца 
„TASK”( Задача ):  Тук можете да зададете име, тип и време на задачите.
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Ако на вашият лаптоп или компютър е с  Windows 7, можете да използвате Paco Star PLE-1090HD
 цифров ефирен приемник, директно с Windows Media Center за да гледате телевизия.
Проверете дали драйверите за устройството са инсталирани правилно.
Щракнете върху "Старт" менюто и изберете "Всички програми", за да изберете 
"Windows Media Center". Ще видите "ADD GADGET TO DESKTOP”. В зависимост от вашите
 изисквания, избирайте " Да " или " Не ".
В меню  "TASKS"(задачи), кликнете върху „Settings“(Настройки), бутон “TV” , бутон 
"Language"(Език), за да изберете езика, който искате да използвате, след което 
натиснете бутон „Save” (Запази) да запазете настройките които сте избрали.
Изберете "TV Signal", и ще се появи прозореца  "TV SIGNAL SETUP" отдясно на панела, 
изберете "Да", в следващия прозорец, можете да изберете интернет връзка според
 нуждите ви, след това щракнете върху бутона "Напред".
В следващия прозорец, ако региона не е правилен, моля изберете "Не, искам да избера друг
район ", за да изберете вашия регион правилно, и трябва да въведете правилен пощенски код, 
след което щракнете върху бутона" Напред ".
След това изберете "Съгласен съм", за да започне проверката на телевизионните сигнали, 
вие ще получите следния прозорец, ако конфигурацията е точна и пълна, моля изберете
 "Да,  конфигурирате TV с тези резултати" и кликнете "Напред", за да стартирате сканиране 
на телевизионните канали.

Как да използваме Windows7 Media Center
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След като Windows Media Center приключи със сканирането на телевизионни канали,
трябва да видите листа с каналите на софтуерния панел. След това натиснете "Напред",
"край" за да завършите настройката.

Моля, кликнете върху иконата в ляво на горната част на панела софтуер за архивиране и изберете 
меню телевизор, изберете "Live TV “ (телевизия на живо), за да гледате или записвате избрания
телевизионен канал.

Ръководството версия: Ver 10.1
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