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1. Opis programu

1.1 Wprowadzenie
BlazeVideo HDTV jest w pełni funkcjonalnym i prostym w użytkowaniu programem do 

oglądania, nagrywania i odtwarzania radia i telewizji za pomocą komputera PC. Obsługiwana karta 
telewizyjna musi posiadać interfejs BDA. 

1.2 Funkcje programu
• Odtwarzanie na żywo, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, pauza, telegazeta radio FM,

• EPG (elektroniczny przewodnik programowy),

• Timeshifting – funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania,

• Proste wyszukiwanie ulubionych stacji,

• Możliwość jednoczesnego nagrywania i oglądania  różnych programów na żywo z jednego 
multipleksu.

• Programowanie nagrywania,

• Programowanie włączenia żądanej stacji w określonym czasie,

• Auto-wyszukiwanie stacji,

• Wyświetlanie napisów, obsługa wielu języków i kanałów audio,

• Zapis pojedynczych klatek,

• Swobodne zarządzanie ulubionymi kanałami,

• Podgląd obrazu,

• W pełni funkcjonalny odtwarzacz multimedialny, obsługuje dyski DVD/SVCD/VCD/CD oraz 
wiele innych formatów audio-video,

• Dopasowanie formatu wyświetlania do posiadanego monitora,

• Zaawansowany system oszczędzania energii dla Notebook'ów PC,



1.3 Wymagania sprzętowe
Minimalne parametry komputera PC:

CPU Intel Celeron 600 MHz

Pamięć RAM 128 MB

System operacyjny Windows 98 SE/ME / 2000 / XP

Karta graficzna Rozdzielczość: 24 bity, DirectX 9.0, 8MB

Karta dźwiękowa Standardowa, kompatybilna z systemem Windows, stereo

Urządzenie: Zainstalowane sterowniki odbiornika HDTV oraz napędów DVD

HDD: min 512 MB przestrzeni dla funkcji TimeShifting,

2. Wygląd interfejsu

EPG Otwórz okno EPG

Odtwarzaj Odtwarzanie HDTV lub pliku multimedialnego

Pauza Pauza podczas odtwarzania lub funkcja Timeshift 
podczas oglądania DVB-T



Stop Zatrzymanie odtwarzania

Nagrywanie Nagrywanie HDTV lub DVD

Poprzedni kanał Przełączanie kanału o jeden w dół / wybór 
fragmentu DVD

Przeglądaj Przeglądanie kanału

Następny kanał Przełączanie kanału o jeden w górę / wybór 
fragmentu DVD

Otwórz Otwieranie pliku

Napisy Wybór napisów

Audio Wybór ścieżki audio

Przechwyć obraz Zapisz klatkę obrazu jako plik BMP

Głośność Regulacja głośności

Wycisz Włącz / wyłącz audio

Typ pliku Informacje o typie pliku

Sygnalizacja odtwarzania Informacja o odtwarzaniu

Jakość sygnału Jakość odbieranego sygnału radiowo-telewizyjnego 

Siła sygnału Siła odbieranego sygnału radiowo-telewizyjnego

Numer kanału / ścieżki DVD

Aktualny czas

Przesuń w tył Szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w tył: 1x, 
2x, 4x, 8x, 16x



Pasek postępu Graficzna informacja o aktualnej pozycji 
odtwarzania, umożliwia swobodne przesunięcie 
suwaka.

Przesuń w przód Szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w przód: 
1x, 2x, 4x, 8x, 16x

Lista odtwarzania Otwórz listę odtwarzania

Ustawienia zaawansowane Otwórz panel ustawień zaawansowancyh

3. Obsługa programu
Obsługa odtwarzacza BlazeVideo HDTV jest bardzo prosta, dlatego poniżej zostaną 

opisane podstawowe operacje. 

Przed pierwszym użycia karty video, należy poprawnie zainstalować jej sterowniki.

3.1 Automatyczne wyszukiwanie kanałów
Po podłączeniu urządzenia (karty TV) do komputera PC z poprawnie zainstalowanymi 

sterownikami, system zapyta czy wyszukać kanały radiowo-telewizyjne. Aby potwierdzić, kliknij 
Tak.

Wyszukiwanie zaawansowane: Zaznacz opcję „Skanowanie zaawansowane” aby otworzyć 
rozszerzone okno:



3.2 Manualne wyszukiwanie
Program umożliwia manualne włączenie wyszukiwania. Aby uruchomić wybierz jeden z 

trzech sposobów:

● W panelu zaawansowanym kliknij: ;

● W menu EPG kliknij: ;

● W menu Opcje -> DTV -> Skanuj;

Aby przerwać wyszukiwanie kliknij w pole Anuluj

3.3 Oglądanie TV na żywo
Obsługa programu:

● Wybór kanału: W oknie EPG kliknij dwukrotnie na żądany kanał lub otwórz listę kanałów 
przyciskiem  i wybierz odpowiedni kanał.

● Przełączanie kanałów: użyj przycisków: 

● Przeglądanie listy kanałów: Aby wyświetlić listę kliknij: 

● Przywołaj: Aby przełączyć na poprzedni kanał wciśnij:  

● Napisy: Aby wybrać napisy wybierz:

● Audio: Aby wybrać wersję językową kliknij na ikonę: 

3.4 Teletekst (telegazeta)
● Wyświetlanie telegazety: kliknij i zaznacz w menu „teletekst”;

lub kliknij i zaznacz w menu „wyświetl teletekst”.

● Poprzednia / następna strona: użyj przycisków: , 

● Zablokuj: Zatrzymaj wyświetlaną stronę podczas wykonywania innych operacji

● Przeźroczystość: Wyświetlanie teletekstu z obrazem video w tle

3.5 Odbiór stacji radiowych FM
W menu EPG kanały radiowe oznaczane są ikonami . Podwójne kliknięcie na 

na danym kanale radiowym powoduje jego uruchomienie.

3.6 TimeShift
Funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania. 

● Kliknij przycisk pauza aby zatrzymać (program rozpoczyna zapis w tle)



● Kliknij ponownie lub aby kontynuować oglądanie od momentu zarztmania

● Aby wyłączyć funkcję TimeShift kliknij dwukrotnie 

Informacja: Maksymalny czas pauzy zależy od zdefiniowanego bufora funkcji Timeshift.

3.7 EPG
W oknie EPG kliknij na wybrany program aby wyświetlić szczegóły.

Wyszukiwanie: Wyszukiwanie według czasu lub wprowadzonego hasła
Aby usunąć wyniki wyszukiwania kliknij: 



3.8 Nagrywanie 
Podczas oglądania stacji telewizyjnej wciśnij przycisk aby rozpocząć 

nagrywanie. Aby zatrzymać wciśnij STOP.

3.9 Harmonogram
Program umożliwia automatyczne nagrywanie oraz przypomnienie o oglądaniu 

wybranej stacji w określonym terminie.

● W menu EPG (harmonogram) kliknij aby utworzyć nowe zadanie,

● W menu EPG (kanały) wybierz kanał i kliknij

● W menu EPG (programy) kliknij prawym przyciskiem na danym programie i wybierz 
„dodaj do harmonogramu”;

● W menu EPG (ulubione) wybierz program z listy EPG i kliknij

Wykonując jedną z powyższych czynności, zostanie utworzone zadanie w 
harmonogramie.

Typ zadania: nagrywanie lub przypomnieniu o oglądaniu filmu
Czas zadania: data i czas rozpoczęcia zdefiniowanego zadania



3.10 Podgląd kanałów TV
● Podgląd podczas wyszukiwania kanałów: Zaznacz opcję podczas wyszukiwania 

„Podgląd znalezionych kanałów”

● Wielokanałowy podgląd w menu EPG: Kliknij przycisk aby odświeżyć widok 
miniatur. Program wykona sekwencyjnie zrzut obrazu z każdego kanału. Podwójne 
kliknięcie na danym kanale spowoduje przejście do trybu oglądania wybranego 
kanału.



3.11 Ulubione kanały -zarządzanie
● Dodaj do ulubionych: W menu EPG zaznacz kanał i kliknij 

● Oglądaj ulubione: Kliknij dwukrotnie na wybrany kanał z listy

● Zarządzanie ulubionymi: W oknie EPG-ulubione można swobodnie tworzyć, 
zmieniać i usuwać katalogi

3.12 Zrzuty ekranu

Kliknij na ikonę aby wykonać zrzut obrazu do pliku. Domyślnie plik zapisywany jest 
jako bitmapa (*.bmp) w folderze „Moje obrazy”.



4. Ustawienia
Aby wejść w ustawienia programu, kliknij prawym przyciskiem w oknie wideo programu i 
wybierz „Opcje”.

W wyświetlonym oknie wybierz odpowiednią zakładkę.

4.1 Ustawienia DTV

● Źródło DTV: wybierz odpowiednią kartę video 

● Skanuj: kliknij aby wyszukać programy

● Przesunięcie czasu: konfiguracja maksymalnego czasu funkcji TimeShift

● EPG: czas zapisu historii EPG



4.2 Ustawienia nagrywania

● Typ nagrania: zapis dźwięku lub dźwięku z obrazem

● Zapisz plik nagrania: ścieżka dostępu katalogu z zapisanymi plikami.
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