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Hoiatus

 Lugege seda kasutusjuhendit hoolega ja veenduge, et olete juhtnööridest aru saanud. 

Teie turvalisuse huvides kontrollige, milline peaks olema iga tegevuse tulemus.

Hoiatused ja märkused

Kogu kasutusjuhendit lugedes pöörake erilist tähelepanu alljärgnevatele märkidele, mis tähistavad 

ohtlikke situatsioone. 

Ettevaatust
Tähistab situatsiooni, milles, kui seda ei väldita, võib kahjustuda seade 
või aparaat. 

Hoiatus
Tähistab  ohtlikku  situatsiooni,  milles,  kui  seda  ei  väldita,  võib 
tulemuseks olla tõsine tervisekahjustus. 

Märkus
Tähistab täiendavat  informatsiooni  kasutajale,  et  teavitada kasutajat 
võimalikest  probleemidest  ja  informatsioonist,  mis  aitaks  kasutajal 
mõista, kasutada ja hooldada seadet. 



Ohutuse informatsioon

See digitaalne kaabelsignaali vastuvõtja on toodetud vastama rahvusvahelistele ohutuse 

standarditele. Palun lugege alljärgnevaid ohutusnõudeid hoolikalt. 

Ohutuse juhised ja hoiatused

Vältige  raskete  asjade  asetamist  seadmele  ja  ventilatsiooniavade 

blokeerimist.

(Avade blokeerimine võib põhjustada tulekahju)

Vältige pinna töötlemist benseeni või lenduva bensiiniga. Värv võib 

kahjustuda. 

Lülitage seade vooluvõrgust välja pikaaegse mittekasutamise korral 

või äikesetormi ajal. 

Vältige kaugjuhtimispuldi kukkumist ja kahjustamist. 



Kui tunnete suitsu või põlemise lõhna, lülitage seade koheselt välja ja 

eemaldage  vooluvõrgust.  Võtke  ühendust  oma  kohaliku 

remondikeskusega nõuannete saamiseks. 

Vältige seadme paigaldamist libedale ja kaldus pinnale. 



Hoidke eemal vedelikest.

Puhastage  tolm  seadmelt.  Tolm  või  metallosakesed  seadme  sees 

võivad põhjustada tulekahjut ja elektrilööke.

Vältige seadme lahtivõtmist ja kokkupanemist. Ärge avage seadme 

korpust.

Ärge tõmmake voolukaablit jõuga seinast välja. 

Ärge liigutage seadet kui see on vooluvõrku ühendatud.

Hoidke eemal magneetilistest esemetest ja kõlaritest.  

Asetage  seade  hästi  ventileeritud  kohta  eemale  otsesest 

päikesevalgusest ja niiskuse allikatest. 

Vältige temperatuuri tõusmist üle 30C ja langemist alla 5C.



1. Enne kui alustate

1.1 Omadused

 Suurepärane ekraani graafika

 MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, ACR(Dolby Digital)

 Digitaaltuuner

 S/PDIF AC3 audio

 Kasutajasõbralik menüüekraan kõikude funktsioonidega

 Vektor Font ja 256 värviga GUI(Graafiline kasutajaliides)

 Mitmekeelne menüü

 VFD (Vacuum Fluorescent Display)

 Muudetav kuvasuhe (4:3, 16:9) koos Pan Vector või Letter Box

 EPG(Electronic Program Guide) ekraanil kuvatava kanali-informatisooni jaoks

 Teletekst ja subriitrid (VBI & OSD)

 Seadistamine lihtsa paigaldamise juhendi abil

 Võime mitmesuguste kanalite salvestamiseks (8000 kanalit)

 Lemmik-kanalite ja Vanemate kontrolli funktsioonid.

 RS232C port süsteemitarkvara uuendamiseks

 HDMI (High Definition Multimedia Interface) toetus





1.2  Lisaseadmed

 Komponent kaabel

 HDMI kaabel

 Kasutusjuhend (käesolev dokument)

 Kaugjuhtimispult

 AAA patareid x 2



2. Kontrollid ja funktsioonid

2.1 Esipaneel 

Nimetus Kirjeldus

1 2

3 4

5 6 7



1. Sisselülitamise nupp Lülitab vastuvõtja ooterežiimi sisse/välja.

2 Menu/OK nupp Näitab vaateolekus peamenüüd. Aktiveerib märgistatud menüüvaliku 
menüü olekus. 

3. EXIT nupp Väljub aktiivsest menüüst või tühistab käesoleva toimuva 
operatsiooni kui see on olemas. Muudab video formaati.

4. Kanal Üles/Alla nupud
( / )▲ ▼

Muudab  kanaleid  vaatamise  olekus  ja  liigutab  kursorit  üles/alla 
menüü olekus. 

5. Heli Üles/Alla nupud

( / )◀ ▶

Suurendab/vähendab helitugevustaset vaatamise olekus ja muudab 
seadistusi menüü olekus. 

6. Display (VFD module) Näitab kanali informatsiooni ning tööoleku staatust. Ooterežiimi 
olekus näitab kohalikku aega. 

7. Smart Kaardi Ava



2.2 Tagapaneel 

  

     

Nimetus Kirjeldus

1. SIGNAL IN Ühendage digitaalse signaali kaabel.

2. LOOP OUT Loop Out on väljundport signaalile SIGNAL IN ühendusest

3. HDMI OUT Ühendage teleri HDMI sisend või arvutimonitor

4. VCR SCART Ühendage tavaline teler.

5. TV SCART Ühendage Set-top karp või arvuti seeria port.

6. CVBS OUT Kasutades standardseid videokaableid, ühendavad need pistikupesad 
CVBS(kollane) teleri või videomängija videoga.

7. Stereo Audio OUT Kasutades standardseid audiokaableid, ühendavad need pistikupesad 
parem/vasak (valge, punane) teleri või videomängija audioga.

8. YPBPr OUT Kasutades standardseid A/V kaableid, ühendavad need pistikupesad 
Y/Pb/Pr(Roheline, Sinine, Punane) teleri või videomängijaga, mis võtavad 
vastu HD komponendiga videosisendit.

9. S/PDIF Ühendage S/PDIF Dolby Digital dekooder AC3 audio jaoks.

10. RS-232C Ühendage Set-top karp või arvuti seeria port.

11. Elektri sisendjuhe 90~240V AC(Automaatselt valitav),50~60Hz. Kontrollige kindlasti 
voolutugevuse täpseid andmeid.

12. Voolutoite lüliti SEES/VÄLJAS



2.3  Kaugjuhtimispult

Kõiki vastuvõtja funktsioone saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil. 

Nupp Kirjeldus

1. POWER Lülitab vastuvõtja sisse/välja.

2. TV/Rad Lülitab TV ja raadio funktsiooni vahel.

3. TV/STB TV/STB nuppu kasutatakse lülitamiseks TV ja STB funktsioonide vahel.

4. OPT( ) Valige variantide Heli keel, Teletekst ja subtiitrite keel vahel.

5. A/V+( ) Valige video esitlusviis (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) ja audio esitlusviis (vasak, 
parem, stereo, ühine).

6. Favorite ( ) Valige lemmikute grupp.

7. A-Z ( ) Sorteerige kanalid automaatselt tähestikulisse järjekorda. 

8. MENU Kuvage vastuvõtja peamenuu ja väljuge sisemistelt tasemetelt vaatamise 
olekusse (välju kõigest).



Nupp Kirjeldus

9. EPG Kuvab TV/Radio kanalite valiku.

10. Information Näitab informatsiooni ekraanil ja 
EPG-l.

11. /  (▲ ▼ /
)

Liigutab menüü olekus üles/alla.

12. /  (◀ ▶ / ) Liigutab menüü olekus 
vasakule/paremale või muudab 
seadistusi.

13.  OK( ) Kinnitab tehtud valikud ja/või 
muudatused märgistatud 
menüüvalikul. Teleri vaatamise 
või raadio kuulamise ajal 
vajutage  nuppu ja ilmug 
kanalite nimekiri.

14. EXIT Liigub ühe sammu tagasi või 
väljub vastuvõtja menüüst.

15. V+/- Muudab helistugevust vaatamise 
olekus.

16. P+/- Muudab kanaleid vaatamise 
olekus.

Valib muud menüüleheküljed 

alamenüüdes.

17. Numbrilised 
nupud ( ~ )

Valige kanaleid või kasutage 
valitud kanalite 
tähestusjärjekorda panemiseks.

18. FUNC Vahetab väljundi resolutsiooni 
(Component & HDMI vahel 
ainult) 

19. MUTE Keerab häält ära ja tagasi.



3. Ühendused

3.1  Ühendamine TV-ga

<Ühendamine  digitaalteleriga,  mis  toetab  HD  resolutsiooni (1080i, 

720p, 576p) kasutades YPbPr porti >



1. Ühendage STB-i YPbPr OUT ja audio L/R OUT teleri YPbPr IN ja audio L/R IN 

ühenduskohtadega.

2. Seadistage STB-i video väljundseadeks 1080i või 720p või 576p kasutades ‘FUNC’ nuppu 

kaugjuhtimispuldil.

      Palun kontrollige teleri kasutusjuhendist detaile YPbPr sisendporti kasutamiseks 

ühendamisel.

<Vastuvõtja ühendamine TV-ga ja VCR-ga SCART kaablitega> 



1. Ühendage teleri Video ja Audio vastuvõtja Video ja Audio ühendustega. Ühendage 

punane ja valge konnektor Audio R ja Audio L, ja kollane Video ühenduskohtageda 

vastavalt.

2. Ühendage teleri TV SCART alumisse SCART konnektorisse kaasasoleva SCART kaabliga.

3. Ühendage teleri VCR SCART ülemisse SCART konnektorisse kaasasoleva SCART kaabliga.



<Ühendamine  PC  kuvariga  või  digitaalteleriga,  millel  on  HDMI 

sisendport>



1. Ühendage STB-i HDMI OUT teleri või monitori HDMI IN.

2. Seadistage STB-i video väljundseadistus 1080i või 720p või 576p kasutades ‘FUNC’ 

nuppu kaugjuhtimispuldil.

Parimaks HD programmeerimise kasutamiseks suurimal võimalikul resolutsioonil, kasutage seda 

ühendusviisi.

<Ühendamine A/V vastuvõtjaga (Dolby digital võimendi)>



1.  Ühendage STB-i optiline digitaalaudio väljund A/V vastuvõtjaga.

2. Seadistage STB audio väljuv mood ‘AC3’ peale.



3.2 Signaaliga ühendamine 

<Signaali ja Tuuneri ühendamine> 

Ühendage digitaalsignaali kaabel SIGNAL IN avasse.





4. Menüü ülevaade

4.1  Menüü kasutusjuhend

Vajutage MENU nuppu, et menüü ilmuks ekraanile. Saate alammenüü valida vajutades 

/ / /  nuppu. ▲ ▼ ◀ ▶ Valitud alammenüü rida muutub teist värvi. 

Kui olete valinud soovitud alammenüü, vajutage  nuppu. 

Kui tahate liikuda tagasi eelmisele menüü lehele, vajutage  nuppu.

Kui tahate liikuda tagasi telepildi ekraanile, vajutage Menu nuppu.

4.2 Menüü abi

Menüüs näidatakse ekraani alumises osas lühidat 

informatsiooni.

        : Kasutades /  nuppu.▲ ▼



        : Kasutades P+/P- nuppu.

        : Kasutades / nuppu.◀ ▶

        : Kasutades  nuppu.

        : Kasutades Opt, A/V+, Fav nuppu.

        : Kasutades  nuppu.

        : Numbriga nupp või nupp.◀

4.3 Menüü ülesehitus

Menüüs näidatakse ekraani alumises osas lühidat informatsiooni.

Installeerimine

 Automaatne skaneerimine : kanalite otsing automaatselt. 

 Manuaalne skaneerimine : manuaalne kanalite otsing, kus kasutaja sisestab 

parameetrid. 

 Täielik skaneerimine : otsib kanaleid 1MHz intervallidega kogu sageduse ulatuses.

Seadistamine

 TV väljund: Valige video või audio väljund.

 Keel : Valige ekraanimenüü keel, audio keel ja subtiitrite keel.

 Aja seadistamine : seadistage kehtiv aeg.

 Ligipääsu kontroll : Muutke parooli ja valige tsenseerimise tasele klassifikatsioon. 

 Kuvatav ekraan : Seadistage kuvatud ekraani aeg ja läbipaistvuse tase. 



Kanalid

 Reserveerimine : Teiepoolt valitud kanalite reserveerimine, et neid salvestada endale 

soovitud ajal.

 Kustutamine : Kustutab kanalid nagu Lemmikud, TV/raadio, CAS jne. 

Täiendavad valikud

 Taastada tehase algseaded : Taastab vastuvõtja seadistuste algväärtused.

 OTA : Uuendage vastuvõtja viimaste tarkvara versioonidega.

Staatus

 Informatsioon : Kontrollige kaabelvastuvõtja versiooni.

 Mail Box : Kontrollige operaatori poolt saadetud meile.

 Conax : Kontrollige Conax smartkaardi informatsiooni.



5. Menüü operatsioonid

5.1 Esmane seadistamine 

Te võite seadistada vastuvõtja kasutades Esmast seadistamist vastavalt oma soovidele. 

„Esmane seadistamine“ võimaldab teil seadistada oma vastuvõtja lihtsat protseduuri 

kasutades.

1. Valige soovitud keel kasutades / nuppu.▲ ▼

2. Vajutage  nuppu, et valik kinnitada ja liikuda 

järgmise sammu juurde. 

3. Valige soovitud Audio keel 1-2 kasutades /▲ ▼ 

nuppu.

4. Vajutage  nuppu, et valik kinnitada ja liikuda 

järgmise sammu juurde.



5. Valige soovitud subtiitrite keel 1-2 kasutades 

/  nuppu.▲ ▼

6. Vajutage  nuppu, et valik kinnitada ja liikuda 

järgmise sammu juurde.

7. Kui soovite otsida kanaleid automaatselt 

vajutage  nuppu. 



 Eelmise sammu nupp : Kui tahate liikuda tagasi eelmise sammu juurde, vajutage Opt 

nuppu ja siis saate valikud tühistada. 

 Tühistamise ja väljumise nupp : Kui te tahate tühistada „Esmase seadistamise“, 

vajutage Exit nuppu.

5.2 Seadistamine

1. Vajutage MENU nuppu, et kuvada peamenüü 

ekraan.

2. Vajutage  nuppu alammenüü kohal. Mõned 

alammenüüd nagu Auto-skaneerimine ja 

manuaalne skaneerimine on paigaldamise menüüs 

lukustatud parooliga, seega ilmub parooli aken. 

Automaatne parool on „0000“. 



5.2.1 Automaatne skaneerimine

1.Valige seadistamise menüü kasutades /▲ ▼ 

nuppu. Vajutage /  või numbritega nuppu, et◀ ▶  

muuta seadistatud väärtusi. Kui tahate kanalit 

otsida, vajutage  nuppu.

 Alustamise sagedus / Lõpetamise sagedus : Auto-skaneerimise poolt läbitava sageduse 

vahemiku algus- ja lõpp-punkt.

 Sageduse aste : Seadistatud nihkeaste automaatse skaneerimise algus ja lõppsageduse 

vahel. (regulaarse intervalliga otsing)

 Skaneeringu mood : Vabad+CAS Kanal, Vaba Kanal ja CAS Kanal

 Teenuse tüüp : TV+Radio, TV ja Radio 

 Modulatsioon : QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 ja Auto. (modulatsiooni 

väärtuse muutmiseks kasutage /  nuppu.)◀ ▶

 Sümbolite määr : Kui te tahate kanalite otsingut sooritada samaaegselt mitmetel 

sümbolite määraga, vajutage Opt nuppu ja sisestage iga sümboli määra parameeter 

ükshaaval. (Opt->***-Opt->***…) Võite valida 8 sümbolite määra korraga.  

2. The Vasakpoolne aken näitab TV kanaleid ja 

parempoolne aken näitab raadiokanaleid 

skaneerimise protsessi käigus. Valged kanalite 

nimetused on vastuvõtja poolt allalaaditud. 



Mustad kanalite nimetused on juba 

olemasolevad kanalid. 

3.Kui vajutate  nuppu kanalite skaneerimisel, 

tuleb ekraanile uus menüüaken.

4. Kui Te lõpetate kanalite skaneerimise, kuvatakse 

    ekraanile sarnane menüü.

5.Kui te soovite uuendatud kanalid salvestada, 

valige 'Yes'.

5.2.2 Manuaalne skaneerimine

1.Muutke spetsiifilisi väärtusi, mida soovite 

skaneerida.

2.Vajutage  nuppu manuaalse skaneerimise 

alustamiseks.

  



 Sagedus : Transponderi sagedus mida soovite manuaalselt leida.

 Skaneerimise olek : Free Channel olekus, seadistis skaneerib kõik kanalid ilma 

kiirreziimita.

 Teenuse tüüp : Valik kas TV, Radio või TV&Radio.

 Modulatsioon : modulatsiooni valik (QAM16, 32, 64, 128, 256)

 Sümbolite määr : Sümbolimäär mida soovite leida.

 Võrgustiku otsing : Kui see on kasutuses, siis vastuvõtja otsib veel võrgustiku signaale 

kasutades võrgu indeksi tabelit.

5.2.3 Täielik skaneerimine

Täielik  skaneerimine  teostab  kanalite  otsingu  1MHz  intervallidega  kogu sageduse  ulatuses. 

Skaneerimine võib võtta palju aega olenevalt otsingu seadistustest ja keskkonnas, nii et palun 

oodake kuni kogu protsess on tegevuse lõpetanud. 



5.3 Seadistused

5.3.1 TV Output Setup

1. Valige teleri väljundi valikud, kasutades 

▲/ / /  nuppu.▼ ◀ ▶

2. Kui vajutate  nuppu, salvestatakse muudetud 

olek ja väljutakse menüüst.

 SCART         : Valige oma TV tüüp.(RGB, S-VIDEO, CVBS).

                    Kui valite RGB, siis väljuv component ei ole kasutuses.

 TV Screen      : Valige oma TV ekraaniformaat.(4:3, 4:3 Letter Box, 16:9)

 Dolby Digital(DD) : Kui valite ‘enable’ ja valitud kanalil on DD audio, 

saab automaatselt valida DD keele

 Digital audio    : Kui valite ‘enable’, saate kuulata Dolby-digitaal audiot

 AC-3 dekooderi abil.

 



5.3.2 Keel

1. Valige keele valikud kasutades / / /▲ ▼ ◀ ▶ 

nuppu.

2. Vajutage  nuppu, et muuta valitud keel.

 Ekraanipilt : Muutke ekraanipildil ja menüüdes kasutatavat keelt. 

 Audio 1-2 : Muutke keelt, mida kuulete audios. 

 Subtiiter 1-2 : Muutke keelt, mida vaatate subtiitrites.



5.3.3 Kella seadistamine

1. Seadistage kehtiv aeg kasutades / / /▲ ▼ ◀ ▶ 

nuppu.

2. Kui vajutate  nuppu, salvestatakse 

käesolev muudetud olukord ja väljutakse.

 Aja olek (TDT, Kasutaja).

TDT : Võtab aja kanali saatja kaudu.

Kasutaja : Aeg seadistatud otseselt kasutaja poolt.

 Offset : Sisesta ajavahe GTM aja ja kohaliku aja vahel.

 Suveaja kasutamine : Suveajale üleminek töötab ainult kui see on aktiveeritud „Enable“ 

olekus.

 Alguse päev : Suveaja kasutamise alguse päev.

 Lõpetamise päev : Suveaja kasutamise lõpu päev.

5.3.4 Ligipääsuõiguste kontroll

1.Kui tahate muuta parooli, kasutage /  nuppu,◀ ▶  

järgneval ekraanil kuvatakse aknas sõnum uue 

parooli sisestamiseks.

2. Muutke parool uue vastu kasutades numbritega 

nuppe.



3. Et tehtud muudatus kinnitada, peate parooli 

sisestama veel ühe korra.

4.Valige soovitud ligipääsupiirangu tase kasutades 

/  nuppu.◀ ▶

5.Vajutage  nuppu, et salvestada ja väljuda. 

Ligipääsuõiguste kontroll võimaldab Teil 

blokeerida teatud kanalid vastavalt eatasemele, 

mille olete valinud.

 Vaadake kõiki : Kõiki kanaleid saab vaadata.

 7 : Kanalid on blokeeritud alla 7-aastastele.

 12 : Kanalid on blokeeritud alla 12-aastastele.

 15 : Kanalid on blokeeritud alla 15-aastastele.

 18 : Kanalid on blokeeritud alla 18-aastastele.

Peate sisestama parooli, et vaadata kanaleid, mis on blokeeritud vastavalt vanuse tasemele. 



5.3.5 Ekraanil kuvatavad teated

1.Valige võimalused kasutades / / /  nuppu.▲ ▼ ◀ ▶

2. Kui vajutate  nuppu, salvestatakse käesoleva 

oleku seadistused ja väljutakse. 

 Seadistusekraani kuvamisaeg : Seadistusekraani pilt kaob ära peale seadistusaja limiidi 

lõppemist.(1~9).

 Screen Saver : Ekraanisäästja on funktsioon, mis kaitseb teie telerit raadio kasutamise 

või menüü vaatamisel. (Väljas, 5, 10, 20, 30, 60, 120 minutit)

 OSD Mixweight : Vali ekraani kuvamise läbipaistvuse tase. (Madal, Keskmine, Kõrge)

 Teletext Mixweight : Vali Teleteksti läbipaistvuse tase. (Madal, Keskmine, Kõrge)

 VFD Display : Vali VFD kuvari tüüp. (Kanali number + Nimi, Kanali Nimi)



5.4 Kanalid

5.4.1 Reserveerimine

Võite reserveerida kanalite salvestamise endale sobivaks ajaks. Selles olekus võite reserveerida 

kuni 50 kanalit.

1.Vajutage Opt, A/V+, Fav ja A-Z nuupe, et 

kasutada reserveerimise funktsiooni ja siis 

kasutage / / /  nuppu, et seadistada oma▲ ▼ ◀ ▶  

reserveeringu detailid.

< Funktsioonide nupud >

 Opt : Te saate muuta reserveeringut

 A/V+ : Te saata lisada reserveeringu

 Fav : Te saate kustutada reserveeringu

 A-Z: Te saate sorteerida reserveeringuid

< Aja tegevuse nupud >

 Once(  ) :  Ainult ühekordne tegevus

 Weekdays (  ) : Tegevus aktiveeritakse samal ajal tööpäeviti. 

 Weekends (  ) : Tegevus aktiveeritakse samal ajal igal nädalavahetusel

 Weekly (  ) : Tegevus aktiveeritakse iganädalaselt

 Daily (  ) : Tegevus aktiveeritakse igapäevaselt



5.4.2 Kustutamine

Te võite kanaleid kustutada. Te võite valida kas ainult ’Mode’ kas Kanali, CAS voi Lemmiku, või 

siis ’Option’ kas raadio, TV või muud.

1.Valige Mode ja Option mida soovite kustutada 

kasutates / / /  nuppu.▲ ▼ ◀ ▶

2.Vajutage  nuppu, et kustutada ja väljuda.



5.5 Täiendavalt

5.5.1 Tehase algseadete taastamine 

1. Kui tahate muuta seadistused tehase 

algseadeteks, vajutage  nuppu. Ekraanile 

ilmub järgmine kinnituse aken.

2. Kui valite „Yes“, algseadistab süsteem vastuvõtja 

samasuguseks kui uuena. 

5.5.2 OTA

1. Te saate uuendada vastuvõtjat viimase tarkvara 

kasutamiseks. Vastuvõtja kontrollib kas uus tarkvara 

on välja lastud kui te vaatate kanaleid või valite OTA 

menüü. 

2. Kui tuvastatakse uus versioon, taaskäivitatakse 

vastuvõtja automaatselt ja ilmub allalaadimise 

ekraan.



3. Kui ühtegi tarkvara ei leita, ilmub ekraanile 

alljärgnev sõnum. 

 



5.6 Staatus

5.6.1 Informatsioon

 1. Te võite vaadata süsteemi informatsiooni nagu 

mudeli ID number, riistvara versioon, tarkvara 

versioon ja laadija versiooni.

5.6.2 Mail Box

 1.Te saate kontrollida operaatori poolt saadetud 

meile.



5.6.3 CONAX

1.Te saate kontrollida CAS informatsiooni kui 

sisestate Conax kaardi kaardilugejasse.



6. Üldise informatsiooni vaatamine

6.1 Bänneri informatsioon

1. Kui vajutate INFO nuppu kuvatakse Teile 

ekraanile mõne sekundi jooksul banneri 

informatsiooni aken.

  * Te võite leida väljundi resolutsiooni ka ülemises 

vasakus servas

Parental Control

Detail Event Information

Channel Number
and Name

TV Type
(TV or Radio)

Event Progress Bar

Current Event Name
Teletext

Subtitle

S/W Update alarm Lock
Scramble

Multifeed

Current Time

Signal Quality Bar
Signal Strength Bar

Resolution

Audio Language



2. Kui vajutate INFO nuppu veelkord banneril, 

ilmub ekraanile EPG aken.

3.Kui vajutate     nuppu, kaovad informatsiooni ja 

EPG aken.

4.Vajutage P+- nuppu ja siis saate kanalit 

vahetada.

5.Kui bänneril esineb ' ' vajutage /  nuppu ja▶ ◀ ▶  

seejärel saate vaadata järgmist EPG-d.



6.2 TV & Raadio muutmine 

TV vaatamise või raadio kuulamise ajal võite valida TV või Raadio oleku kasutades TV/Rad nuppu.

   

6.3 TV või raadiokanalite nimekirjad
TV Type

(TV or Radio)
TV Type or

Group Name Group Status

Group
Delete

Lock
Rename

View

Channel
Parameter

Sort

Provider
Name



6.3.1 Vaatamise viis 

TV vaatamise või raadio kuulamise ajal saate vaadata kanalite nimekirja. Vajutage  nuppu, 

et kuvada kanalite nimekiri. Te võite vaadata arvukalt ikoone kanalite nimekirja allääres. 

Iga ikoon omab erilist ja mugavat funktsiooni kasutaja jaoks. Kui tahate viisi muuta, vajutage 

◀/▶ nuppu, et liikuda soovitud ikoonile. 

1.Kui tahate vaadata sorteeritud kanalite nimekirja, 

vajutage A-Z nuppu.

2.Vajutage /  nuppu kursori liigutamiseks.▲ ▼

3.Vajutage  nuppu soovitud kanali 

vaatamiseks.

4.Kui tahate kanalite nimekirja peita, vajutage 



nuppu.

 Kui tahate kanaleid sorteerida, vajutage A-Z nuppu. 

 Kui tahate vahetada olekut TV/raadio vahel, vajutage TV/Rad nuppu.

 Kui tahate vaadata järgmist või eelmist kanalite lehekülge, vajutage P+- nuppu. 

5.Kui Te teate õiget kanali numbrit, mida vaadata 

soovite, vajutage see number kasutades 

numbrinuppe.

6. Kui soovite tähestikulist järjekorda, peate 

panema kanalite nimekirja sorteeritud 

staatusesse. Selleks peate vajutama A-Z nuppu 

kanalite nimekirjas või ekraanil.

7.Vajutage numbrite nuppu. Tähestiku table 

avaneb. 



8.Saate valida Tähestiku kasutades numbreid(1-

9)/ / / /  nuppu.▲ ▼ ◀ ▶

9.Vajutage  nuppu. Kui valite kanali, mis ei ole 

sisestatud teatud tähe alla, siis muutust ei 

toimu.

6.3.2 Kustutamine 

1.Valige Delete ikoon kasutades /  nuppu.◀ ▶

2.Valige kanal mida soovite kustutada kasutades

 ▲/  nuppu. Vajutage ▼  nuppu. Linnukese märk 

ilmub kanali nime kõrvale paremasse serva.

3. Vajutage EXIT nuppu, et salvestada ja väljuda.

6.3.3 Kanali nime muutmine 

1.Vajutage Rename ikooni kasutades /  nuppu.◀ ▶

2. Valige kanali mille nime soovite muuta ja 

vajutage  nuppu. Siis avaneb väike aken kuhu 

saab kanali uue nime sisestada.

3.Saate kirjutada uue kanali nime täht tähe haaval, 



kasutades / / /  nuppu ja ▲ ▼ ◀ ▶  nuppu.

4.Kui uus nimi on sisestatud, vajutage “Done” 

nuppu.

5.Vajutage EXIT nuppu, et väljuda.

Te võite vahetada Lemmikute grupeeringu nime.

1.Valige soovitav grupeering.

2.Muutke grupeeringu nime eelpooltoodud 

instruktsiooni alusel.

<Märkus>

Teil ei ole võimalik muuta Kustutamise ja Grupeeringu Funktsiooni kui olete grupeeringu moodis.

 Space (      ) : Kirjutage kahe tähemärgi vahele.

 Back (      ) : Kustutage tähemärk

 Caps (         ) : Muutke suure ja väikse tähe vahel.

 Done (      ) : Salvestage muutus.

 Cancel (      ) : Väljuge nimemuutuse moodulist.



6.3.4 Lukustamine

1.Valige Lock ikoon kasutades /  nuppu.◀ ▶

2.Valige kanal mida soovite lukustada ja vajutage 

 nuppu.

3. Valige parool. Lukustamise märk ilmub kanali 

kõrvale vasakusse serva. Selle tühistamiseks 

vajutage  nuppu.

4. Vajutage EXIT nuppu, et salvestada ja väljuda.

6.3.5 Grupeerimine 

Te võite grupeerida kuni 8 gruppi. Igas grupis võib olla 100 kanalit.

Nii, et võimalik on saada 800 lemmikkanalit.

1.Valige grupeeringu ikoon kasutades / nuppu.◀ ▶

2.Valige kanalid mida soovite grupeerida 

lemmikkanaliteks.

3.Vajutage  nuppu, , ja siis ilmub uus 

lemmikute aken ekraani paremas servas.

4. Valige grupeeringu number kasutades /▲ ▼ 



nuppu ja vajutage  nuppu. Tühistamiseks 

vajutage  nuppu uuesti.

5.Kui soovite valida teise kanali samas 

grupeeringus, vajutage /  nuppu. Esile◀ ▶  

tõstetud kanal on siis avatud kanalite 

nimekirjas.

6.Vajutage  nuppu, et seadistada see grupp 

valitud grupeeringus kasutades / nuppu.◀ ▶

7.Vajutage EXIT nuppu, et salvestada ja väljuda.

6.4 Valikuvõimalus

Kui vaatate TV’d või kuulate Raadiot, vajutage Opt nuppu. Saate vaadate väikest esilehüppavat 

ekraani. Saate valida võimaluse. (Audio, Teletekst, Subtiitrid). Kui soovite vahetada valikut, 

vajutage /  button.◀ ▶



6.4.1 Audio keel

1.Valige 'Audio' kasutades /  nuppu.◀ ▶

2.Vajutage / nuppu, et valida soovitud audio▲ ▼  

keel.

3.Vajutage  nuppu, et vahetada audio keel.

6.4.2 Teleteksti keel

1.Valige 'Teletext' kasutades  / nuppu või◀ ▶  

vajutage “Text” nuppu kaugjuhtimispuldil.

2.Vajutage / nuppu, et valida keel.▲ ▼

3.Vajutage  nuppu.

4. Te saate vaadata teletekskti sisu keeles mis on 

saadaval.

6.4.3 Subtiitrite keel

1. Valige 'Subtitle' kasutades / nuppu.◀ ▶



2. Vajutage /▲ ▼nuppu, et valida keel.

3. Vajutage  nuppu.

4. Kui valitud keel ei ole saadaval, siis subtiitreid 

vaadata ei saa.



6.5 A/V+

Sel ajal kui vaatate TV’d või kuulate Raadiot, vajutage A/V+ nuppu. Te saate vaadata väikest 

esilehüppavat ekraani. Saate valida võimaluse.(Audio olekus, Video olekus, Video formaadis) Kui 

soovite vahetada moodulit, vajutage / nuppu.◀ ▶

6.5.1 Audio olekus

1.Valige 'Audio Mode' kasutades /  nuppu.◀ ▶

2.Vajutage / nuppu, et vahetada väljundi suund▲ ▼  

kõlaritele. 

(STEREO, LEFT, RIGHT, JOINT)

3.Vajutage  nuppu, et salvestada ja väljuda.

6.5.2 Video olekus

1. Valige 'Video Mode' kasutades /◀ ▶nuppu.

2. Vajutage /▲ ▼nuppu, et valida ekraani 

formaadiks TV. 

3. Vajutage  nuppu, et salvestada ja väljuda.



6.5.3 Video formaadis

1. Valige 'Video Format' kasutades /◀ ▶nuppu.

2. Vajutage /▲ ▼nuppu, et paika panna oma TV 

video resolutsioon. 

3. Vajutage  nuppu, et salvestada ja väljuda.



6.6 Favoriidid/lemmikkanalid

Sel ajal kui vaatate TV’d või kuulate Raadiot, vajutage the Fav nuppu. Te saate vaadata väikest 

esilehüppavat ekraani. Saate valida Favoriitide grupi.

6.6.1 Favoriidid

1. Valige 'Favorite' kasutades /◀ ▶nuppu.

2. Vajutage / nuppu, et valida grupp. ▲ ▼

3. Vajutage  nuppu, siis saate vaadata valitud 

grupi kanalite nimekirja.

6.7 A-Z

Sel ajal kui vaatate TV’d või kuulate Raadiot, vajutage A-Z nuppu. Saate vaadata sorteeritud 

kanalite nimekirja.

6.8 EPG (Elektrooniline telekava)

Vajutage EPG nuppu ja vastavalt võimalusele avaneb elektrooniline telekava.



Kellaajad on seatud rivina ja kanalite nimikiri on kolonnis.

6.8.1 EPG Informatsioon

1. Vajutage /  nuppu, et vahetada kellaaja◀ ▶  

vahemikku.

2. Vajutage /▲ ▼nuppu, et vaadata kanali kava ja 

siis avaneb detailkirjeldusega EPG aken. Teisel 

võimalusel, kui vajutada  nuppu kanalite 

nimekirjas, muutub väike ekraan vasakul 

servas. 

3.Vajutage ‘EXIT’ nuppu, et väljuda.

 Vajutage Opt nuppu, et reserveerida kanalil olevat saadet. Kui soovite detaile 

reserveerimise tegemiseks, palun lugege punkti 5.4.1.

 Kui lindistatakse ühte või kahte kanalit, saate otsida ainult reserveeringu nimekirja.

Lisainformatsioon

A.1 Probleemid

On olemas palju erinevaid probleeme, miks Teie vastuvõtja ei tööta. Kontrollige vastuvõtjat 

kasutates informatsiooni alltoodud tabelis.

Kui te ei suuda viga parandada, kasutades tabelit, palun võtke ühendust seade müüjaga. 
Palun ärge avage seadet, sellega võite tekitada ohtliku situatsiooni.



Nähtus Põhjus Abinõu
Eespaneel ei näita 
ühtegi sõnumit. 

Elektrijuhe ei ole sisestatud. Kontrollige, et elektrijuhe on sisestatud 
seina pistikusse. 

Ei ole pilti või häält. Audio/Video väljund on valesti 
ühendatud kas vastuvõtjasse 
või TV’sse.

Ühenda seade Audio/Video väljund 
TV’sse õigesti.

Antenn on valesti ühendatud. Ühenda antenni kaabel õigesti.

Ilmub teade: No Signal või Bad 
Signal.

Kontrolli teist antenni ja vastuvõtja vahel 
olevat seadet, või muuda antenni 
positsiooni.

Hääl on ära keeratud. Vajuta MUTE nuppu

TV on välja lülitatud. Vajuta TV sisse.

Ei ole pilti. Vastuvõtja ei saa signaali kätte. Kontrollige antenni kaablit, vahetage 
kaabel, või ühendage kaabel tugevamalt.

Valed tuuneri parameetrid. Pane tuuneri parameetrid õigeks. 
Vaadake Installatsiooni menüüd.

Ei ole signaali või halb 
signaal.

Satelliit ei ole keeratud õigesse 
suunda.

Keera sattelliiti.

LNB on rikutud Vahetage LNB

Satelliit on liiga väike Ühendage suurem satelliit.

Kaugjuhtimispult ei 
tööta.

Kaugjuhtimispuldi patareid ei 
ole õigesti sisestatud või on 
tühjad.

Kontrollige kas patareid on õigesti 
sisestatud. 
Kontrollige patareisid ja vahetage nad 
välja.

Vilets pildi kvaliteet. Signaali kaotus kaablis või 
madal LNB võimsus.

Vahetage LNB võimendit Satelliidi 
avamenüüs 14v/19v peale.

Vähem kanaleid 
skanneerimisel.

A.2 Tehnilised spetsifikatsioonid 

1. Tuuner & Demodulaator

Parameeter Spetsifikatsioonid

Input Frequency Range 47MHz kuni 862 MHz

RF Input Signal Level -15 ~ +15dBm

RF Impedance 75 Ω



Demodulation QAM

Symbol Rate 7Msps

2. MPEG

Parameeter Spetsifikatsioonid

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification

Input Rate Max. 15Mbit/s

Video MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC

Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital)

Aspect ratio 4:3 or 16:9

Active Pixel 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i

Audio Mode Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono

Audio Sampling Frequency 32/44.1/48kHz

3. Ühendus

Portaal Spetsifikatsioonid

Video TV SCART (RGB, CVBS, S-VIDEO)

VCR SCART (CVBS )

RCA (VIDEO)

Component (YPbPr)



HDMI

Audio TV SCART

VCR SCART

RCA(Audio L,R)

SPDIF

Serial Port RS232C D-sub male type

4. Võimsusallikas

Parameeter Spetsifikatsioonid

Input Voltage 90~260VAC (SMPS)

Power consumption Max. 27W (on condition that RF reception is -60dBm)

Protection Separate internal fuse Lighting protection

Lighting protection

5. Conditional Access Interface 

6. Uhiskondlikud

Parameeter Spetsifikatsioonid

Operating temperature 0 ~ 45 C

Storage -10 C ~ +50 C

Storage humidity range 5 ~ 90% Rh

Non condensing

Operating humidity range 10 ~ 85% Rh

Non condensing

Weight 3.4Kg

Dimension(H x W x D) 60mm x 360mm x 270mm

Parameeter Spetsifikatsioonid

Embedded 1 Slot Smart card reader (Conax)



8. SCART 

PIN No. TV AUX

1 Audio Väljund Parem Audio Väljund Parem

2 - Audio Sisend Parem

3 Audio Väljund Parem Audio Väljund Vasak

4 Audio maandus Audio maandus

5 Sinine Maandus Sinine Maandus

6 - Audio Sisend Vasak

7 Sinine Väljund Sinine Sisend

8 Funktsiooni Kontrolli Väljund Funtsiooni Kontrolli Sisend

9 Roheline Maandus Roheline Maandus

10 - -

11 Roheline Väljund Roheline Sisend

12 - -

13 Punane Maandus Punane Maandus

14 Fast Blanking Maandus Fast Blanking Maandus

15 Punane(C) Väljund Punane(C) Sisend

16 Fast Blanking Väljund Fast Blanking Sisend

17 CVBS maandus CVBS maandus

18 CVBS maandus CVBS maandus

19 CVBS(Y) Väljund CVBS Väljund

20 - CVBS(Y) Sisend

21 Maandus Maandus



A.3 Terminoloogia 

EPG
Electronic Program Guide. Tarkvara mis võimaldab vaatajatel lihtsalt navigeerida suure hulga 

digitaalkanalite vahel ja valida sobiv teenus.

FEC
Forward Error Correction. Valesti vastuvõetud signaalide korrigeerimine.

Vanemate kontroll
See võimaldab vanematel lukustada programmid, mis nad arvavad lastele ebasoovitavateks. 

Lukustatud kanalit või programmi saab ainult avada salasõna kasutates.

PIN kood
Individuaalne number. Nelja numbriline kood, mida kasutatakse kanalite ja programmide 

lukustamiseks ja avamiseks sama moodi nagu vanemate kontrolli puhul.

Polarisatsioon
Polarisatsioon võimaldab sisendada mitmeid programme samasse sagedusse. 

Sateliidi singaalid on sisse toodud kas lineerselt (vertikaalselt või horisontaalselt) polarisatsioon 

või ringlus (parem või vasak) polarisatsioon.

RS 232 
Seriaal kommunikatsiooni standartne andmete portaal.

SCART 
21pin ühendus, mida kasutatakse STB, TV ja VCR ühendamiseks. 



Virvendav Kaabel TV programm
Osad Kaabel TV programmid on saadetud virvendavas vormis. Selleks, et neid vaadata peab Teil 

olema kas smartcard või CA moodul.

Sümbolite määr.
Digitaalse paketti ülekande suurus.
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