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Ефірний DVB-T2 ресивер

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, ознайомтеся з цим посібником перед 
використанням або підключенням пристрою.

Збережіть посібник для подальших консультацій з ним.
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Інструкції з техніки безпеки

Шановний покупець!
Дякуємо, що ви обрали наш ефірний DVB-ресивер. Будь ласка, уважно прочитайте цей
посібник користувача перед експлуатацією вашого ресивера, і зверніть особливу увагу на
заходи, згадані нижче.

 Ресивер може працювати тільки там, де живлення від електромережі становить ~230 В,
50 Гц 

 Щоб уникнути загоряння і ураження електричним струмом, не піддавайте прилад впливу
дощу або вологи..

 Ресивер не повинен підставлятися під краплі або сплески рідини, а предмети, наповнені
водою, наприклад, вази, не повинні ставитися на ресивер..

 Для  зниження  ймовірності  пожежі,  ураження  електричним  струмом  або  небажаної
інтерференції, користуйтеся виключно рекомендованими аксесуарами.

 Вилка  мережі  живлення  використовується  в  якості  постійно  працездатного  пристрою
роз'єднання 

 Витримуйте  дистанцію  не  менше  ніж  5  см  навколо  ресивера  для  забезпечення
достатньої вентиляції..

 Вентиляції  не  повинне  перешкоджати  накриття  вентиляційних  отворів  предметами,
наприклад, газетами, скатертинами, фіранками, і т. д.. 

 Джерела відкритого вогню, приміром, запалені свічки, не повинні ставитися на ресивер..
 Батареї не повинні піддаватися впливу надмірної кількості тепла: наприклад, сонячного

світла і вогню.;
 Етикетка віддрукована на зовнішній стороні нижньої частини ресивера.
 Для зниження вірогідності займання або ураження електричним струмом, не відкривайте

кришку приймача під час роботи 
 Правильна утилізація ресивера:.

Ця позначка означає, що даний пристрій не має утилізуватися разом з іншими
предметами побуту у всіх країнах ЄС. Щоб уникнути можливої шкоди довкіллю
або здоров'ю людей від безконтрольної утилізації відходів, цей продукт повинен
бути  перероблений  в  цілях  підтримки  стійкого  багаторазового  використання
ресурсів. Щоб повернути ваше вживане обладнання, будь ласка, скористайтеся
системою збору та повернення чи зв'яжіться з рітейлером, у якого ви придбали
пристрій. Рітейлер згодом зможе передати пристрій на переробку, безпечну для
навколишнього середовища.

Цей пристрій було виготовлено у відповідності з Міжнародними стандартами безпеки.
 
Будь  ласка,  дотримуйтесь  наведених  нижче  заходів  безпеки  перед  використанням
пристрою.

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
Не перевантажуйте настінну розетку мережі живлення, подовжувач або адаптер, так як це
може призвести до займання або ураження електричним струмом.

.
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ЧИСТКА
Відключіть пристрій від розетки перед чищенням. Не користуйтеся аерозолями для чищення
пристрою.  Протріть  зовнішні  поверхні  ганчіркою,  злегка  змоченою водою  (без  миючих
засобів.)

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АНТЕНИ
Від'єднайте пристрій від мережі, перш ніж підключатися до антени або відключатися від неї.
В іншому випадку можливі пошкодження як пристрою, так і антени. 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА
Від'єднайте пристрій від мережі, перш ніж підключатися до телевізора або відключатися від
нього. В іншому випадку можливі пошкодження як пристрою, так і телевізора.

ЗАЗЕМЛЕННЯ
Кабель  антени  повинен  бути  заземлений  до  системи  антени,  а  система  заземлення  -
відповідати місцевим стандартам електричної безпеки.

РОЗТАШУВАННЯ
Ресивер  DVB-T призначається виключно для використання в приміщенні. Не встановлюйте
пристрій там, де він може бути підданий впливу яскравого освітлення або прямого сонячного
світла.

.  

Запобіжні заходи
Будь  ласка,  ознайомтеся  з  наступними
запобіжними  заходами,  перш  ніж
користуватися пристроєм.
Захист шнура живлення
Щоб  уникнути  несправностей,  пожежі,
ураження електричним струмом або інших
пошкоджень,  будь  ласка,  виконуйте  такі
вимоги:

 Вмикайте і вимикайте шнур живлення,
тримаючись за розетку 

 Не вмикайте і не вимикайте живлення
змінного струму мокрими руками..

 Відокремлюйте  шнур  змінного  струму
від  нагріваючих  пристроїв  як  можна
швидше.

 Не  кладіть  важкі  об'єкти  на  шнур
змінного струму.

 Не ремонтуйте  шнур  змінного  струму
без дозволу.

 Регулярно очищайте розетку 
 Негайно відключайте шнур  живлення і

змінного  струму,  якщо  пристрій  було
пошкоджено або його впустили.

 Негайно відключайте шнур  живлення і
змінного струму, якщо пристрій димить,

горить чи шумить.
Розташування

Не встановлюйте пристрій в наступних
місцях:

 Там,  де  він може  зазнати  впливу
прямого  сонячного  світла  або  тепла,
приміром, біля плити або обігрівача.

 З  температурою  повітря  вище  35°C
або вологістю повітря понад 90%.

 В запилених місцях.
 Там, де пристрій може зазнати впливу

магнітного  поля  або  статичної
електрики.

 Там,  де  пристрій  може  піддатися
фізичним пошкодженням і вібрації, або
може впасти.

Періоди бездіяльності
Переключіть пристрій в режим очікування
або вимкніть живлення,  коли пристрій  не
буде  використовуватися.  У  разі,  коли
пристрій  не  буде  використовуватися
довгий  час,  від'єднайте  шнур  живлення
змінного струму.
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Аксесуари

Після розпакування пристрою, перевірте наявність наступний аксесуарів:
Пульт ДУ                      одна штука
Керівництво користувача       одна штука
Батарейки (ААА)               дві штуки

Передня панель

1. Передня панель
2. USB порт
3. Цифровий екран
4. ІЧ-сенсор для ПДУ

5. Індикатор живлення
6. Кнопка живлення
7. CH- кнопка
8. CH+ кнопка

Задня панель

1. Антенний вхід
2. HDMI роз'єм
3. VIDEO роз'єм

4. Лівий канал звуку
5. Правий канал звуку
6. DC роз'єм живлення 

Примітка
Щоб уникнути витоків електрики та електричних ударів з-за подряпаного шнура живлення, будь
ласка, вимкніть шнур живлення з розетки і підтримуйте його в нормальному стані, якщо пристрій
буде використовуватися довгий час

5



Про пульт дистанційного управління

Пульт управління Назва Опис
1 Вкл/Викл

Вкл/Викл  пристрій в/із  режиму
очікування

2-7 Кнопки нумерації Цифри 1-8

8 MENU Вхід в інтерфейс налаштувань

9 Кнопки нумерації Цифра 0

10 TV/R
Переключення між TV  і Radio
режимами.

11 CH▲ Вперед по списку каналів
12 VOL◄ Зменшення гучності

13 OK
Зображення списку каналів  на
екрані. Підтвердження вибору.

14 SUB-T Зображення субтитрів

15 TEXT
Зображення текстової
інформації по каналу.

16 AUDIO Вибір звукової дорожки

17 PREV
Повернення до попереднього
каналу

18
Швидка
перемотка назад

Швидка прокрутка назад

19 USB Вхід в режим USB налаштувань
20 REC Вхід в режим запису
21 STOP Зупинка рогравання

22
Програвання/Па
уза/

Початок перегляду/Пауза

23
Швидка
перемотка
вперед

Швидка перемотка вперед

24 Вперед Перехід до наступного відео

25 EPG
Відображення Електронного
Программного Гіда каналу

26 FAVOR
Перключення до списку
обранних каналів

27 INFO
Відображення інфобара
поточного каналу

28 CH▼ Назад по списку каналів

29 VOL► Збільшення гучності

30 EXIT Вихід із поточного меню

31 LAST Перехід до останнього каналу

32-
34

Кнопки нумерації Цифра 3-6-9

35
Відключення
звука

Вкл/Викл звуку
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Початок експлуатації

 Установка батарей
Вставте  батарейки,  переконавшись,  що  позитивні  (+)  та
негативні (-) полюси збігаються, як показано на малюнку А.
Термін служби батарей
 Батарейки зазвичай служать приблизно рік, але, незважаючи

на це,  їх термін служби залежить від того,  як часто і  яким
чином використовується пульт ДУ..

 Замініть  батарейки,  якщо  пульт  ДУ  не  працює  навіть  на
мінімальній дистанції від ресивера DVB-T..

 Використовуйте дві батарейки AAA/UM-4.

Примітки
 Не використовуйте батарейки, які перезаряджаються (Ni-Cd).
 Не  намагайтеся  перезаряджати,  замикати,  розбирати,
нагрівати або спалювати батарейки.
 Не кидайте пульт ДУ, не наступайте на нього та не піддавайте
його  ударам.  В  іншому  випадку  деталі  пульта  ДУ  можуть  бути  пошкоджені,  що  приведе  до
неполадок.
 Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
 Виймайте батарейки в разі, якщо пульт ДУ не буде використовуватися довгий час. В іншому
випадку це може викликати витікання електроліту і  привести до неполадок і  навіть небезпеку
пожежі.  Акуратно  видаліть  електроліт  з  комірки  пульта  ДУ  і  замініть  батарейки  на  нові.  При
попаданні електроліту на шкіру, ретельно змийте його водою. 

Радіус дії пульта ДУ

Направте пульт ДУ на датчик ІЧ-прийому. Пульт ДУ буде працювати в радіусі приблизно п'яти
метрів, під кутом в 60 градусів, як показано на малюнку Ст.
Радіус дії може змінюватися залежно від яскравості кімнати.
Примітки
Уникайте контакту датчика пульта ДУ з яскравим світлом.
Пульт ДУ може не працювати при наявності перешкод між пультом і датчиком.
Не рекомендується використовувати цей пульт ДУ для інших пристроїв.
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Основні підключення
Підготовка
 Все обладнання повинно бути підключено так, як зазначено в цьому керівництві.
 Перед підключенням вимкніть це обладнання та інше обладнання.
 Перед підключенням іншого обладнання, будь ласка, уважно прочитайте посібник
користувача.
 Правильно підключіть кабель аудіо і відео.
 При підключенні пристрою до телевізора буде прийматися тільки один формат
виводу відеосигналу. Будь ласка, виберіть відповідний режим виводу відеосигналу,
інакше картинка буде спотвореною. 

ПРИМІТКА
Користувачі  можуть  вибирати  будь-які  відповідні  формати  виводу  відеосигналу,
виходячи з типу роз'єму ТБ і особистих переваг.

Підключення телевізора (малюнок C)
1. Антена (не йде в комплекті)
2. Телевізор (не йде в комплекті)
3. Ресивер DVB-T
4. Кабель HDMI для підключення ТВ і ресивера DVB-T (йде в комплекті)
5. Кабелю відео і правого і лівого каналів для підключення ТВ і ресивера DVB-T (Не
йдуть в комплекті) 
6. Вхід AC
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Швидка установка
Підключіть  пристрій  та  інші  пристрої  так,  як  описано  в  розділі  «Основні  підключення».
Підключіть шнур живлення, натисніть кнопку STANDBY і чекайте появи вікна «Керівництво по
установці:

1. Використовуйте кнопки CH▲/▼ для вибору і кнопки VOL◄/► для зміни вибору.
2. Виберіть відповідні «Регіон», «Мова», «Режим відображення» і «Співвідношення екрану».
3. Перемістіть курсор на «ОК» та натисніть кнопку ОК для початку автоматичного пошуку.
4. По завершенню автопошуку,  натисніть  EXIT, щоб повернутися назад до списку каналів.
Натисніть OK для відображення списку каналів, використовуйте кнопки CH▲/▼ для вибору
каналу і натисніть OK, щоб насолоджуватися переглядом. 

Якщо вікно «Керівництво по установці» не з'являється:

5.  Натисніть  кнопку  MENU,  перемістіть  курсор  до  "Налаштування  системи"  та  натисніть
кнопку  ОК,  щоб  увійти  в  інтерфейс  і  зробити  скидання  до  заводських  налаштувань.
Пароль  за  замовчуванням  -  "0000".  (Цей  крок  повинен  бути  виконаний  при  першому
включенні або після оновлення.)

6. Після того, як було виконане скидання до заводських налаштувань, зачекайте появи вікна
«Керівництво по установці» і виконайте кроки 1, 2, 3 і 4.

7.  Натисніть  кнопку  EXIT щоб  вийти  з  головного  меню,  виберіть  канал,  використовуючи
кнопки [CH▲/▼] і натисніть кнопку OK для початку перегляду.

Для подальшої інформації прочитайте розділ «Просунута експлуатація».

Просунута експлуатація

Робота з меню
Головне меню
Натисніть кнопку MENU, щоб переглянути головне меню, включаючи наведені нижче
5 підменю:
 Медіапрогравач
 Редагувати канал
 Встановлення
 Налаштування системи
 Інструменти

Використовуйте  кнопки  [CH▲/▼]  для  вибору,  потім  натисніть  OK,  щоб  увійти  в  інтерфейс
установки. Натисніть EXIT, щоб вийти з поточного меню.

Примітки
1. Чотири навігаційні кнопки([▲/▼/◄/►]), а також кнопки OK і EXIT однаково функціjонують на
всіх рівнях меню.
2. Деякі кнопки мають різні функції в різних меню. Ці функції можна дізнатися в залежності від
поточного екрана.
3.  Функції  програмованих  (кольорових)  кнопок  залежить  від  меню,  активного  в  момент
натискання. Ці функції можна дізнатися в залежності від поточного екрана.

Функціональні кнопки:
 Вкл/Викл: Натисніть цю кнопку для переходу у режим Очікування. Для повернення в активний

режим роботи ресивера, знову натисніть цю кнопку. 
 MENU：Вхід в МЕНЮ.
 LAST: Натисніть цю кнопку для переходу до останнього каналу. 
 EXIT：Вихід із МЕНЮ

9



 SUB-T ：  Натисніть  цю кнопку  для  зображення субтитрів (якщо поточний канал  надає
інформацію субтитрів)

 INFO： Натисніть цю кнопку для зображення інформації про поточний канал. 
 TV/RADIO: Натисніть цю кнопку для переключения між TV і RADIO режимами.
 Червона、Зелена、Жовта、Синя： Данні функціональні кнопки ви можете використовувати

згідно з інструкціями на екрані. 
 EPG：  Натисніть  цю кнопку  для  зображення Електронного  программного  гіду поточного

каналу
 MUTE： Кнопка включення/виключення звуку

1. Медіапрогравач
Перемістіть курсор і натисніть OK, щоб увійти до підменю. Тут присутні чотири опції, зазначені
нижче.  Натисніть  кнопку  INFO,  щоб  перемикатися  між  нижчезазначеним  опціями.  Натисніть
кнопку EXIT, щоб вийти.

  Відеореєстратор
  Відео
  Музика
  Зображення

1.1 Відеореєстратор
Виберіть "Відеореєстратор" і натисніть кнопку ОК, щоб увійти в налаштування, використовуйте
кнопки CH▲/▼, щоб вибрати опцію, і натисніть OK, щоб відтворити.

  Перейменувати: Натисніть червону кнопку, щоб перейменувати вибрану опцію.
  Закрити: Натисніть зелену кнопку, щоб закрити редагування вибрану опцію.
  Видалити: Натисніть жовту кнопку, щоб видалити вибрану опцію.
  Переключитися: Натисніть кнопку 5 для перемикання між підменю «Медіапрогравача».

1.2 Відео
Виберіть "Відео" і натисніть кнопку OK, щоб увійти в налаштування.

  Редагувати:  Натисніть  синю кнопку,  щоб редагувати вибрану опцію.  У цьому підменю,
натисніть  червону  кнопку,  щоб  перейменувати,  зелену,  щоб  скопіювати,  жовту,  щоб
видалити, і синю, щоб відкрити нову папку.

  Переключитися: Натисніть кнопку 5 для перемикання між підменю «Медіапрогравача».
  Сортувати: Натисніть кнопку 6 для сортування каналів.
  Повтор:  Натисніть  кнопку  8,  щоб  вибрати  режим  програвання:

одиночний/повторний/всі/випадковий.
1.3 Музика

Виберіть "Музика" і натисніть OK, щоб увійти в налаштування.
  Відтворення: Натисніть кнопку 1, щоб вибрати плейлист.
  FAV: Натисніть 2, щоб додати пісні в Обране.
  FAV ALL: Натисніть 3, щоб додати всі пісні в Обране.
  Редагувати: Натисніть кнопку 4, щоб редагувати. У цьому підменю, натисніть червону

кнопку, щоб перейменувати, зелену, щоб скопіювати, жовту, щоб видалити, і синю, щоб
відкрити нову папку.

  Переключитися:  Натисніть  кнопку  5  для  перемикання  між  підменю
«Медіапрогравача». 

  Сортувати: Натисніть кнопку 6 для сортування каналів.
 Повтор:  Натисніть  кнопку  7,  щоб  вибрати  режим  програвання:

одиночний/повторний/всі/випадковий..

1.4 Зображення
 Виберіть "Зображення" і натисніть ОК, щоб увійти в налаштування.
  Плейлист: Натисніть червону кнопку, щоб вибрати плейлист.
  FAV: Натисніть зелену кнопку, щоб додати зображення до Обраного.
  FAV ALL: Натисніть жовту кнопку, щоб додати всі зображення в Обране.
  Редагувати: Натисніть синю кнопку, щоб редагувати. У цьому підменю, натисніть

червону  кнопку,  щоб  перейменувати,  зелену,  щоб  скопіювати,  жовту,  щоб
видалити, і синю, щоб відкрити нову папку.

  Переключитися:  Натисніть  кнопку  5  для  перемикання  між  підменю
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«Медіапрогравача». 
  Сортувати: Натисніть кнопку 6 для сортування каналів.
  Настройки: Натисніть кнопку 7, щоб увійти в режим налаштувань програвання.
  Мультиперегляд:  Натисніть  кнопку  8,  щоб  переглядати  зображення  в  режимі

мультиперегляду.
2. Редагування каналів 

Перемістіть  курсор на «Редагування  каналів»  і  натисніть  OK,  щоб увійти до підменю.  Тут
присутні три опції, зазначені нижче.

  Список телеканалів
  Список радіоканалів
  Видалити всі

2.1 Список телеканалів
Відкрийте список телеканалів. Зліва знаходиться список всіх телеканалів або вільних каналів,

праворуч  -  маленьке вікно  для  перегляду поточного  каналу,  а  внизу -  керівництво до всіх
операцій. Згідно керівництву, користувач може робити наступні операції з телеканалами:
Вибрати  канал:  Використовуйте  кнопки  CH▲/▼ для  вибору  каналів  і  натисніть  OK  для

початку перегляду.
  Закрити: Натисніть червону кнопку, щоб закрити редагування цього каналу.
  Пропустити:  Натисніть  зелену  кнопку,  щоб  пропускати  цей  канал  при  зміні

каналів.
  Перемістити: Натисніть жовту кнопку, щоб увійти в інтерфейс переміщень. За

допомогою кнопок CH▲/▼ змініть послідовність списку каналів.
  Редагувати:  Натисніть  синю  кнопку,  щоб  увійти  в  інтерфейс  редагування.

Натисніть червону кнопку, щоб інакше сортувати канали. Натисніть зелену кнопку, щоб
редагувати поточний канал. Натисніть синю кнопку, щоб видалити канал.

2.2 Перелік радіоканалів
Всі виявлені радіоканали будуть відображені тут.
За детальною інформацією зверніться до розділу 2.1, де описана робота зі списком телеканалів.

2.3 Видалити всі
Натисніть ОК, щоб видалити всі теле - і радіоканали. Використовуйте в залежності від екрану.

 3. Установка 
Перемістіть курсор на «Установка DVB-T» і  натисніть ОК, щоб увійти до підменю. Тут
присутні  три  опції,  зазначені  нижче.  За  допомогою  кнопок  CH▲/▼ виберіть  підменю,
натисніть OK, щоб увійти в інтерфейс, і EXIT, щоб вийти.

  Пошук каналів DVB-T
  Автопошук DVB-T
  Сортувати

3.1 Пошук каналів DVB-T
  Режим пошуку: По каналах/частот
  Частота пошуку: ДВЧ/СВЧ
  Номер каналу: Доступний тільки в режимі «каналами».
  Частота: Доступна тільки в режимі «По частотам».
  Діапазон частот: 6 МГц/7 МГц/8 МГц
  Пошук мережі: Так/Ні
  Пошук:  Натисніть ОК для початку пошуку.  Натисніть EXIT для виходу;  система

автоматично збереже знайдені канали.
  Потужність сигналу：Показник потужності сигналу.
  Якість сигналу：Показник якості сигналу.

3.2 Автопошук DVB-T
  Країна: Італія/Польща/Росія/Сінгапур/Іспанія/Швеція/Тайвань/Великобританія/Іран/

Аргентина/Австрія/Китай/Данія/Фінляндія/Франція/Німеччина/Гонконг
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  Тільки FTA: Так/Ні
  Тільки сигнал T2: Так/Ні
  Пошук: Натисніть ОК для початку пошуку. Натисніть EXIT для виходу; система 

автоматично збереже знайдені канали.

3.3 Сортувати
Перемістіть  курсор  на  "Сортувати"  і  натисніть  ОК,  щоб  увійти  до  підменю.  В  режимі
номера логічного каналу, система буде автоматично видавати список каналів у тому ж
порядку, що і в потоці сигналу; якщо цей режим вимкнений, система буде видавати список
каналів по зростанню, в залежності від номера каналу.

 За номером логічного каналу/ ID мовлення/ Вимкнути

4. Налаштування системи 
 Перемістіть курсор на "Налаштування системи" та натисніть ОК, щоб увійти до

підменю.  Тут присутні  одинадцять опцій,  вказаних нижче.  За допомогою кнопок
CH▲/▼ виберіть  підменю,  натисніть  OK,  щоб  увійти  в  інтерфейс,  і  EXIT,  щоб
вийти.

  Мову
  Система ТВ
  Налаштування відображення
  Налаштування місцевого часу
  Налаштування таймера
  Батьківський контроль
  Налаштування екранного дисплея
  Обране
  Інформація зберігання відеореєстратора
  Налаштування відеореєстратора
  Інше

4.1 Мова
 Мова:

англійська/французька/німецька/італійська/іспанська/португальська/російська/туре
цька/польська/арабська/перська/тайська.

 Перший звук:
англійська/французька/німецька/італійська/іспанська/португальська/російська/туре
цька/польська/арабська/перська/тайська.

 Другий звук:
англійська/французька/німецька/італійська/іспанська/португальська/російська/туре
цька/польська/арабська/перська/тайська.

  Телетекст:
англійська/французька/німецька/італійська/іспанська/португальська/російська/туре
цька/польська/арабська/перська/тайська.

4.2 Система ТВ
  Дозвіл відео: 

Заджерелом/РіднеТБ/480i/480p/576i/576p/720p_50/720p_60/1080i_25/1080i_30/108
0p_50/1080p_60/1080p_25/1080p_30/1080p_24 

  Співвідношення сторін: Авто/4:3 PS/4:3 LB/16:9

   4.3 Параметри відображення
  Яскравість/Контраст/Насиченість/Відтінок: 0-100
  Різкість: 0-10

4.4 Налаштування місцевого часу
  Регіон: Італія/Польща/Росія/Сінгапур/Іспанія/Швеція/Тайвань/Великобританія/Іран/

Аргентина/Австрія/Китай/Данія/Фінляндія/Франція/Німеччина/Гонконг
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  Використання GMT: Кероване/По регіону/Вимкнути
  Зрушення GMT: В діапазоні UTC+00:00-00:30.
  Дата:  Використовуйте  навігаційні  кнопки,  щоб  пересунути  курсор,  і  цифрові

кнопки, щоб ввести дату.
  Час: Використовуйте навігаційні кнопки, щоб пересунути курсор, і цифрові 

кнопки, щоб ввести час.

Примітки
1. "Зсув GMT" буде доступний тільки, якщо у "Використанні GMT" буде обрано "Контент".
2. Час і дата будуть доступні тільки, якщо у "Використанні GMT" буде обрано "Вимкнути".

4.5 Налаштування таймера
Усього доступно 8 таймерів.

  Режим таймера: Вимк./Один раз/Щодня
  Призначення таймера: Канал/Запис
  Активація каналу: Налаштуйте канал, який необхідно буде активувати.
  Дата активації: Налаштуйте дату таймера. Використовуйте навігаційні кнопки для

переміщення курсору, та цифрові кнопки, щоб ввести дату.
  Час: встановіть час для активації таймера. Використовуйте навігаційні та цифрові

кнопки, щоб ввести час.
  Тривалість:  Налаштуйте  тривалість  таймера.  використовуйте  навігаційні  та

цифрові кнопки, щоб ввести час.
  Запис PS

Примітка: Функція таймера не змінюється, коли пристрій DVB-T знаходиться в зеленому
режимі живлення.

4.6 Батьківський контроль
Пароль за замовчуванням - "0000".

  Закрити доступ до меню: Вкл./Викл. 
  Закрити доступ по рейтингу: Викл./10 років/12 років/14 років/16 років/18 років
  Новий пароль: Введіть пароль, натискаючи цифрові кнопки.
  Підтвердіть пароль: Введіть пароль, натискаючи цифрові кнопки.

4.7 Налаштування екранного дисплея
  Затримка екранного дисплея: 1-10 секунд
  Прозорість екранного дисплея: Вимкнено./10%/20%/30%/40%

4.8 Обране
Натисніть ОК, щоб перейменувати вибране. 

4.9 Інформація зберігання відеореєстратора
Натисніть ОК, щоб переглядати необхідну інформацію зберігання

  Обсяг/Повний розмір/Вільний розмір//Файлова система（/Розмір/Розмір TMS ）

4.10. Multiview налаштування
Натисніть кнопку [OK] для встановлення налаштувань мультиекрану

4.11 Інформація про  PVR зберігач
     Натисніть  кнопку Ok для  перевірки інформації  про диск ： Об'єм/Загальний
розмір/Вільне місце/Файлова система（/Розмір Запису/TMS розмір）

4.12. Налаштування відеореєстратора
  Timeshift: ВКЛ/ВИКЛ
  Стрибок: 30 сек/1 хв./ 5 хв./ 10 хв./ 30 хв
  Timeshift до запису: ВКЛ/ВИКЛ
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  Запис PS: ВКЛ/ВИКЛ
 Поради щодо запису програм у реальному часі.
  Під'єднайте пристрій USB до ресивера.
  Увімкніть режим Timeshift.
  Натисніть PAUSE, щоб зупинити телепрограму, і ресивер почне записувати стільки

наскільки  вистачить  ємності  пристрою  USB.  Натисніть  PLAY,  щоб  продовжити
перегляд програми з місця зупинки.

  За допомогою кнопок F. REW і F. FWD перемотуйте програму назад і вперед. Є
п'ять варіантів, 2、×4、×8、×16 і ×32.

  Двічі  натисніть  кнопку INFO,  щоб увійти в  інтерфейс списку записів жорсткого
диска. Виберіть один з них і натисніть ОК, щоб дивитися в повноекранному режимі.

  Після зміни каналу записана програма буде автоматично стерта.

4.13 Інше
  Живленнчя супутникового конвертера: ВКЛ/ВИКЛ
  Тип програвання каналу: Все/Вільні/Закодовані
  Біпер: ВКЛ/ВИКЛ
 Автоматичний режим очікування: ВКЛ/ВИКЛ
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5. Інструменти
Перемістіть курсор на «Інструменти» і натисніть ОК, щоб увійти до підменю. Тут присутні шість

опцій, вказаних нижче.
  Інформація
  Заводські налаштування
  Оновлення по USB
  Безпечне вилучення пристрою USB
  Отелло
  Судоку

5.1 Інформація
Перемістіть курсор на «Інформація» і натисніть OK, щоб відобразити інформацію про пристрій. 

5.2 Заводські налаштування
Перемістіть курсор на «Заводські налаштування» і натисніть ОК, щоб завантажити заводські

налаштування  за  замовчуванням.  Пароль  за  замовчуванням -  "0000".  Цей крок  повинен бути
виконаний при першому використанні або після оновлення. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій
на екрані. 

5.3 Оновлення по USB
  Режим оновлення: Всі коди/Головний код/Радіо/За замовчуванням
  Файл оновлення: Виберіть правильний файл оновлення з розширенням .abs.
  Старт: Розпочати оновлення. 

5.4 Безпечне вилучення пристрою USB
Перемістіть курсор на «Безпечне вилучення пристрою USB» і натисніть ОК, щоб підтвердити.

Після того, як цей крок був виконаний, користувач може безпечно відключити запам'ятовуючий
пристрій. 

5.5 Отелло

5.6 Судоку

Додатки

Обслуговування
◆ Перед обслуговуванням висмикніть шнур живлення. 
◆ Тримайте поверхню пристрою чистою. Якщо зовнішня частина пристрою забруднилася, очистіть її

м'якою ганчіркою. 
◆ Не використовуйте чистячі засоби або спирт для очистки пристрою..
◆ Звертайтеся до кваліфікованих агентів обслуговуванням.

Термінологія
Назва Опис
DVB Абревіатура - Digital Video Broadcasting (цифрове телебачення)
DVB-T Тип режимів DVB (Т - наземний (Terrestrial))
MPEG Абревіатура - Motion Picture Experts Group.
MPEG-2 Стандарти MPEG-2 зазвичай використовуються сигнали цифрового ТБ.

Субтитри
Слова,  що  з'являються  внизу  екрану.  Зазвичай  записуються  на  DVD-дисках  і  зазвичай
мають до 32 мов.

FEC
FEC -  Forward  Error  Correction,  корекція  помилок  переадресації  -  використовується  для
виправлення помилок сигналу між антеною та ресивером.

PID
PID-код - ідентифікаційний номер сигналів аудіо та відео в цифровому потоці інформації
сигналів MPEG-2. Він використовується для передачі аудіо - та відеосигналів на конкретну
адресу.

15



Характеристики
Предмет Особливості
Високочастотний
тюнер

Вхідний діапазон частот 174～230(ДВЧ), 470 ~~ 862МГц (НВЧ)
Ширина смуги 6, 7 або 8 МГц
Рівень сигналів входу -75～-20 dbm
Конектор входу частот IEC169-2, гніздо 
Опір входу 75Ω

Режим
демодуляції

Форма хвилі Мультиплексування  на  основі  ортогонального
поділу частот 

Демодуляція QPSK, QAM16，QAM64
Захисний інтервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Швидкість коду 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Декодування
відео

Декодування відео MPEG-1， MPEG-2， MPEG-4  HD， H.  264  ，
DivX(безкоштовна версія)

Дозвіл відео 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
Швидкість коду входу відео 45,5 Мбіт/с максимальна
Співвідношення  сторін  виходу
відео

4:3/16:9

Система відеосигналу AUTO/PAL/NTSC
Декодування
аудіо

Декодування аудіо ISO/IEC13818-3 ， MPEG-1 、 MPEG-2(шар
I/II)、MP3, AC3 (для World Vision Т57D)

Звукова доріжка Стерео, змішана двухдоріжна, монофонія (L, R)
USB 2.0 Формат зображення MP3, JPEG і BMP 

Файлова система NTFS，FAT32，FAT16
Струм на виході 500 MA (макс)
Оновлення Оновлення підтримується

Блок живлення Розрахункова напруга ~230 В, 50 Гц
Діапазон номінальних напруг ~ 100-240 В，50 Гц
Розрахункове енергоспоживання ≤ 8 Вт
Максимальне енергоспоживання ≤ 10 Вт
Енергоспоживання  в  режимі
очікування

≤ 1 Вт

Робочі умови Температура 0~40℃
Вологість < 90%

Габарити Вага < 1,0 Кг
Розмір 116 мм ×115 мм ×35 мм

Примітки
  Дані по вазі і розмірам є наближеними.

  Виробник залишає за собою право змінювати характеристики без попередження.
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Пошук і усунення несправностей
Перегляньте таблицю, що описує можливі неполадки, нижче, і ви можете знайти відповіді перш,

ніж  звертатися  в  техпідтримку.  Таблиця  може  допомогти  вам  вирішити  проблеми  з  допомогою

декількох простих операцій, описаних у ній. Якщо з ресивером щось сталося і він не повернувся в

нормальний стан, відключіть живлення на кілька хвилин і перезавантажте пристрій. Якщо проблема

залишається  і  дозволити  виправлення  її  поза  межами  ваших  можливостей,  вам  краще  передати

пристрій кваліфікованого агенту.

. Інтегральні схеми легко ламаються від статики. Переконайтеся, що перед обслуговуванням були

прийняті антистатичні заходи безпеки.
Проблема Можлива причина Можливе рішення

Немає живлення Шнур живлення був нещільно підключений Щільно підключіть шнур живлення до розетки і
увімкніть  живлення;  якщо  досі  немає
живлення, знову вимкніть живлення, почекайте
5-10 хвилин, а потім перезапустіть знову.

Неможливо
знайти програми

Антена налаштована погано Налаштуйте  антену  або  використовуйте
зовнішню антену.

Неправильна антена Використовуйте антену з опором 75 Ω входу
Невірно введені параметри Правильно введіть частоту і ширину смуги.

Немає картинки Неправильно приєднаний шнур виведення Правильно  підключіть  шнур  виводу.  Якщо
проблема  продовжує  існувати,  шнур
виведення міг бути пошкоджений.

Режим  виводу  відео  пристрою  відрізняється  від
режиму виведення монітора.

Перенастройте режим

Немає кольору Режим  виводу  відео  пристрою  відрізняється  від
режиму виведення монітора.

Перенастройте режим кольору

Спотворення
зображення  при
зміні каналів

нормально

Не  працює  пульт
ДУ

Неправильно встановлені батареї Правильно встановіть батареї

Батареї розрядилися Замініть батарейки

Поза радіусом дії Використовуйте в радіусі дії
На сенсор пульта діє яскраве світло Відкладіть пульт в інше місце

Звукова  доріжка  і
мова субтитрів  не
ті, що були обрані

Були  обрані  неправильні  звукова  доріжка  і
субтитри

Натисніть  кнопку  Audio,  щоб  змінити  звукову
доріжку

Немає звуку Звук пристрою вимкнено Включіть звук
Звук дуже тихий Підсильте звук
Кабель підключений неправильно Правильно підключіть кабель

Раптово зник звук Могло статися коротке замикання Виправте  підключення  кабелю  і  спробуйте
знову

Звук вимкнений Включіть звук
У режимі очікування Увімкніть пристрій

Погана  якість
картинки

Занадто багато перешкод Налаштуйте положення антени

Немає відповіді Могли перешкодити перешкоди Переподключіть кабель живлення
Неможливо
прочитати  флеш-
пам'ять

Неправильно підключений кабель USB Правильно підключіть кабель.
Струм флеш-пам'яті занадто високий для роботи з
ресивером

Надайте зовнішнє джерело живлення

Флеш-пам'ять запустила програму самозахисту з-
за короткого замикання зовнішнього пристрою

Замініть  пристрій  з  коротким  замиканням  і
перезапустіть ваш ресивер.

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД» 
Флет А, 14/Ф, Рей Сентер 88, ХунгТо,
Роуд Кван Тонг, Коулун, Гонконг
Товар сертифікований
Гарантія - 1 рік
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