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Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat un produs HUMAX. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest 
manual de utilizare pentru a putea instala, utiliza şi întreţine produsul în siguranţă, la performanţe 
maxime. Păstraţi acest manual de utilizare lângă produs pentru consultări ulterioare. Informaţiile 
din acest manual de utilizare pot fi modificate fără preaviz. 

Copyright (Copyright © 20�� HUMAX Corporation)
Este interzisă copierea, utilizarea sau traducerea parţială sau integrală fără acordul scris acordat în 
prealabil de HUMAX, cu excepţia cazurilor acceptate prin legile privind deţinerea drepturilor de 
autor şi de reglementare a drepturilor de autor.

Garanţie
Garanţia nu acoperă componentele care se pot defecta în urma nerespectării informaţiilor din 
acest manual.

Semnificaţia simbolurilor

Pentru reducerea pericolului de electrocutare, nu îndepărtaţi capacul (sau partea 
posterioară). În interior nu există componente care pot fi depanate de utilizator. 
În acest scop, contactaţi personalul calificat de service.

Acest simbol indică prezenţa tensiunii periculoase în interiorul produsului, 
existând pericolul de electrocutare sau de vătămare corporală.

Acest simbol indică existenţa unor instrucţiuni importante care însoţesc 
produsul.

Avertismente, atenţionări şi note
Pe parcursul manualului, acordaţi o atenţie deosebită următoarelor semne, care indică situaţii 
periculoase.

Avertisment
Indică o situaţie periculoasă, care poate provoca vătămări grave.

Atenţie
Indică o situaţie care poate provoca deteriorarea echipamentului sau a altor aparate.

Notă
Indică informaţii suplimentare, care aduc la cunoştinţa utilizatorului eventuale probleme, precum 
şi diferite informaţii care servesc la înţelegerea, utilizarea şi întreţinerea instalaţiei.

Observaţie
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Observaţie

Instrucţiuni „DEEE”
Acest produs nu trebuie eliminat cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de 
viaţă. Vă rugăm să îl separaţi de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod responsabil 
pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Aceasta va preveni 
posibilele consecinţe negative pentru mediu şi sănătatea umană din cauza eliminării 
necontrolate a deşeurilor. 

Utilizatori casnici: 
Contactaţi comerciantul de la care aţi cumpărat acest produs sau administraţia locală pentru 
detalii privind locul şi modalitatea în care acest articol poate fi reciclat ecologic. 

Utilizatori comerciali: 
Contactaţi furnizorul şi verificaţi termenii şi condiţiile contractului de cumpărare. Acest produs nu 
trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare. 

Mărci comerciale
• Nagravision este marcă comercială înregistrată a KUDELSKI S.A.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. 

Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
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�. Verificarea accesoriilor

Notă: Accesoriile pot să difere, în funcţie de zonă.

2. Descrierea produsului

Panoul frontal

Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite faţă de produsul dvs.

Ghid de instalare rapidă

User’s Manual

Manualul 
de utilizare Cablul SCARTCablu HDMI

MENU
Afişează meniul. 

Săgeţi/OK
Navighează în lista de 
meniuri sau canale. 

STANDBY
Comută între modul de funcţionare 
şi cel de standby.

Afişare status

Slotul pentru 
smartcard

LED STANDBY
Este emisă o lumină roşie când 

produsul este în modul standby.

Telecomanda
şi bateriile AC Adaptor
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Ghid de instalare rapidă

Introducerea smartcard-ului

1. Deschideţi clapeta din partea dreaptă a panoului frontal, 
pentru a vedea slotul pentru smartcard.

2. Ţineţi smartcard-ul orizontal, cu cipul electronic îndreptat în 
jos.

3. Introduceţi smartcard-ul în slot.

Panoul din spate

Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite faţă de produsul dvs.

2

CABLE IN
Conectarea unui cablu de antenă.
CABLE OUT
Conectare la un alt set-top-box 
sau televizor, utilizând un cablu 
de antenă.

SPDIF (Optic)
Conectare la sistemul audio
utilizând un cablu S/PDIF. (Dolby Digital)
TV SCART
Conectare la televizor, utilizând un cablu 
SCART.

VIDEO
Conectare la televizor sau VCR, 
utilizând un cablu RCA (CVBS).
AUDIO
Conectare la televizor sau VCR, 
utilizând un cablu RCA (Stereo).

HDMI
Conectare la televizor, utilizând un cablu HDMI.
ETHERNET
Port de serviciu.
Port USB
Conectarea unui dispozitiv de stocare USB. 

AC Adaptor

smartcard



�

Ghid de instalare rapidă

Telecomanda

Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite faţă de produsul dvs.

DEZACTIVARE 
SONOR

Dezactivează sunetul.

WIDE Setează formatul de afişare.

STANDBY Comută între modul de funcţionare şi cel de 
standby.

SUB Afişează lista cu limbile în care este disponibilă 
subtitrarea.

AUDIO Afişează lista audio.

TEXT Introduce serviciul digital text.

➊

Butoane 
pentru
controlul
redării

Iu Redare lentă, REC Înregistrare, tt Derulare rapidă,
u/II Redare/Pauză, uu Redare rapidă,  Stop,
        Reluare imediată a redării,        Omitere

LIST Afişează lista de canale.

MEDIA Afişează lista media.

GUIDE Afişează ghidul de programe.

EXIT Părăseşte toate ecranele afişate pe ecran (OSD).

BACK Permite revenirea la canalul anterior.
Revine la ecranul anterior.

OK Selectează un meniu sau confirmă.

Butoanele cu 
SĂGEŢI

Deplasează cursorul în sus, în jos, la stânga sau la 
dreapta.

2

1

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED



Română

�

Ghid de instalare rapidă

+/- Reglează nivelul sunetului.

P∧/∨ Schimbă canalul sau pagina.

i (Informaţii) Afişează informaţii despre canal şi emisiune.

OPT+ Afişează atributele canalelor.

➋
Butoane 
COLORATE

Taste colorate pentru aplicaţii interactive.

NUMERIC (0-9)

TV/RADIO Comută între modurile TV şi radio.

MENU Afişează meniul principal.

Introducerea bateriilor

1. Apăsaţi blocatorul în sus şi 
ridicaţi capacul bateriilor.

2. Introduceţi bateriile 
(furnizate) potrivind polii 
plus (+) şi minus (-) de la 
fiecare capăt.

3. Închideţi capacul.

2

1

B
a
tte
ry
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Ghid de instalare rapidă

�. Conexiunile
În această secţiune este descris modul în care trebuie conectat produsul astfel încât să funcţioneze 
în configuraţia dvs. de dispozitive şi să beneficieze de o calitate optimă a semnalului. Produsul este 
prevăzut cu diverse interfeţe pentru conectarea la televizor, VCR sau alte echipamente. Selectaţi 
procedura cea mai potrivită, în funcţie de dispozitivul pe care îl aveţi.

Avertisment: Conectaţi toate componentele înainte de introducerea cablurilor de alimentare în 
priza de perete. Opriţi întotdeauna produsul, televizorul şi alte componente înainte 
să conectaţi sau să deconectaţi orice cablu.

Notă: Dacă întâmpinaţi probleme la configurarea produsului, contactaţi Call Center-ul RCS&RDS 
la 031 400 4401 pentru București sau 03xx400401 pentru alte localități (xx reprezintă 
prefixul județului din care ne apelați).

2

HDMITV SCART

3

1
2

RCA Cable SCART Cable

S/PDIF Cable

HDMI Cable

HDMI Cable
Antenna Cable

DVI Connecter
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Ghid de instalare rapidă

Conectarea liniei de televiziune prin cablu

Conectaţi un cablu de antenă de la reţeaua dvs. de televiziune prin cablu la conectorul INTRARE 
CABLU.

Conectarea televizorului şi a dispozitivului VCR

Puteţi selecta una din următoarele conexiuni, în funcţie de echipamentul de care dispuneţi.

➊ TV cu conector HDMI;

Pentru o imagine de cea mai bună calitate, conectaţi produsul şi televizorul utilizând un cablu 
HDMI. 

➋ TV cu conector DVI;

Pentru o imagine de calitate foarte bună, conectaţi produsul şi televizorul utilizând un cablu HDMI 
şi un convertor HDMI-DVI pentru video şi un cablu RCA (Audio L/R) pentru audio.

➌ TV cu conector SCART;

Pentru o imagine de calitate bună, conectaţi produsul şi televizorul utilizând un cablu SCART.

Pentru a realiza conexiunea audio, aveţi două posibilităţi:

1) Conectaţi produsul la televizor utilizând un cablu RCA (Audio L/R).
2) Când utilizaţi sistemul audio digital, conectaţi produsul şi sistemul audio digital utilizând un 

cablu S/PDIF.

Notă: Este posibil ca programele restricţionate prin DRM (administrarea drepturilor digitale) să 
nu poată fi vizionate utilizând cablul HDMI. Realizaţi conexiunea utilizând un cablu SCART 
sau compozit.
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Ghid de instalare rapidă

�. Pornirea
1. Conectaţi cablul de alimentare al produsului la o priză de perete.
2. Porniţi produsul apăsând butonul STANDBY de pe telecomandă sau butonul STANDBY de pe 

panoul frontal. 
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Ghid de instalare rapidă

�. Asistentul de instalare
La prima pornire a produsului după achiziţionare sau stabilirea setărilor prestabilite din fabrică, 
asistentul de instalare porneşte automat.

Notă: Dacă părăsiţi asistentul de instalare fără a fi încheiat procedura de căutare a canalelor, 
este posibil să nu puteţi beneficia de toate canalele disponibile. În acest caz, puteţi utiliza 
meniul Setări > Instalare pentru a căuta mai multe canale.

�. Limbă
 Selectaţi limba dorită.

2. Afişare
 Efectuați setările ieșirii video pentru 

televizor.

�. Căutare automată
 Căutarea canalelor va începe automat.
 Când căutarea este încheiată, salvaţi 

canalele găsite.



�2

Ghid de instalare rapidă

�. Rezultat
 Este arătat rezultatul asistentului de 

instalare.
 Când pe imagine apare butonul 

Finalizare acesta se selectează pentru a 
părăsi asistentul de instalare.
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Ghid de instalare rapidă

�. Prezentarea meniului

Lista canale

Ghid TV

Video

Muzică

Foto

Setări

Serviciu cu plată pe 
vizionare

Preferinţe
• Control parental
• Limbă
• Oră
• Video
• Audio
• Afişare pe ecran

Editare canale
• Editare listă canale
• Editare listă favorite

Instalare
• Căutare automată 
• Căutare liniară
• Căutare manuală 
• Actualizarea software-ului
• Setări implicite

Sistem
• Informaţii sistem
• Detectare semnal
• Management energie
• Cutie poştală

Navigarea în meniu

Afişează meniul principal Permite navigarea între meniuri 
sau opţiuni

Selectează (accesează) un meniu sau 
confirmă o selecţie Modifică sau reglează opţiunea

Revine la ecranul anterior Permite introducerea unui număr 
(0~9)

Părăseşte toate ecranele afişate pe 
ecran (OSD)

sau

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED
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Funcţii de bază

1 Schimbarea canalului: Apăsaţi butonul P∧/∨ sau introduceţi direct numărul canalului. (0-9)
2. Volum: Pentru reglarea volumului audio, apăsaţi butonul  +/-.
3. Audio: Apăsaţi butonul AUDIO. Selectaţi limba dorită.
4. Formatul de afişare: Apăsaţi butonul WIDE pentru a seta formatul de afişare conform 

raportului de aspect.
5. Subtitrarea: Apăsaţi butonul SUB. Selectaţi limba dorită.
6. Teletext: Apăsaţi butonul TEXT. Pentru afişarea meniului teletext, apăsaţi butonul MENU 

când sunteţi în modul teletext.
7. Informaţii despre program: Apăsaţi butonul i în timp ce vizionaţi un program, pentru 

afişarea informaţiilor.

Afişare Modul navigare

Pictograme

Pictogramele reprezintă informaţiile şi serviciile oferite.

Program blocat Subtitrare

Program codat (pictograme CAS) Teletext

Nivel de control parental Multiaudio

Program HD Audio Dolby Digital
Audio Dolby Digital Plus

Emisiune programată Rezoluţie

Notă: Informaţiile despre program nu sunt afişate dacă acestea nu există.

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

Numărul şi numele canalului
Numele emisiunii

Pictograme Puterea şi calitatea semnalului

Numele grupuluiOra şi data curente

Durata de redare
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Funcţii de bază

Lista canalelor
Lista canalelor vă ajută să găsiţi rapid şi simplu canalul pe care doriţi să îl vizionaţi.

Lista canalelor poate fi accesată în mai multe moduri.

 Apăsaţi butonul LIST.
 Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi Lista canale.

Schimbarea canalului sau a grupului de canale

Selectaţi canalul pe care doriţi să îl vizionaţi 
şi apăsaţi butonul OK. 
Apăsaţi butonul u şi selectaţi un grup de 
canale

�	TV, HDTV, Radio, Favorit �~�, 
Recente

Apăsaţi butonul ROŞU pentru a ordona lista 
în ordine numerică sau alfabetică.
Apăsaţi butonul VERDE şi selectaţi tipul de 
canal.

Editarea canalelor în Lista canalelor 

1. Selectaţi canalul pe care doriţi să îl 
editaţi şi apăsaţi butonul VERDE.

2. Selectaţi o opţiune.
�	Favorit: Selectaţi un grup favorit 

în care doriţi să includeţi canalul şi 
apăsaţi butonul OK.

�	Blocare: Selectaţi Da sau Nu.
�	Ştergere: Apăsaţi butonul OK.
�	Redenumire:Apăsaţi butonul OK 

şi introduceţi denumirea de la 
tastatură.

3. Selectaţi OK pentru salvare şi ieşirea din 
meniu. Afişare Selectare Confirmare

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

Afişare
/Schimbare

Selectare Confirmare

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED
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Gestionarea canalelor

Editarea canalelor

MENU  Setări  Editare canale  Editare listă canale

Meniul Editare listă canale vă ajută la ştergerea, mutarea, blocarea sau redenumirea de canale 
multiple.

Selectare
Marcare/
Confirmare

Pagină sus/jos

Editarea canalelor favorite

MENU  Setări  Editare canale  Editare listă favorite

Meniul Editare listă favorite vă ajută la adăugarea sau eliminarea de canale din grupurile favorite.

Selectare
Marcare/
Confirmare

Pagină sus/jos

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED

Numele grupului

Canale marcate / Total canale

Butoane cu funcţii
: Buton colorat sau butonul OPT+

Numele grupului
Nume marcat/Total nume

Numele grupului favorit

Butoane cu funcţii
: Buton colorat sau butonul OPT+
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Ghidul TV este un ghid tip grilă afişat pe ecran, în care sunt prezentate informaţii despre emisiunile 
canalelor, pe ore şi zile.

Ghidul TV poate fi accesat în mai multe moduri.

 Apăsaţi butonul GUIDE.
 Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi Ghid TV.

Selectare
Conectare/
Rezervare

Pagină sus/jos

Selectaţi o emisiune pentru vizionare şi apăsaţi de două ori butonul OK.
Pentru a seta un memento, selectaţi un program viitor şi apăsaţi butonul OK.

�	Ghid: Puteţi afişa informaţii despre emisiunile canalelor, ordonate pe ore şi zile. 
�	Căutare: Puteţi căuta emisiunile mai exact, utilizând cuvântul-cheie sau genul.
�	Programare: Puteţi gestiona mai detaliat memento-urile.
�	Grup: Puteţi lista canalele altor grupuri.

Ghid TV

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN RED

Previzualizare

Bară de timp

Butoane cu funcţii
: Buton colorat

Ora şi data curente

Informaţii despre emisiunea 
selectată: numărul şi numele 
canalului, numele emisiunii, 
informaţii de bază, 
grupul favorit şi pictograme
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Înregistrarea şi redarea

Înregistrarea
Înregistrarea va fi disponibilă într-o funcționalitate viitoare. 
Aveți posibilitatea de a înregistra o emisiune numai atunci când un hard disk extern este conectat.

Notă: Formatați hard disk-ul extern înainte să începeți prima înregistrare.

Înregistrarea imediată

Pentru a înregistra imediat emisiunea 
curentă pe care o urmăriţi, apăsaţi butonul 
REC.
Apăsaţi butonul REC încă o dată pentru a 
modifica durata de înregistrare.

Înregistrare programată

	Selectaţi o emisiune viitoare şi apăsaţi 
butonul OK în Ghid TV.

	Selectaţi Memento nou şi apăsaţi 
butonul OK în Program.

	Apăsaţi butonul OK pe o emisiune viitoare în i-plate şi selectaţi Înregistrare.

Redarea

Redarea înregistrărilor (Video)

1. Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi 
Video.

2. Selectaţi un fişier şi apăsaţi butonul OK.

Accesare/Părăsire 
meniu

Selectare Confirmare
Introducere cifre 
0~9

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED
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Lista media

Lista media
Puteţi reda fişiere cu filme, muzică sau fotografii de pe dispozitive de stocare de tip USB.

Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi Video, Muzică sau Foto.
Apăsaţi butonul GALBEN pentru a comuta între tipurile media.
Apăsaţi butonul ALBASTRU pentru a comuta între mediile de stocare.

Video Listează înregistrări TV/Radio sau fişiere în format XviD.

Muzică Listează fişiere în format MP3.

Foto Listează fişiere în format JPEG.

Redarea fişierelor

Selectaţi un fişier şi apăsaţi butonul OK. 
Pentru redarea succesivă a mai multor fişiere, selectaţi fişierele utilizând butonul ROŞU şi apăsaţi 
butonul OK.

Playerul muzical

Playerul muzical este afişat în timpul redării fişierului (fişierelor) cu muzică.

Diapozitive foto

În timpul unei vizionări de tip diaporamă, puteţi reda fişiere cu muzică utilizând Modul diapozitiv. 

Accesare/Părăsire 
meniu

Selectare Confirmare
Introducere cifre 
0~9

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED

Numele grupului

Canale marcate / Total canale

Butoane cu funcţii
: Buton colorat
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Preferinţe

În acest capitol puteţi seta opţiunile privind controlul parental, limba, ora, reglajul video, reglajul 
audio şi afişajul pe ecran.

� Control parental: Setaţi clasificarea 
parentală şi modificaţi parola.

�	Limbă: Selectaţi Limbă sistem, 
Limbă audio sau Limbă subtitrare.

�	Oră: Setaţi cronometrul de pornire/
oprire.

�	Video: Controlaţi semnalul video de 
ieşire.

�	Audio: Controlaţi semnalul audio de 
ieşire.

�	Afişare pe ecran: Stabiliţi setarea 
afişajului de pe ecran.

Accesare/Părăsire 
meniu

Selectare Confirmare
Introducere cifre 
0~9

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED
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Instalare

Căutare automată
 Puteţi căuta canale în mod automat, fără a 
introduce nicio informaţie.

Căutare liniară
 Puteţi căuta canale definind intervalul de 
frecvenţă şi alţi parametri.

�	Frecvenţă de început/finală: 
Introduceţi frecvenţa.

�	Pas: Selectaţi un interval de frecvenţă sau selectaţi opţiunea Definit de utilizator pentru 
introducere directă.

�	Constelaţie: Selectaţi constelaţia.
�	Căutare reţea: Selectaţi Pornire sau Oprit.
�	Rata de simboluri: Introduceţi rata de simboluri.

Căutare manuală
 Puteţi căuta canale manual, utilizând parametrii de căutare.

�	Frecvenţă: Introduceţi frecvenţa.
�	Rata de simboluri: Introduceţi rata de simboluri.
�	Constelaţie: Selectaţi constelaţia.
�	Căutare reţea: Selectaţi Pornire sau Oprit.

Actualizarea software-ului
Atunci când o versiune nouă de soft este disponibilă aceasta va fi semnalizată printr-un mesaj 
specific.

Notă: Când set top box-ul se află în procedura de actualizare software, acesta nu trebuie oprit. 
Oprirea în timpul actualizării de soft poate duce la defectarea iremediabilă a set top box-
ului.

Setări implicite
 Puteţi readuce produsul la setarea implicită.

Accesare/Părăsire 
meniu

Selectare Confirmare
Introducere cifre 
0~9

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED
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Sistem

�	Informaţii sistem: Sunt afişate 
informaţiile despre sistem.

�	Detectare semnal: Puteţi verifica 
puterea şi calitatea semnalului 
canalelor căutate.

�	Management energie: Puteţi 
minimaliza consumul de energie 
electrică.

�	Cutie poştală: Puteţi vizualiza şi 
şterge mesajul.

Accesare/Părăsire 
meniu

Selectare Confirmare
Introducere cifre 
0~9

YELLOW BLUE GREEN RED

YELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN REDYELLOW BLUE GREEN RED
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Specificaţii

Tuner şi canal

Nr. de tunere 1

Conector de intrare Tip F, IEC 169-24, mamă

Interval de frecvenţă 51 MHz - 858 MHz

Nivelul semnalului Între -15 şi +15  dBmV 

Decodare audio/video

Decodare audio MPEG/MusiCam de nivel I şi II/ Dolby Digital Plus

Mod audio Canal simplu/dual/stereo unit/stereo

Decodare video Specificaţii pentru flux de transport
MPEG-2 ISO/IEC 13818/ MPEG4 AVC

Format video 4:3, 16:9

Rezoluţie video Original, 1080i, 720p, 576p, 576i

Memorie

Memorie flash 32 MB

RAM 256 MB

EEPROM 8 KB

Intrare/ieşire audio/video

Video TV SCART, RCA, HDMI/HDCP

Audio TV SCART, Audio L/R, S/PDIF(Digital Audio Output)

Intrare/ieşire date

USB Gazdă USB 2.0 (5 V     500mA max.)

Format fişiere JPEG (.jpeg, .jpg, .jpe, .jfif ), MP3 (.mp3, .mp2, .mp1), XviD (.avi)

Ethernet Port RJ 45
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Alimentare electrică

Tensiune de intrare 100-240V a.c., 50/60Hz

Tip Adaptor

Consum de energie 12V 1.5A (standby: sub 0.5 W)

Protecţie Siguranţă fuzibilă internă separată.
Intrarea trebuie protejată împotriva fulgerelor.

Specificaţii fizice

Dimensiuni (l/H/A) 250 mm × 41 mm × 181 mm

Greutate 0,7 kg

Temperatură de 
funcţionare Între 0 °C şi +45 °C

Notă:  Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
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Avertisment privind siguranţa
Acest produs a fost fabricat în conformitate cu standardele internaţionale de siguranţă. Vă rugăm 
să citiţi cu atenţie următoarele măsuri de siguranţă.

Măsuri şi instrucţiuni de siguranţă

�.  ALIMENTAREA ELECTRICĂ
• Conectaţi acest produs numai la surse de alimentare cu energie electrică de tipul indicat 

pe etichetă. Dacă nu sunteţi sigur de tipul de energie electrică utilizată în locuinţă, 
consultaţi furnizorul local de energie electrică.

• Deconectaţi produsul de la sursa electrică înainte de a începe orice proceduri de 
întreţinere sau instalare.

2. SUPRASOLICITAREA
• Nu suprasolicitaţi o priză de perete, un cablu prelungitor sau un adaptor, deoarece aceasta 

poate provoca incendii sau electrocutări.
�. LICHIDE

• Acest produs nu trebuie expus la contactul cu niciun fel de lichid. În plus, nu trebuie 
amplasat pe aparat niciun obiect care conţine lichide.

�. CURĂŢAREA
• Deconectaţi produsul de la priza de perete înainte de a-l curăţa.
• Utilizaţi o cârpă umezită uşor (fără solvenţi) pentru a curăţa produsul de praf.

�. VENTILAREA
• Orificiile de pe partea superioară a produsului nu trebuie acoperite pentru a permite 

circularea aerului în interiorul unităţii.
• Nu aşezaţi produsul pe materiale moi sau pe covoare.
• Nu amplasaţi echipamente electronice pe produs.

�. ATAŞAMENTE 
• Nu utilizaţi accesorii neacceptate, deoarece acestea pot fi periculoase sau pot deteriora 

produsul.
�. FULGERE, FURTUNI SAU ÎN CAZ DE NEUTILIZARE

• Decuplaţi produsul de la priza de perete şi deconectaţi antena în timpul unei furtuni 
cu tunete sau în cazul în care produsul este lăsat nesupravegheat şi neutilizat perioade 
îndelungate de timp. Astfel, împiedicaţi deteriorarea produsului provocată de fulgere şi 
supratensiuni.

�. OBIECTE STRĂINE
• Nu introduceţi obiecte în fantele unităţii, unde pot atinge puncte cu tensiuni periculoase 

sau pot deteriora componente.
�. ÎNLOCUIREA PIESELOR

• Când sunt necesare piese de schimb, asiguraţi-vă că tehnicianul care asigură service-ul 
utilizează piese de schimb specificate de producător sau care au aceleaşi caracteristici ca piesa 
originală. Înlocuirea cu piese neautorizate poate provoca deteriorări suplimentare ale unităţii.

�0. CONECTARE
 CONECTAREA LA SEMNALUL DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU

• Conectaţi toate componentele înainte de introducerea cablurilor de alimentare în priza 
de perete. Opriţi întotdeauna produsul, televizorul şi alte componente înainte să conectaţi 
sau să deconectaţi orice cablu.
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��. CONECTAREA LA TELEVIZOR
• Deconectaţi produsul de la sursa electrică înainte de a conecta sau deconecta cablul de la 

televizor. În caz contrar, riscaţi deteriorarea televizorului.
�2. LOCAŢIA 

• Plasaţi produsul în interior pentru a evita expunerea acestuia la fulgere, ploi sau soare. Nu îl 
amplasaţi în apropierea unui calorifer sau unei surse de căldură.

• Recomandăm ca produsul să fie amplasat la o distanţă de 10 cm faţă de orice echipamente 
electrocasnice susceptibile de interferenţe electromagnetice, precum un televizor sau un VCR.

• Nu blocaţi fantele cu niciun obiect şi nu aşezaţi produsul pe pat, canapea, covor sau altă 
suprafaţă similară. 

• Dacă aşezaţi produsul pe o poliţă sau într-o bibliotecă, asiguraţi-vă că dispune de o ventilare 
adecvată şi că aţi urmat instrucţiunile producătorului referitoare la montare.

• Nu plasaţi produsul pe un cărucior, stativ, trepied, suport sau masă ce nu prezintă stabilitate 
şi de unde ar putea cădea. Un produs în cădere poate provoca vătămări grave unui copil sau 
adult, precum şi deteriorări grave ale produsului.

Avertisment

�. Pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare sau a ştecherului;
• Nu modificaţi şi nu manipulaţi cablul de alimentare sau ştecherul în mod necorespunzător.
• Nu îndoiţi sau răsuciţi cablul de alimentare.
• Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare ţinând de ştecher.
• Menţineţi aparatele care generează căldură cât mai departe posibil de cablul de 

alimentare pentru a preveni topirea vinilului.
• Pentru a permite deconectarea rapidă, priza de alimentare trebuie să poată fi accesată cu 

uşurinţă de către utilizator.
2. Pentru a preveni electrocutarea;

• Nu deschideţi corpul principal.
• Nu introduceţi obiecte metalice sau inflamabile în interiorul produsului.
• Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.
• Deconectaţi cablul de alimentare în caz de fulgere.

�. Pentru a preveni deteriorarea produsului;
• Nu utilizaţi produsul dacă prezintă defecţiuni. În cazul în care continuaţi să folosiţi produsul 

când este defect, acesta poate fi grav avariat. Dacă produsul nu funcţionează, contactaţi 
distribuitorul local.

• Nu introduceţi obiecte metalice sau substanţe străine în sloturile pentru module şi carduri 
inteligente. (unde este cazul) Puteţi să deterioraţi produsul sau să îi reduceţi durata de viaţă.

�. Pentru a evita deteriorarea unităţii hard disk (doar PVR)
• Nu mişcaţi produsul şi nu opriţi alimentarea brusc când unitatea hard disk funcţionează.
• Compania nu este responsabilă pentru nicio corupere a datelor de pe unitatea hard disk 

cauzată de neglijenţă sau de utilizare incorectă.
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AVIZ PENTRU SOFTWARE-UL CU SURSĂ DESCHISĂ
Produsele HUMAX utilizează anumite programe software de sistem de operare cu sursă deschisă 
distribuite conform LICENŢEI PUBLICE GENERALE GNU Versiunea 2 şi LICENŢEI MAI PUŢIN 
GENERALE GNU Versiunea 2.1, fiecare definită şi publicată de Free Software Foundation, Inc.

Pot fi furnizate următoarele coduri sursă software GPL şi LGPL utilizate în acest produs. Contactaţi-
ne la adresa gnu@humaxdigital.com.

Software GPL
linux
busybox
avinfo
e2fsprogs

Acest pachet, utilitarele sistemului de fişiere ext2, sunt puse la dispoziţie în baza Licenţei 
Publice GNU versiunea 2, cu excepţia bibliotecilor lib/ext2fs şi lib/e2p, care sunt disponibile în 
baza Licenţei Publice Generale pentru Biblioteci GNU Versiunea 2, bibliotecii lib/uuid care este 
disponibilă în baza unei licenţe de tip BSD şi bibliotecilor lib/et şi lib/ss care sunt disponibile în 
baza unei licenţe de tip MIT.

Software LGPL
uClibc
libexif
id3lib

Software cu licenţă FreeType (FTL) 
freetype

Părţi din acest software sunt protejate prin drepturi de autor © <2007> The FreeType Project 
(www.freetype.org).
Toate drepturile rezervate.
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