ROM 3305-00559 A se citi întreg conţinutul manualului şi a se păstra pentru consultare ulterioară.

Furnizorul  nu  îşi  asumă  nicio  răspundere  pentru  accidente  sau  vătămări  care  rezultă
dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

Funcţii de bază

Conectare
1. Pentru conectarea antenei de cablu

1. Bara de informaţii a canalului

Conectaţi cablul antenei t la ANT IN.

Manual de utilizare
Receptor Digital de Cablu
Reguli de siguranţă

Când apăsaţi tasta (INFO) veţi vizualiza bara de informaţii a canalului.
• Apăsaţi tastele / pentru selectarea canalului şi confirmaţi cu butonul OK.
• Apăsaţi tastele / pentru vizualizarea informaţiilor anterioare sau următoare  
  ale programului.
• Apăsaţi tastele (INFO) din nou pentru a vizualiza informaţiile despre   
  program.

2. Pentru conectarea TV

Conectati cablul audio/video sau HDMI la receptor.

3. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital
Conectaţi cablul S/PDIF la un amplificator digital.

2. Teletext

Notă
Aspectul panoului din spate poate fi modificat fără nicio
notificare prealabilă.

Apăsaţi tasta TEXT pentru a selecta Teletextul.

3. Audio & Subtitrare

Apăsaţi tasta AUDIO sau SUB-T şi selectaţi limba pentru audio sau subtitrare.

Avertisment

4. Aplicaţii
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE A
NU SE DESCHIDE

ATENŢIE : Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu
deschideţi carcasa. Nu conţine părţi care pot fi depanate
de utilizator. Consultaţi un service cu personal autorizat.

• Respectaţi aceste instrucţiuni pentru evitarea riscurilor de
accidentare sau deteriorarea echipamentului.
• Deconectaţi receptorul de la reţea înainte de curăţare.
• Folosiţi doar o cârpă umedă pentru ştergerea receptorului.
• Nu  folosiţi  accesorii  nerecomandate  de  către  producător,  
deoarece acestea  pot  cauza  probleme  echipamentelor  şi  
duce  la  pierderea garanţiei.
• Nu aşezaţi receptorul pe o suprafaţă instabilă.
• Receptorul  poate  să  cadă,  cauzând  accidentarea  proprie  
sau deteriorarea receptorului.
• Nu  blocaţi  sau  acoperiţi  zona  deschisă  a  carcasei.  
(Aceasta  este destinată ventilaţiei pentru evitarea
supraîncălzirii.)
• Never place the receiver near or over a radiator or any heat
source.
• Nu puneţi receptorul într-o incintă fără ventilaţie.
• Nu puneţi receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.
• Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau împroşcări cu
lichide, nu aşezaţi niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi
vazele, pe aparat.
• Utilizaţi receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe
etichetă.

• Deconectaţi receptorul de la reţea trăgând de ştecher şi nu de
cablu.
• Poziţionaţi cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea
lui în picioare sau deteriorarea lui cu obiecte poziţionate pe el.
Acordaţi o atenţie deosebită cablurilor care se conectează la
prize şi punctului în care ies din aparat.
• Folosiţi o priză cu protecţie.
• Nu menţineţi aparatul în următoarele condiţii:
- loc prea cald sau prea rece.
- loc având umiditate ridicată.
- loc având temperaturi extreme, de exemplu în faţa
aeruluicondiţionat sau altor aparate pentru încălzire-aerisire.
- loc cu praf sau fum.
- în spaţii înguste unde căldura nu poate fi disipată.
- în spaţii expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei
atenţionări poate produce probleme.
• Pentru o protecţie sporită, în timpul furtunilor sau în caz
de neutilizare pentru  o  perioadă  mai  lungă  de  timp  a  
receptorului,  deconectaţi-l de la reţea şi de la antenă. Aceasta
va asigura o protecţie împotriva variaţiilor de tensiune sau
fulgerelor.
• Ştecherul  trebuie  folosit  pentru  deconectare.  Întrerupătorul  
trebuie lăsat pe poziţia pornit.

Apăsaţi tasta APP pentru a intra în meniul de aplicaţii.

Navigare Meniu
Apăsaţi tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va apare Meniul principal.
1. Apăsaţi tastele  /// pentru a naviga prin submeniuri.
2. Apăsaţi tasta  OK pentru selectare sau confirmare meniu.
3. Apăsaţi tasta  BACK pentru întoarcere în meniul anterior.
4.  Apăsaţi tasta  EXIT pentru a ieşi din meniu.

Organizarea programelor
Funcţia EPG (Ghidul TV Electronic)
Funcţia EPG afişează informaţii despre programele fiecărui canal, după zi şi interval orar

1. Vizualizare EPG

• Apăsaţi tasta GUIDE în timp ce urmăriţi în direct un canal.
• Folosiţi butoanele /// pentru deplasarea pe canalul dorit şi apăsaţi
butonul OK pentru a comuta pe respectivul canal.
• Folosiţi tasta (INFO) pentru a vedea informaţii detaliate despre un program.
• Folosiţi tasta GALBENĂ pentru găsirea programelor după cuvinte cheie.

Instalare Uşoară
La  prima  pornire  a  receptorului  veţi  observa  meniul  Instalare  Uşoară  (Easy
Installation). Instalarea uşoară oferă posibilitatea de a selecta limba, de a seta
ora şi de a căuta canale.

1.	Limbă

Limba în care sunt prezentate meniurile

2.	Ţară

Se alege ţara

3.	TV

Raport imagine

4.	Format Ecran
     Modul de umplere a marginilor ecranului

Lista de Canale
Când apăsaţi tasta OK în timpul vizionării unui program, puteţi vizualiza Lista de
Canale.
Folosind  tastele  / în  modul  vizualizare  Listă de Canale  se  poate  alege  
alt canal.

5.	Rezoluţie

Service
• Nu încercaţi să depanaţi singur receptorul, deschizând carcasa vă expuneţi la tensiuni înalte şi se pierde garanţia. Consultaţi un
service cu personal autorizat.
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     Rezoluţia imaginii

5.	Căutare

     Căutarea canalelor disponibile
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Setare Sistem

Editare listă de canale
Din acest meniu, se pot crea liste de programe favorite; de asemenea se poate
bloca,  ascunde,  şterge  sau  muta  un  canal.  Poate  fi  accesat  apăsând  
succesiv tastele  Menu, Editare listă de canale, OK, Cod PIN  (codul  PIN  
implicit  este “0000”).

Limba
Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru audio şi pentru subtitrare.

Setare Media
Se pot seta opţiunile pentru înregistrare, decalare temporală (Timeshifting) şi dispozitivele conectate la USB.

Deconectare (în siguranţă) USB
Înainte de a scoate un dispozitiv de stocare USB din receptor, vă rugăm accesaţi acest meniu, pentru protecţia dispozitivului dvs.

Actualizare Software USB
Oră

Înregistrare

Ora sistemului poate fi setată manual sau automat în funcţie de ţara pe care o alegeţi.

La inserarea unui dispozitiv de stocare în portul USB al receptorului, puteţi înregistra şi viziona pe el programele TV.

1. Oră deşteptare

Înregistrare programe
1.	Rezervare

Programarea înregistrării se poate face în meniul Rezervare. Acesta poate fi
gasit în GHID din Meniul Principal. Apăsaţi butonul ROŞU pentru a adăuga o
nouă rezervare şi setaţi detaliile înregistrării.

   Receptorul va porni la ora setată în acest meniu.

2. Oră de oprire automată

   Receptorul va trece în modul sleep (hibernare) la ora setată în acest meniu.

Control Blocare (Restricţionare Acces)

2. Înregistrare imediată

1.	Blocare Canal

       În timp ce vizionaţi un canal, apăsaţi butonul REC pentru a porni înregistrarea   
       şi butonul STOP pentru a o opri.

2.	Blocare Parentală

Redarea conţinutului înregistrat
       • Conţinutul înregistrat se află în meniul Înregistrări în MEDIA din Meniul
          Principal.
       • Apăsaţi tastele ▲/▼ pentru  a selecta înregistrarea pe care doriţi să o
          vizionaţi şi apăsaţi butonul OK pentru a o reda.

Decalare Temporală
Receptorul  salvează  în  mod  automat  programele  TV,  temporar,  pe  
dispozitivul conectat la USB, astfel încât utilizatorii să poată pune pe pauză, reda,
derula rapid înapoi sau înainte, relua etc. chiar în timpul vizionării programului TV
curent.
Atunci  când  apăsaţi  butoanele ◄◄(Derulare  rapidă  înapoi)  sau  ■(Pauză),
decalarea temporală va porni.

Sistemul AC

Meniurile  sunt  oferite  de  fiecare  Smartcard.  Receptorul  este  echipat  cu  un  
slot pentru Smartcard. La introducerea unui Smartcard valid se va obţine accesul
la un canal criptat sau la un serviciu Pay-Per-View. Introduceţi Smartcard-ul în
slotul de pe panoul frontal (partea cu Chip-ul în jos). Dacă introduceţi Smartcardul
în slotul de Smartcard puteţi vedea informaţiile aferente acestuia.then you can see
related information.
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Software-ul poate fi descărcat folosind portul USB.

Setări Implicite
Folosiţi această opţiune numai dacă trebuie reiniţiată procedura Instalare uşoară.
Dacă efectuaţi revenirea la setările din fabrică, toate setările precedente şi toate canalele vor fi şterse şi se vor încărca setările
iniţiale ale receptorului.

Informaţii Sistem
Afişează informaţii despre sistem: Numele modelului, versiunile S/W, H/W, de Loader
etc.

Dacă este setat pornit, aveţi nevoie de PIN oricând alegeţi un canal blocat anterior, setat în meniul Editare listă canale.
Această opţiune permite restricţionarea accesului unor utilizatori prin setarea limitelor de vârstă. Pentru a viziona canalele
blocate este necesar codul PIN.

3.	Blocare Meniu

Dacă Blocare meniu este setat pornit, va fi necesar codul PIN pentru accesul în meniul Editare listă canale şi Setare
Sistem.

4.	Schimbare Cod PIN

Puteţi schimba codul PIN în acest meniu. Iniţial el este setat „0000”. În cazul în care uitaţi codul PIN, veţi întâlni fereastra
Blocare Meniu atunci când încercaţi să accesaţi Setare Sistem. În cazul în care nu vă amintiţi codul PIN, vă rugăm să
apelaţi departamentul de Relaţii Clienţi.

Setare AV
Se pot seta diverse opţiuni legate de semnalele de intrare/ieşire.
• TV : Raportul de aspect al imaginii pe ecran
• Format Display : Modul în care sunt umplute marginile ecranului
• Rezoluţie: 1080i, 720p, 576p
• Ieşire SCART : Dacă conectorul SCART suportă modul RGB, selectaţi “SCART-RGB”. Altfel selectaţi “SCART-CVBS”.
• HDMI Audio : PCM, Dolby Digital

Setare OSD

Probleme şi Soluţii
Problemă

Soluţie

LED-uri stinse pe panoul frontal.
Fără alimentare

Verificaţi conectarea corectă a ştecherului cablului de alimentare.

Fără imagine

Asiguraţi-vă că receptorul este pornit.
Verificaţi corectitudinea conexiunilor.
Verificaţi corectitudinea conectării ieşirilor video şi audio.
Verificaţi nivelul semnalului şi cablul de antenă.
Verificaţi volumul la TV şi la receptor.
Verificaţi existenţa setării Mut la TV şi receptor. Verificaţi conexunile cablurilor
audio.

Calitate slabă a imaginii
Fără sunet

Telecomanda nu funcţionează
Serviciul nu funcţionează sau este
criptat.

Orientaţi telecomanda direct spre receptor.
Verificaţi şi înlocuiţi bateriile dacă este cazul. Verificaţi ca panoul frontal să nu fie
acoperit.
Verificaţi dacă Smartcardul este introdus corect.
Verificaţi dacă Smartcardul este cel destinat serviciului selectat.

Aţi uitat codul PIN secret

Consultaţi secţiunea Schimbare Cod PIN din acest manual.

Se pot adapta câteva setări din interfaţa cu utilizatorul, de exemplu gradul de transparenţă al meniului şi al teletextului.
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