
Palun lugege terve juhend põhjalikult läbi ja hoidke 
hilisemaks kasutamiseks alles.

Kasutusjuhend
Digitaalse kaabeltelevisiooni vastuvõtja
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Hoiatus!

 Kehavigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks järgige alati antud juhiseid.
 Enne vastuvõtja puhastamist ühendage vahelduvvoolujuhe pistikupesast lahti.
 Kasutage vastuvõtja välispinna puhastamiseks ainult niisket lappi.
 Ärge kasutage lisavahendeid või lisandeid, mis pole vastuvõtja tootja poolt heaks kiidetud, kuna 

need võivad põhjustada probleeme seadme töös ja garantii tühistada.
 Ärge asetage vastuvõtjat ebastabiilse käru, aluse, statiivi, toe või laua peale.
 Vastuvõtja võib alla kukkuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi ja vastuvõtja purunemise.
 Ärge blokeerige ega katke vastuvõtja avasid.
 Need on mõeldud õhutamiseks ja kaitsevad seadet ülekuumenemise eest.
 Ärge kunagi paigutage vastuvõtjat radiaatori või muu küttekeha lähedusse või kohale.
 Ärge paigutage vastuvõtjat suletud paika, näiteks korraliku õhutuseta kappi.
 Ärge asetage vastuvõtjat teiste elektroonikaseadmete peale või alla.
 Seade ei tohi kokku puutuda vedelike ja pritsmetega ning sellele ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid 

anumaid, näiteks vaase.
 Kasutage vastuvõtja toitega varustamiseks ainult teabesildil toodud tüüpi toiteallikaid.
 Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
 Vedage toitejuhe selliselt, et sellele ei astutaks peale ja sellele ei avaldataks survet selle peale või vastu 

paigutatavate objektidega. Pöörake eriti suurt tähelepanu integreeritud pistikupesadesse ühendatud 
juhtmetele ja nende väljumiskohtadele.

 Kasutage pistikupesi, millel on liigpingepiirik või maaühendusrikke kaitse.
 Tõhusamaks kaitsmiseks äikese puhul või vastuvõtja pikaks ajaks valveta või kasutusest kõrvale 

jätmisel tõmmake toitejuhe pistikupesast välja ja ühendage antenn vastuvõtja küljest lahti.
 See kaitseb vastuvõtjat äiksest või pingekõikumistest tingitud elektriliste kahjustuste eest.

Remontimine

Ärge üritage vastuvõtjat omal käel remontida, kuna kaante avamisel võite puutuda kokku eluohtlikult 
kõrgete pingetega, samuti tühistab see seadme garantii.
Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali hooleks.

Üldohutus

ETTEVAATUST! Elektrilöögi saamise ohu vähendamiseks ärge 
avage kaant. Seade ei sisalda kasutaja poolt remonditavaid 
osi. Jätke mis tahes parandustööd volitatud tehnilise personali 
hooleks.

ETTEVAATUST!
ELEKTRILÖÖGI SAAMISE OHT,

AVAMINE KEELATUD!
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Esipaneel

Ülevaatlik teave vastuvõtja kohta

Tagapaneel

1. STANDBY (Toide)   Vajutage vastuvõtja toite 
sisse või välja lülitamiseks.

2. Helitugevus �/�   Vajutage helitugevuse 
reguleerimiseks või menüüsuvandi valimiseks.

3. Kanal  �/� (Saade  �/�)   Vajutage kanali 
vahetamiseks või menüüsuvandi valimiseks.

4. OK   Vajutage menüü valimiseks või valitud 

toimingu kinnitamiseks.
5. MENU (Menüü)   Vajutage peamenüü 

ekraanile kuvamiseks või eelmisesse menüüsse 
naasmiseks.

6. LED-ekraan   4-märgine ja 7-osaline ekraan 
kanaliteabe kuvamiseks.

7. Kiipkaardi pesa   Kiipkaardi sisestamiseks.

1. ANT IN   CATV (kaabeltelevisiooni) 
sisendsignaali ühendamiseks.

2. LOOP OUT   Ühendage vastuvõtjast tulev RF-
signaal kas teleril või videomagnetofonil oleva 
RF-sisendpesaga.

3.  VCR OUT   Videomagnetofoni ühendamiseks 
koaksiaalkaabli kaudu.

4.  TV OUT   Teleri ühendamiseks koaksiaalkaabli 
kaudu.

5. S/PDIF (koaksiaalkaabel)   Digitaalvõimendi 
väljundi ühendamiseks.

6. VIDEO/AUDIO   Video-/helisisendi teleriga 
ühendamiseks video-/helikaablit kasutades.

7. Toide   90–250 V vahelduvvool, 50/60 Hz.

B Esi- ja tagapaneeli ehitusse võidakse teha muuda-
tusi eelneva etteteatamiseta.

Osade üle kontrollimine
Veenduge, et teie vastuvõtjaga on kaasas järgmised tarvikud.
Kaugjuhtimispult, AAA-tüüpi patareid (2 EA), video-/helikaabel, kasutusjuhend

1 54 6 732

3 2

1

42

3 5 6 7
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Kõiki seadme funktsioone on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.
Teatud funktsioone saab reguleerida ka vastuvõtja esipaneelil olevaid nuppe kasutades.
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist tuleb paigaldada selle patareid.

Kaugjuhtimispult

7. VOL (+/ -)   Vajutage helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks.

8. PAUSE (Paus)   Vajutage video pausile lülitamiseks või 
taaskäivitamiseks.

9. TV/RADIO (Teler/raadio)   Vajutage teleri ja raadio 
vahel lülitamiseks.

10. A.L/R   Vajutage helirežiimi valimiseks. (Mono, vasak, 
parem, stereo).

11. SLEEP (Unetaimer)   Vajutage automaatse 
väljalülitumise ajavahemiku seadmiseks.

12. V.FORMAT (Pildivorming)   Vajutage HD-pildi 
eraldusvõime muutmiseks. (1080i (vaikeseade), 720p, 576p).

 Väljundrežiimi muutmine   Hoidke väljundrežiimi 
muutmiseks nuppu V.FORMAT (Pildivorming) ainult 
kolm sekundit all.

→ RGB
→ CVBS

13. P.SIZE (pildisuurus)   Vajutage ekraanikujutise suuruse 
muutmiseks.

14. STB   Vajutage vastuvõtja sisse ja välja lülitamiseks.
15. Mitmekanalilise režiimi nupp   Ilmub mitut pilti 

sisaldav hüpikaken.
16. TEXT (Teletekst)   Vajutage teleteksti ekraanile kuvamiseks.
17. TIMER (Taimer)   Vajutage saadete meeldetuletuste 

loendi kuvamiseks.
18. INFO (Teave)   Vajutage teabekasti ekraanile kuvamiseks.
19. �/�/�/� (Noolenupud)   Vajutage kursori 

liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või 
parempoolse menüüsuvandi juurde.
OK   Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu 
kinnitamiseks.

20. EXIT (Välju)   Vajutage menüüst tavavaatesse naasmiseks.
21. GUIDE (Saatekava)   Vajutage tele-/raadiosaadete kava 

kuvamiseks.
22. CH (�/�)   Vajutage järgmise ja eelmise kanali 

valimiseks.
23. MUTE (Vaigista)   Vajutage teleri heli ajutiseks sisse või 

välja lülitamiseks.
24. A.LANG (Helikeel)   Vajutage helikeele valimiseks.
25. CC   Selle nupu vajutamisega kuvatakse vaataja poolt 

valitud lemmikkanalid.
26. RECALL (Eelmine vaadatud)   Vajutage eelmisele 

vaadatud kanalile naasmiseks.
27. F1   Valikufunktsioon edaspidi.
28. TV/STB (Teler/vastuvõtja)   Vajutage teleri- ja 

vastuvõtjarežiimi vahel lülitamiseks.

R Patareide kaugjuhtimispulti sisestamine.
� Sisestamisel kindlustage, et polaarsus (+/–) oleks õige.
� Kaugjuhtimispuldi ehitust võidakse muuta eelneva 

etteteatamiseta.

1. TV (Teler)   Vajutage teleri sisse ja välja lülitamiseks.
2. Numbrinupud   Vajutage kanali valimiseks ja PIN-koodi 

sisestamiseks.
3. AV MODE (AV-režiim)   Vajutage teleri välisseadmete 

ühendusolekute kontrollimiseks ja välisseadme valimiseks.
4. SORT (Sorteeri)   Vajutage kanaliloendi sorteerimiseks.
5. SUB-T (Subtiitrid)   Vajutage subtiitrite sisse või välja 

lülitamiseks.
6. MENU (Menüü)   Vajutage peamenüü ekraanile 

kuvamiseks või eelmisesse menüüsse naasmiseks.
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Ühendamine
Selles peatükis on kirjeldatud vastuvõtja ülesseadmist. Valige vastavalt oma vajadustele sobivaim 
toiming. Enne vastuvõtja teiste seadmetega ühendamist on vaja kõikide seadmete toide lahti 
ühendada.

1. Antenni ühendamine (kaablisüsteem)
Ühendage kaablisüsteemist tulev antennikaabel (RF-kaabel) vastuvõtja pesasse ANT IN.

2. Ühendamine teleriga
Ühendage vastuvõtja teleriga SCART- või VIDEO/AUDIO-pesa kaudu, kui teler seda võimaldab.

3. Ühendamine videomagnetofoniga
Ühendage videomagnetofon teleriga SCART- või VIDEO/AUDIO-pesa kaudu, kui teler seda 
võimaldab.

4. Digitaalse helisüsteemiga ühendamine
Kui teil on S/PDIF-koaksiaalkaabli sisendiga DAC (digitaal-analoogmuundur) saate kõrgema 
kvaliteediga heli nautimiseks selle vastuvõtjaga ühendada. Ühendage S/PDIF-koaksiaalkaabel 
digitaalvõimendiga.

5. Hi-Fi-süsteemiga ühendamine
Ühendage heli stereojuhe AUDIO L/R pesadest ja vastuvõtja S/PDIF-väljund oma Hi-Fi süsteemi 
sisendpesaga LINE, AUX, SPARE või EXTRA.

6. Jadamisi teleri või teise vastuvõtjaga ühendamine
Kui soovite ühendada ühe kaabeltelevisioonikaabli külge ka teise analoog- või digitaalsignaali 
vastuvõtja, võite need ühendada jadamisi. Ühendage antennikaabli üks ots vastuvõtja pesasse LOOP 
OUT ning teine ots teleri või teise vastuvõtja RF-sisendpesasse.

2 Teler

3 Videomagnetofon

6 Teler

1

Teine vastuvõtja

5 Hi-Fi-süsteem

4 Digitaalvõimendi
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Põhilised kasutustoimingud

Vastuvõtja sisse ja välja lülitamine

1. Ühendage toide õigesti, vastuvõtja lülitub ooterežiimile.
2. Vajutage vastuvõtja esipaneelil või kaugjuhtimispuldil olevat nuppu STB (Ooterežiim). 

Menüüde vaatamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu MENU (Menüü). Ekraanile kuvatakse peamenüü.
- Vajutage kursori liigutamiseks ülemise, alumise, vasakpoolse või parempoolse menüüsuvandi juurde 

nuppe �/�/�/�.
- Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks nuppu OK.
- Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks nuppu MENU (Menüü).
- Vajutage menüüst väljumiseks nuppu EXIT (Välju).

Menüü Easy installation (Lihtne installimine)

Menüüd „Easy Installation” (Lihtne installimine) näete ainult esmakordsel süsteemi ühendamisel.
Lihtne installimine pakub mugavat võimalust valida erinevaid keeli, määrata aeg ja otsida kanaleid.

Language (Keel)
Vajutage nuppu �/�, et valida soovitud keel, seejärel vajutage 
nuppu OK. Menüü, heli või subtiitrite keelt muudetakse vastavalt 
valitud suvandile. 

Local Time (Kohalik aeg)
Saate määrata oma asukohale vastava kohaliku aja.
Kasutage kohaliku aja määramiseks numbrinuppe.

Channel Search (Kanaliotsing)
Kanaleid saab otsida automaatselt või käsitsi.

Automatic Search (Automaatne otsing)
1. Vajutage numbrinuppe, et määrata kaablisignaali suvandid Start 

Frequency (Algussagedus), End Frequency (Lõppsagedus) ja 
Symbol Rate (Sümbolikiirus).

2. Vajutage nuppu � või �, et valida suvand Constellation (Plejaad) 
(„AUTO, 16, 32, 64, 128, või 256 QAM”).

3. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu OK.
4. Pärast otsingu lõppemist vajutage nuppu OK, et kanaliloend 

salvestada.

Manual Search (Käsitsi otsimine)
1. Vajutage numbrinuppe, et määrata kaablisignaali suvandid 

Frequency (Sagedus) ja Symbol Rate (Sümbolikiirus).
2. Vajutage nuppu � või � et valida suvand Constellation (Plejaad) 

(„AUTO, 16, 32, 64, 128, või 256 QAM”).
3. Vajutage nuppu � või �, et määrata suvand Spectral invert 

(Spektraalne pööramine) („Auto (Automaatne), Off (Väljas) või 
On (Sees)”).

4. Vajutage nuppu � või �, et määrata suvand Network search 
(Võrguotsing) („Off (Väljas) või On (Sees)”). Kui valite suvandi „On” 
(Sees), saate koduvõrku kasutades rohkem teenuseid otsida.

5. Vajutage otsingu käivitamiseks nuppu OK.
6. Pärast otsingu lõppemist vajutage nuppu OK, et kanaliloend 

salvestada.
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2. Vajutage kellaaja/kuupäeva määramiseks 
nuppe �/�/�/�/OK, seejärel vajutage 
määratud aja salvestamiseks nuppu OK. 
- Mode (Režiim OK, et 

valida soovitud režiim („Once (Üks kord), 
Daily (Iga päev), Weekly (Iga nädal) ja 
Off (Väljas)”).

- Date (Kuupäev OK 
ja seejärel värvilisi nuppe / nuppu 
�/�/�/�, et valida soovitud kuupäev.

- Time (Kellaaeg
määramiseks numbrinuppe.

- For (Ajaks
numbrinuppe.

- Channel (Kanal OK, 
et kuvada kanaliloend, seejärel vajutage 
soovitud kanali valimiseks nuppu OK.

Lihtsa kanaliloendi vaatamine

1. Kui teenindusteabe kuvamise ajal nuppu OK 
vajutate, saate vaadata kanaliloendit. 

2. 2. Vajutage nuppu � või � et valida soovitud 
kanal, seejärel vajutage nuppu OK. 

Kanalite sorteerimisloendi kuvamine
1. Vajutage kanalite sorteerimisloendi 

kuvamiseks nuppu SORT (Sorteeri) 
(roheline). 

2. Vajutage nuppu � või � et valida soovitud 
sorteerimisloend, seejärel vajutage 
kuvamiseks nuppu OK. 

Helikeele muutmine

1. Kui soovite vaadatava kanali helikeelt muuta, 
vajutage nuppu A.LANG (Helikeel). 

2. Vajutage nuppu � või � et valida soovitud 
helikeel. 

B Helikeele vaikeseadet saate valida 
süsteemiseadete menüüst.

Heliväljundi muutmine

Vajutage heliväljundi („Mono, Left 
(Vasakpoolne), Right (Parempoolne) või 
Stereo”) muutmiseks korduvalt nuppu A.L/R.

Saateriba vaatamine

Pärast telekanalite programmeerimise teostamist 
kuvatakse kanali vahetamisel alati teabekast.

� Iga kord, kui kanalit vahetate, kuvatakse 
mõneks sekundiks saate kohta käiv teave. 
(Selle teabe kuvamise kestuse saate valida 
menüüs „Banner Time” (Saateriba kuvamise 
kestus).)

� Värvilise nupu abil saate kasutada riba 
lihtsate kanalitoimingute teostamiseks. 
- Roheline: teaberiba – hetkel käimas.
- Kollane
- Sinine

Subtiitrite keele valimine

Kui käimasoleva saate juurde edastatakse 
subtiitreid, kuvatakse ribal subtiitrite ikoon.
1. Subtiitrimenüü avamiseks vajutage nuppu 

SUB-T (punane). 
2.  Vajutage nuppu � või � et valida suvand 

„On” (Sees), seejärel vajutage nuppu � või � 
et valida soovitud subtiitrite keel. 

Teleteksti vaatamine

Kui kanal toetab teletekstiteenust, saate lugeda 
teleteksti.
Teleteksti vaatamiseks vajutage nuppu TEXT 
(Teletekst).

Taimeri seadmine

Taimerifunktsiooni kasutades saate kindlal 
ajal eetris olevatele saadetele meeldetuletuse 
määrata.
1. Vajutage nuppu TIMER (kollane) ja sisestage 

seejärel PIN-kood. 
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Education (Haridus), Lifestyle (Elustiil), 
Drama (Draama), Music (Muusika), Arts 
(Kunst), Current Affairs (Päevasündmused), 
Special (Erisaated), Comedy (Huumor), 
Documentary (Dokumentaalfilmid).

Kanaliloendi muutmine

Siin saate muuta lemmikute loendeid, kanaleid 
lukustada, vahele jätta, kustutada või teise kohta 
liigutada.

1. Loendi muutmise võimaldamiseks vajutage 
menüüs „Edit Channel List” (Kanaliloendi 
muutmine) nuppu SUB-T (punane). 

2. Vajutage nuppu � või � et valida soovitud 
alammenüü, seejärel vajutage nuppu OK. 

3. Kõikide kanalite loendi kanalit saab liigutada 
Favorite (Lemmik) 

1–8, Lock (Lukustatud), Delete (Kusututa), 
Skip (Jäta vahele), Move (Liiguta) või Genre 
(žanr)”. 

paigutamiseks vajutage nuppu OK. 

eemaldamiseks vajutage nuppu OK. 

sinist nuppu. 
4. Kanaliloendi kinnitamiseks vajutage nuppu 

MENU (Menüü) või EXIT (Välju) ja seejärel 
salvestamiseks nuppu OK. 

Menüüsuvandite kasutamine
Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu 
MENU (Menüü).
Ekraanile kuvatakse peamenüü.
Suvandite Edit Channel List (Kanaliloendi 
muutmine) või System Setting 
(Süsteemiseaded) puhul peate vastavasse 
alammenüüsse sisenemiseks sisestama PIN-
koodi. PIN-koodi tehaseseadeks on 0000.

Kanaliloend

Seda menüüd kasutades saate hõlpsasti valida 
vaatamiseks soovitud kanali.
Kanaliloendit saate vaadata juhul, kui olete 
varem kanaliotsingu teostanud. Selle menüü 
kasutamiseks peate menüüs „Edit Channel List” 
(Kanaliloendi muutmine) valima soovitud 
kanaligrupi.

1. Menüüs „Channel List” (Kanaliloend) 
vajutage soovitud kanali valimiseks nuppu � 
või � 

2. Vaadatavate kanalite loendite kuvamiseks 
vajutage korduvalt nuppu SUB-T (punane). 

Kanaliloend vahetub järgmises 
järjekorras ALL (Kõik) � Favorite 
(Lemmikud) 1–8 � Lock (Lukustatud) 

vahetamiseks vajutage nuppu TV/RADIO 
(Teler/raadio). 

3. Kanalite sorteerimisloendi kuvamiseks 
vajutage rohelist nuppu. 

SORT (Sorteeri) (roheline) 
vajutamisel lülitatakse sisse sorteerimine ja 
CAS (kanalsignaliseerimisega) sorteerimine. 

4. Vajutage nuppu � või � et valida 
soovitud sorteerimisloend, seejärel vajutage 
kuvamiseks nuppu OK. 
- Normal (Tavaline

(Lukustatud), A–Z, Z–A. 
- CAS Sort (Kanalsignaliseerimisega 

sorteerimine
kanalid/jne). 

- Network (Võrk
olete otsinud. 

- Genre (Žanr
News (Uudised) ja Factual (Faktiline 
teave), Entertainment (Meelelahutus), 
Sport (Sport), Factual (Faktiline teave), 
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Saatekava

Saatekavast saate vaadata teavet kanalitel 
edastatavate saadete algusaegade kohta.

1. Valige nuppu � või � kasutades 
peamenüüst suvand „Program Guide” 
(Saatekava) ja vajutage nuppu OK.  
Saate vaatamisel kuvatakse nupu GUIDE 
(Saatekava) vajutamisel järgmine ekraan.

Elektrooniline saatekavatabel
� või � 

Teavet kanali kohta näete ekraani ülemises osas. 
OK, saate ka kanali vahetada. 
� või � et aegade järgi olema-

solevat elektroonilise saatekava teavet vaadata. 

seda vaadata pika loendi kujul ja loendi suuruse 
muutmiseks nuppu CH (�/�) vajutada. 

rohelist 
nuppu.

Meeldetuletuse seadmine elektroonilises 
saatekavas

soovitud saatele meeldetuletuse seada.
Kollase nupu vajutamine avab akna Reserve 
(Meeldetuletuse seadmine).

OK, et valida režiim Once (Üks 
kord), Daily (Iga päev) või Weekly (Iga nädal).

Ekraani tüüp

1. Saatekava nägemiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldil olevat nuppu GUIDE 
(Saatekava). Elektroonilise saatekava teave 
kuvatakse ekraani alaosas. 

2. Iga vajutus nupule � või � nihutab 
kuvatavat elektroonilise saatekava teavet ühe 
tunni võrra. 

3. 3. Iga vajutus nupule � või � nihutab 
kuvatavat elektroonilise saatekava teavet ühe 
päeva võrra. 

4. Kui elektroonilise saatekava saateteave 
on saadaval, kuvatakse see elektroonilise 
saatekava teaberibal. 

5. 5. Vajutage uuesti nuppu GUIDE (Saatekava), 
kuvatakse menüü Program Guide (Saatekava). 

B
edastada.

olevat nuppu GUIDE (Saatekava) vajutades. 

Süsteemiseaded

Kui soovite süsteemi endale meelepärasemaks 
kohandada, saate teatud seadistusi muuta menüü 
„System Setting” (Süsteemiseaded) alammenüüdes. 
Sellesse menüüsse sisenemiseks peate sisestama 
oma PIN-koodi. PIN-koodi tehaseseadeks on 0000. 
Koodi saab muuta menüüs „Change PIN Code” 
(PIN-koodi muutmine). Vt lk 10.
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Menüüs „System Setting” (Süsteemiseaded) 
vajutage nuppu � või � et valida soovitud 
alammenüü, seejärel vajutage nuppu � button. 

Manu Language (Menüükeel) / Audio 
Language (Helikeel) / Subtitle Language 
(Subtiitrite keel)
Teenuse vahetamisel saate vahetada menüüde, 
heli ja subtiitrite keele vaikeseadet.

B Kui subtiitrifunktsiooni välja lülitate, valige 
suvand „Off” (Väljas).

SCART-väljund
Kui teie SCART-liides toetab RGB-režiimi, valige 
„RGB”.
Kui mitte, valige „CVBS”.

Ekraani tüüp
See funktsioon võimaldab seadistada tellija teleri 

Valige teleri seadistustüüp.

on terve ekraan täidetud, kuid vasakult ja 
paremalt poolt lõigatakse osa pilti ära.

täies ulatuses nähtav, kuid üles- ja allaserva 
jäävad mustad ribad.

B Ekraanitüübi funktsiooni kasutamiseks vajutage 
lihtsalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu P.SIZE 
(Pildisuurus).

Banner Time (Saateriba kuvamise kestus)
Kui kanaleid vahetate, kuvatakse mõneks 
sekundiks teaberiba.
Riba kuvamise kestust on võimalik muuta.
Iga valitav ajasuvand tähistab ajavahemikku, 
mille vältel kanali vahetamise ajal kanaliriba 
ekraanile jääb.

RF Mode (RF-režiim)
Siin saate valida RF-režiimi. Kui pilt on olemas, kuid 
heli puudub, võib olla probleem vales RF-režiimi 
seadistuses.
RF Mode (RF-režiim):  PAL BG, PAL I, PAL DK, 

SECAM L, NTSC M. 

RF Channel (RF-kanal)
Valige see variant, kui teil on vaja RF-kanalit 
muuta. Valige nupuga � või � UHF- või VHF-
kanal. 

Kohalik aeg
Saate määrata oma asukohale vastava 
kohaliku aja. Vajutage nuppu �/� et valida 
standardaegade hulgast oma ajavöönd, seejärel 
vajutage nuppu OK. Nupu �/� vajutamisel 
nihutatakse ajavööndit 30 minuti võrra. 

Menu Transparency (Menüü 
läbipaistvusaste)
Saate väärtusi 20 kuni 63 kasutades valida 
videopildi ja menüüekraanide läbipaistvusastme.
Valige menüüde sulandumisaste ja vajutage 
nuppu OK.
Läbipaistvusaste rakendatakse ekraanile.

Change PIN Code (PIN-koodi muutmine)
Saate vahetada korraga funktsioonide Parental 
Lock (Vanemakontroll) ja Receiver Lock 
(Vastuvõtja lukustus) paroolid.
ÄRGE SEDA KOODI UNUSTAGE! 
Selleta ei pääse te ligi ühelegi koodi 
sisestamist nõudvale funktsioonile.
1. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 

kasutades kehtiv PIN-kood. 
2. Valitava uue PIN-koodi välja sisestage uus PIN-

kood.
3. Uue PIN-koodi kinnitamiseks sisestage uus 

PIN-kood uuesti valitud PIN-koodi kinnitamise 
välja.

teade „Success” (Toiming edukas).

B Kui PIN-koodi unustate, vajutage värvilisi nuppe 
järjestuses: 
punane � roheline � kollane � sinine  
PIN-kood muudetakse kujule „0000”.

Parental Lock (Vanemakontroll)
Kui valite funktsiooni „Parental Lock” olekuks 
„On” (Sees) või „Off” (Väljas), on ligipääs 
teenusekanalile vastavalt sellele lubatud 
või keelatud. Kui valite suvandi „On” (Sees), 
peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui valite 
kanali, mis on lukustatud (vastavalt valitud 
kanalikontrolli seadistustele). Kui valite suvandi 
„Off” (Väljas), saate kõiki kanaleid vaadata PIN-
koodi sisestamata.

Receiver Lock (Vastuvõtja lukustus)
Kui valite suvandi „On” (Sees), peate sisestama 
PIN-koodi iga kord, kui vastuvõtja ooterežiimilt 
naaseb.
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Menu Lock (Menüülukk)
Kui valite suvandi „On” (Sees), peate sisestama 
PIN-koodi iga kord, kui sisenete menüüdesse 
„Channel Search” (Kanaliotsing) ja „Channel 
List” (Kanaliloend). 

Auto Power (Automaatne toitelülitus)
Kui funktsioon Auto Power (Automaatne 
toitelülitus) on seatud olekusse „On” ja toide 
katkeb, lülitub vastuvõtja voolu taastumisel 
automaatselt sisse ja valib kanalirežiimi, mida 
enne toitekatkestust vaatasite.
Kui funktsioon Auto Power (Automaatne 
toitelülitus) on seatud olekusse „Off” ja toide 
kaob, lülitub vastuvõtja ooterežiimile.

S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel)
Te saate kuulata digitaalset Dolby 5.1-kanalilist 
heli, kasutades S/PDIF-väljundit.

Off”, väljundi kaudu 
digitaalheli ei edastata.

väljundi kaudu pakkimata digitaalheli.

valitud kanaliks on Dolby helikanal, 
edastatakse S/PDIF-väljundi kaudu pakitud 
Dolby helivoogu.

Factory Reset (Tehaseseadete taastamine)
Kasutage seda suvandit, kui teil on vaja 
installimistoimingut nullist alustada.
Kui seda kasutate, kustutatakse mälust kõik 
eelnevalt määratud seadistused ja salvestatud 
kanalid! Laaditakse vaikeseaded.
Kui soovite vaikeseaded taastada, vajutage 
nuppu OK. Võite ka menüüst väljumiseks nuppu 
EXIT (Välju) vajutada.

OTA Upgrade (üle-eetri uuendamine)
Tarkvara on võimalik alla laadida kasutades OTA-
meetodit (Over The Air – üle-eetri).
OTA-uuendust on võimalik teostada käsitsi või 
automaatselt.

System Information (Süsteemiteave)
Kuvab teabe süsteemi kohta: mudelinimi 
(MODEL), viimane uuendus, S/W-versioon, H/W-
versioon, laaduri versioon.

CA-süsteem (valikuline)

Menüüde kuvamiseks kasutatakse kiipkaarti.
Teie vastuvõtjal on üks kiipkaardi pesa, sisestage 
sobiv kehtiv kiipkaart.
Seejärel saate juurdepääsu vastavatele 
skrambleeritud või tasulistele teenustele.
Sisestage kiipkaart esipaneelil olevasse pessa.
Kui sisestate kiipkaardi selleks ettenähtud pessa, 
saate vaadata valitud kanalit.

Üldliides (Common Interface) (valikuline)

Menüüde kuvamiseks kasutatakse CA-moodulit 
ja kiipkaarti.
Teie vastuvõtjal on kaks üldliidese (Common 
Interface – CI) pesa, mis ühilduvad nii 1. kui 2. tüüpi 
PCMCIA-moodulitega (vt allolevat joonist.).
Ühendage koos kehtiva kiipkaardiga sobiv CI-
moodul. Seejärel saate juurdepääsu vastavatele 
skrambleeritud või tasulistele teenustele.
Sisestage kiipkaart CI-moodulisse ja CI-moodul 
esipaneelil oleva klapi taga paiknevasse pessa. 
CI- ja kiipkaardimoodulid määravad saated, mida 
on võimalik deskrambleerida. Antud vastuvõtjal 
on kaks CI-pesa, seega saate sisestada kaks 
eraldiseisvat moodulit ja saada automaatselt 
ligipääsu mõlemale teenusele.

Utiliidid

See vastuvõtja toetab lisafunktsioone, nagu 
„Calendar” (Kalender) või „Zoom” (Suumimine).
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Tõrkeotsing

Probleem Lahendus

Esipaneelil pole kuvanäidikut.
Toide puudub.

Pilt puudub.

korrigeerige.

Halb pildikvaliteet.

Heli puudub.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Teenus ei toimi või on skrambleeritud. moodul ja kiipkaart on õigesti sisestatud.

kasutamist.

Unustasite oma salajase PIN-koodi. käsitlevat osa.

EST_110932
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