
Palun lugege kogu juhend läbi ning säilitage seda edasiseks kasutamiseks. 

Kasutusjuhend 
Kõrge lahutusvõimega vastuvõtja
Salvestav digiboks 
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Tähtsad ohutusjuhised 

Ohutusjuhised 

See sümbol tähistab selle seadme sees olevaid kõrgepinge all olevaid osi, mis võivad põhjustada 
elektrilöögi. 

See sümbol tähistab käesoleva seadmega kaasasolevates juhendites tähtsaid kasutus- ja 
hooldusjuhiseid. 

Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist läbi. Alltoodud ettevaatusabinõud sisaldavad tähtsat infot ohutuse 
kohta ning on jaotatud järgmiselt: oht, hoiatus ja märkus. 
Ettevõte ei vastuta õnnetuste või vigastuste eest, mille on põhjustanud kasutajapoolne ettevaatamatu käsitsemine. 

Oht 

Kasutajapoolne vale toote kasutamine võib põhjustada ohu elule või tõsiseid vigastusi. 
� Ühendage toitejuhe ainult sellisesse vahelduvpinge pistikupessa, mille näitajad vastavad kasutusjuhendis või toote 

andmetes toodule.  
Kui toitejuhe ühendada mitteühilduvasse vahelduvpinge pessa, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöök. 

� Toodet ei tohi jätta vee või muude vedelike ulatusse ning sellele ei tohi loksuda või tilkuda vedelikke.  
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök. 

� Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid, kaasa arvatud toodet ennast. Kui juhe saab vigastada, võib tulemuseks 
olla tulekahju või elektrilöök.

� Ärge asetage seadme peale metallist esemeid. Kui metallist esemed kukuvad seadmesse, võib see põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.

� Ärge üritage seadet ise parandada, koost lahti võtta või modifitseerida. See võib põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi.  
Kui seade vajab seesmist kontrolli või hooldust, siis võtke palun ühendust hoolduskeskusega või -esindajaga. 

� Ärge katke või blokeerige ventilatsiooniavasid. Ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju. 
� Äikese ajal lülitage seade võimalikult kiiresti välja ning eemaldage toitekaabel elektrivõrgust.  

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht. 
� Äikese ajal eemaldage võimalikult kiiresti ka antennikaabel pistikupesast.  

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht. 
� Ärge kukutage seadet maha (näiteks ärge asetage seda kohta, kust see võib maha kukkuda) ning vältige seadme 

põrutamist. 
� Seade võib saada viga. Kui seade on saanud viga, siis palun lülitage toide välja ning eemaldage toitejuhtme pistik 

pistikupesast - vastasel korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht. 
� Ärge puudutage kunagi toitejuhet märgade kätega. Tulemuseks võib olla elektrilöök.

ETTEVAATUST : Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage kaant. 
Seadme sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Kõiki 
hooldustöid peab läbi viima kvalifitseeritud hooldusspetsialist. 

ETTEVAATUST 

ELEKTRILÖÖGI OHT - ÄRGE AVAGE 
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Hoiatus

Toote vale käsitsemine võib põhjustada kasutajale erinevaid vigastusi.  
Samuti võib see vigastada kasutaja vara ja esemeid. 
� Toodet ei tohi jätta vee või muude vedelike ulatusse. Kui midagi peaks seadme peale tilkuma või voolama, võib see 

põhjustada vigu, mida ei õnnestu parandada. 

� Ärge üritage seadet ise parandada, koost lahti võtta või modifitseerida. Seade võib saada tõsiselt viga ning seda ei 
pruugi saada enam parandada. 

� Äikese ajal lülitage seade võimalikult kiiresti välja ning eemaldage toitekaabel elektrivõrgust.  
Vastasel korral võib seade saada viga. 

� Äikese ajal eemaldage võimalikult kiiresti ka antennikaabel pistikupesast; vastasel korral võib seade saada viga. 

� Kõvakettale salvestatud andmed võivad hävineda põrutuse, äikese või elektrikatkestuse tõttu.  
Kasutaja peab varundama oma andmeid ise ning ettevõte ei vastuta andmete varundamise või säilimise 
ebaõnnestumise eest. 

Märkus

Seadme vale käsitsemine võib põhjustada ka väiksemaid vigastusi. 
� Kui seade määrdub, siis puhastage seda ettevaatlikult pehme riidelapiga või rätikuga. Ärge kasutage kunagi keemilisi 

lahusteid, näiteks benseen, värvilahusti, atsetoon või muud tüüpi lahusteid. Seadme korpuse värv võib muutuda või 
tulla maha. 

� Ärge asetage või hoidke seadet järgmistes tingimustes. See võib põhjustada probleeme. 
- Kus on liiga kuum või külm. 
- Kus on väga niiske. 
- Kus on liiga madal/kõrge temperatuur, näiteks õhukonditsioneeride või küttekehade läheduses. 
- Kus on liiga palju tolmu või tahma. 
- Suletud keskkonnas, kust kuumus ei pääse välja. 
- Kus seade on otsese päikesevalguse käes. 

� Kui te ei kavatse seadet pikema perioodi jooksul kasutada, siis lülitage seade välja või ühendage toitejuhe lahti. 

� Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid. See võib põhjustada vigastusi või probleeme kasutamisel. 

� Kui seade on nii tõsiselt vigastatud, et seda ei saa parandada, või kui seade lõpetab töötamise täielikult, siis järgige 
minemaviskamisel kohalikke jäätmekäitluse seadusi ja eeskirju. 

Minemaviskamine 
Akud/patareid ja pakkematerjal ei kuulu olmejäätmete hulka. Akud ja patareid peab viima vanade patareide 
kogumispunkti. Pakkematerjali eraldamine olmejäätmetest aitab kaitsta keskkonda. 

Kasutatud elektroonikaseadmete jäätmekäitlus  
(Kehtib Euroopa Liidu ning teiste Euroopa riikide kohta, kus tegeletakse jäätmete eraldatud kogumisega) 

See sümbol tootel või pakkematerjalil tähistab, et toode ei kuulu olmejäätmete hulka. Toode tuleks 
anda kasutatud elektroonikaseadmete kogumispunkti. Toote korrektne jäätmekäitlus tagab, et te 
ei kahjusta loodust ega inimeste tervist, mis võib tekkida seadme mittekohasel minemaviskamisel. 
Materjalide ümbertöötlemine aitab säästa looduslikke ressursse. Lisainformatsiooni selle toote 
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohaliku jäätmekäitlusettevõtte käest või 
toote müüja käest. 
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1.2  Esipaneel

1
/ Kanal (programm) Vajutage kanali vahetamiseks või menüüelemendi valimiseks. 

 / Helitugevus Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või menüüelemendi valimiseks. 

OK Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu kinnitamiseks. 

2 STOP Vajutage salvestamise või taasesitamise peatamiseks. 

3 STANDBY (toide) Vajutage digiboksi sisse või välja lülitamiseks. 

4 REC Vajutage programmi salvestamiseks. 

5 MENU Vajutage peamenüü kuvamiseks ekraanil või eelmise menüüvaliku juurde 
liikumiseks. 

6 EXIT Vajutage väljumiseks ning eelmise menüüekraani juurde liikumiseks. 

7 Ekraaniaken Kuvab hetkeolekut, näiteks kanalit, kellaaega ja teadet. 

8 V-Format Vajutage HD-kõrglahutuspildi lahutuse muutmiseks. (1080i (vaikimisi), 720p, 576p) 

9 USB Kasutage USB-mälu ühendamiseks USB-kaabliga. 

10 Vaatajakaardi pesa Sisestage siia vaatajakaart. 

B Toote esikülje välimus võib muutuda. 

1. Sissejuhatus

1.1  Pakendi sisu 

Kontrollige kindlasti, et digiboksiga oleksid kaasas järgmised esemed. 

Kaugjuhtimispult AAA-tüüpi patareid (2 tk) Video- / audiokaabel Kasutusjuhend

321 8

5 6

4 7 9 0
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1.3  Vaatajakaart 

Ettevaatust 
Palun ärge ühendage pea-toitejuhet enne, kui olete teinud kõik muud ühendused!

Vaatajakaardi sisestamine
Vaatajakaart meenutab välimuselt krediitkaarti ning võimaldab  
vaadata ja kuulata tellitud kanaleid.  
Digiboksi vaatajakaardi pesa tohib kasutada ainult vaatajakaartide jaoks.

1. Avage digiboksi esipaneelil parempoolne kaas. 
2. Hoidke vaatajakaarti horisontaalselt, nii et kiip (väike ruudukujuline ja  

kullavärviline) oleks ülespoole. 
3. Sisestage vaatajakaart ülemisse pessa.

Vaatajakaart
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1.4  Tagapaneel 

1 ANT IN Ühendage antenn

2 LOOP OUT Kasutage seda teise vastuvõtjaga ühendamiseks. 

3 VCR (SCART)  Kasutage seda SCART-kaabli abil videomakiga ühendamiseks. 

4 TV (SCART) Kasutage seda SCART-kaabli abil televiisoriga ühendamiseks. 

5 VIDEO/AUDIO Kasutage seda video-/audiokaabli abil televiisori või muu seadmega 
ühendamiseks. 

6 Y/Pb/Pr (komponent) Kasutage seda komponentsisendiga televiisoriga või välise seadmega 
ühendamiseks, näiteks DVD-salvestajaga. 

7 S/PDIF (OPTICAL) Ühendage siia digitaalvõimendi. 

8 HDMI/DVI Parima pildikvaliteedi saavutamiseks ühendage selle liidesega HDMI-kaabli 
abil televiisori HDMI-liides. 

9 RJ45   Ühendage siia võrgukaabel. 

10 USB Kasutage USB-mälu ühendamiseks USB-kaabliga. 

11 ON/OFF (toitelüliti) Lülitage digiboks sisse ja välja. 

12 Toiteallikas 90~250 V vahelduvpinge, 50/60Hz 

B Toote tagakülje välimus võib muutuda. 

3 51 9

4 7 8 02

6 ! @
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1.5  Kaugjuhtimispult 

Kõiki funktsioone saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil.
Osasid funktsioone saab reguleerida ka digiboksi esiküljel olevate nuppude abil.
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid.

Põhifunktsioonid 
1. STANDBY   Vajutage seadme sisselülitamiseks 

(toimingurežiim) või väljalülitamiseks (unerežiim). 

2. SUB-T   Vajutage subtiitrite võimaldamiseks või 
keelamiseks. 

3. TV/STB   Vajutage televiisori- või vastuvõtjarežiimi 
valimiseks. 

4. TEXT   Vajutage teleteksti (OSD) kuvamiseks. 

5. TV/RADIO   Vajutage televiisori- ja raadiorežiimi vahel 
valimiseks. 

6. GUIDE   Vajutage TV/RAADIO telekava kuvamiseks. 

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

8. MENU   Vajutage peamenüü kuvamiseks ekraanil või 
eelmise menüüvaliku juurde liikumiseks. 

9. Värvinupud
Punane: vajutage "Salvestaja", “Telekava” või “Muuda 
kanalite loendit” menüü toimingute tegemiseks. 

 Roheline (SORT): vajutage kanalite loendi 
järjestamiseks. 

 Kollane: vajutage "Salvestaja", “Telekava” või “Muuda 
kanalite loendit” menüü toimingute tegemiseks. 

 Sinine  (INFO): Vajutage ekraanil infoakna kuvamiseks 
või “Telekava” või “Muuda kanalite loendit” menüü 
toimingute tegemiseks. 

10. Numbrinupud   Vajutage kanali valimiseks ja PIN-
koodi sisestamiseks. 

11. AUDIO   Vajutage heli keele või helirežiimi valimiseks. 
(Mono, vasak, parem, stereo.) 

12. PRE-CH   Vajutage eelmise kanali valimiseks. 

13. SLEEP   Vajutage automaatse väljalülitamise 
ajaintervalli valimiseks. 

14. Vaigistamine   Vajutage heli ajutiselt vaigistamiseks 
või vaigistamise tühistamiseks. 

15. �/�/�/� (noolenupud)   Vajutage kursori 
liigutamiseks menüüs üles, alla, vasakule või paremale. 
OK   Vajutage menüü valimiseks või valitud toimingu 
kinnitamiseks. 

16. CH (+/-)   Vajutage kanali vahetamiseks üles- või 
allapoole. 

17. EXIT   Vajutage menüüst tagasi tavavaatamise režiimi 
liikumiseks. 

2 !

3
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Televiisori juhtimise nupud 
1. TV STANDBY    Vajutage televiisori sisse ja välja 

lülitamiseks. 

2. TV Volume   Vajutage televiisori helitugevuse 
suurendamiseks või vähendamiseks. 

3. TV MUTE   Vajutage televiisori heli ajutiseks 
vaigistamiseks või vaigistamise tühistamiseks. 

4. INPUT   Vajutage televiisori välisühenduse oleku 
kontrollimiseks ja välise seadme valimiseks. 

5. TV Channel   Vajutage televiisorikanali vahetamiseks. 

Salvestaja funktsioonid 
6. Edenemise riba   Vajutage taasesituse või ajaviite 

kasutamisel edenemise riba kuvamiseks. 

7. Salvestus   Vajutage kuvatava kanali programmi 
salvestamiseks kõvakettale. 

8. Pause   Vajutage pausimiseks. 

9. Kiire tagasikerimine   Vajutage kiirelt 
tagasikerimiseks. Iga kord kui vajutate seda nuppu, 
suureneb kiirus. 

10. Taasesitus   Vajutage tavakiirusel taasesitamiseks või 
taasesituse jätkamiseks. 

11. Recorded List   Vajutage salvestuste loendi 
kuvamiseks. 

12. Peatamine   Vajutage salvestamise või taasesitamise 
peatamiseks. 

13. Kiire edasikerimine   Vajutage kiirelt edasikerimiseks.  
Iga kord kui vajutate seda nuppu, suureneb kiirus. 

14. Uuesti esitamine   Vajutage tagasiliikumiseks ja sellest 
kohast alates uuesti esitamiseks. 

15. Reklaami vahelejätmine   Vajutage salvestuses edasi 
liikumiseks. 

Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine 
Kontrollige patareide sisestamisel, et nende polaarsus (+/-) 
oleks õige. 

B Kaugjuhtimispuldi disain ja välimus võivad muutuda ilma 
etteteatamiseta. 

$ %
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2. Seadistamine

Digiboksi ühendamiseks televiisoriga, videoseadmega ja/või Hi-Fi stereosüsteemiga on mitu erinevat viisi. Kui vajate 
teie jaoks parima lahenduse leidmiseks abi, siis võtke ühendust kohaliku teenusepakkujaga. 

2.1  Antennikaabli ühendamine 

Ühendage antennikaabli üks ots ANT IN pistikusse vastuvõtja tagaküljel ning teine ots antenni külge, ühiskasutatava antenni 
olemasolul seinas asuvasse antennipistikusse . 

2.2  Seadmete ühendamine 

2.2.1  Ühendamine televiisoriga (SCART/AV pesa) 
Ühendage digiboks SCART- või AV-liidese abil televiisoriga (sõltuvalt sellest, kumb liides televiisoril on). 

Salvestav digiboks 

Televiisor 

Salvestav digiboks 

Video-/audiokaabel 

SCART-kaabel 
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2.2.2  Televiisori ühendamine (komponentpesa) 
Ühendage digiboks komponentpesa abil televiisoriga (kui televiisoril on selline sisend). 

2.2.3  Televiisori ühendamine televiisoriga (HDMI-pesa) 
Ühendage digiboks HDMI-kaabli abil televiisori HDMI-pesaga (kui televiisoril on selline sisend). 

B HDMI on kõrglahutus-multimeedialiides, mis võimaldab saata digitaalseid ilma tihendamata audio- ja videosignaale ühe 
kaabli abil. “Multimeedialiides” on selle jaoks täpsem nimi, sest see võimaldab kanda üle mitu digitaalset audiokanalit (5.1 ka-
nalid). Kui kasutate ühendamiseks HDMI-liidest, siis pole tarvis eraldi audiokaableid ühendada. Peate ühendama audiokaablid 
ainult siis, kui kasutate ühendamiseks liideseid HDMI/DVI. 

Televiisor

Televiisor

Salvestav digiboks 

Salvestav digiboks 

Komponentkaabel 

Audiokaabel 

HDMI-kaabel 
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2.2.4  Ühendamine videomakiga 
Ühendage digiboks SCART- või AV-liidese abil videomakiga (sõltuvalt sellest, kumb liides videomakil on). 

2.2.5  Helisüsteemi ühendamine 
Valige vastavalt oma soovidele sobilikum ühendusviis. 
� Ühendage digiboks audiokaabli (stereo) abil Hi-Fi helisüsteemiga.
� Parema helikvaliteedi saamiseks ühendage digiboks S/PDIF optilise kaabli abil digitaalvõimendiga. 

2.2.6  Ühendamine jadamisi
Kui Te soovite ühendada ühe antennikaabli külge ka teise vastuvõtja, võite need ühendada jadamisi. Ühendage 
koaksiaalkaabli üks ots ühe vastuvõtja pistikusse Loop Through ning teine ots teise vastuvõtja pistikusse ANT IN.

Hi-Fi-süsteem 

Digitaalvõimendi 

Videomakk

SCART-kaabel 

Video-/audiokaabel 

Audiokaabel 

Optiline kaabel 

Salvestav digiboks 

Salvestav digiboks 
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2.3  Digiboksi sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine 
1. Ühendage digiboksi toitejuhe vooluvõrguga. 
2. Lülitage digiboksi taga asuv toitelüliti sisse. 
3. Vajutage digiboksi esiküljel asuvat või kaugjuhtimispuldi nuppu STANDBY. 

Toite väljalülitamine 
Vajutage nuppu STANDBY uuesti. 
Digiboks kuvab “Väljas”. 

. 3
3

12

STB_Starman_Ter_000000_KTF-B3001HCO_HDPVR_Est.indd   14 2010-05-20   �� 11:43:23



EST - 15

3. Lihtne seadistamine 

Enne televisiooni- või raadiokanali vaatamist/kuulamist peate seadistama seadme.  
Seepärast kuvatakse seadme esmakordsel sisselülitamisel menüüd “Lihtne seadistamine”.  
Lihtsa seadistamise menüü võimaldab valida keeli, reguleerida kellaaega ja otsida kanaleid. 

3.1  Keel 

Esimese valikuna menüüs “Lihtne seadistamine” peate valima soovitud 
keele menüüteadete, heli ja subtiitrite kuvamiseks. 

Valige nupuga �/� soovitud keel ning vajutage keele muutmiseks nupule 
OK. 
� Menüüteadete, heli ja subtiitrite keeleks seatakse valitud keel. 

3.2  TV

Saate määrata televiisori kuvasuhte. 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 
� Kui teie televiisori kuvasuhe on 4:3, siis valige 4:3 TV ning kui televiisori 

kuvasuhe on 16:9, siis valige 16:9 TV. 

3.3  Ekraani tüüp 

Saate määrata ekraani tüübi vastavalt valitud kuvasuhtele. 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

4:3 TV Automaatne, Letterbox, Keskeltlõige

16:9 TV Automaatne, Pillarbox, Skaneerimisega 
kohandamine 
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3.4  Lahutus 

Digiboks toetab erinevaid videolahutusi (576p, 720p ja 1080i). 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

3.5  Kellaaeg 

Saate määrata kohaliku kellaaja vastavalt oma asukohale. 

Kui valite “Automaatne”
Valige nupuga �/� soovitud riik ning vajutage nupule OK. 

Kui valite “Käsitsi” 
1. Valige nupuga �/� ajavöönd ning seejärel vajutage nupule OK. Iga kord, 

kui vajutate nupule �/�, muutub ajavöönd 30 minuti võrra.

2. Kui soovite valida suveaega kasutusele, siis valige nupuga �/� “Sees” 
ning vajutage nupule OK.

3.6  Otsing 

Te võite automaatselt otsida “All” või “Open TV/Radio channels” abil.
Oodake kuni kanaliotsing on lõppenud.

Valige nupuga �/� soovitud riik ning vajutage nupule OK.

B Lisainformatsiooni leiate osast 5.4 Seadistamine. 
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4. Põhifunktsioonid 

4.1  Kanalite vahetamine 

Pärast televisioonikanalite seadistamist näete igal kanalivahetusel infoakent. 
Saate vahetada kanaleid järgmistel viisidel. 

� Saate vahetada kanalit nupuga CH +/- või sisestada kanali numbri 
numbrinuppudega (0-9). 

� Vajutage eelmise kanali juurde tagasi liikumiseks nupule PRE-CH. 
� Vajutage televisiooni- või raadiokanalite režiimi valimiseks nupule TV/

RADIO. 
� Saate vahetada kanalit ka kanali infoaknast, lihtsast kanaliloendist või 

telekavast.  

4.2  Helitugevuse reguleerimine 

� Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppe VOL +/- Ekraanil kuvatakse 
helitugevuse riba. 

� Vajutage heli ajutiseks vaigistamiseks nupule Vaigistamine. Vaigistamise 
tühistamiseks vajutage uuesti nupule Vaigistamine või kasutage nuppe 
VOL +/-. 

4.3  Heli 

Kui kuvatav kanal edastab heli mitmes keeles, siis saate valida ka heli keele. 

1. Vajutage helimenüü kuvamiseks nupule AUDIO. 

2. Valige nupuga �/� soovitud heli keel ning vajutage nupule OK. 

3. Valige nupuga �/� heliväljund (Mono, Vasak, Parem või Stereo). 

B Soovi korral saate muuta vaikimisi kasutatavat heli keelt süsteemiseadete 
menüürežiimis. 
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4.4  Subtiitrid 

Kui kuvatav kanal edastab subtiitreid, siis saate valida subtiitrite keele. 

1. Vajutage subtiitrite menüü kuvamiseks nupule SUB-T. 
2. Valige nupuga �/� soovitud subtiitrite keel ning vajutage nupule OK. 

� Ekraanil kuvatakse nüüd subtiitreid. 

4.5  Teletekst 

Kui kuvatav kanal edastab teleteksti, siis saate selle kuvada. 

Vajutage nuppu TELETEXT. 
Ekraanil kuvatakse teletekst. 

4.6  Uneaeg 

Saate valida digiboksi automaatseks väljalülitamise ajaks 10 kuni 90 minutit. 

Vajutage nupule SLEEP ning valige aeg (Väljas ~ 90), kui kauaks digiboks 
jääb sisselülitatuks. 

4.7  Kanalite loend 

1. Kui vajutate teenusevoo vastuvõtmisel nupule OK siis saate vaadata 
lihtsat kanalite loendit. 

2. Valige nupuga �/� soovitud kanal ning vajutage nupule OK. 

3. Vajutage televisiooni- või raadiokanalite režiimi valimiseks nupule TV/
RADIO. 

Järjestatud kanalite loendi kuvamine 
1. Vajutage järjestatud kanalite loendi kuvamiseks nupule Roheline. 

2. Valige nupuga �/� soovitud kanalite järjestamise loend ning vajutage 
nupule OK. 
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4.8  Kanali infoaken 

Kui vajutate teenusevoo vastuvõtmisel nupule Sinine siis saate vaadata kanali infoakent. 

� Valige nupuga �/� soovitud kanal ning vajutage nupule OK. 
� Kuvage nupuga �/� eelmise või järgmise saate teave. 
� Vajutage kanaliinfo kuvamiseks nupule Sinine. 

1 Saate nimi 

2 Saate eetriaeg 

3 Detailne teave 

4 Ikoonid 

Kuvatakse saate salvestamisel. 

Kuvatakse siis, kui kanal pakub kõrglahutussaateid. 

Kuvab hetkel eetris oleva saate lahutust. 

Kuvatakse siis, kui saate heli on Dolby Digital süsteemis. 

Kuvatakse siis, kui saate heli on AAC Audio süsteemis. 

Kuvatakse siis, kui saate jaoks on saadaval subtiitrid. 

Kuvatakse siis, kui saade on eetris koos teletekstiga. 

Kuvatakse siis, kui kanal on lukustatud. 

Kuvatakse siis, kui kanal on skrambleeritud. 

Tähistab saate vaatamiseks nõutavat miinimumvanust. 

5 Kuvatava kanali number 

6 Käimasoleva saate eetriaeg 

7 Järgmise saate teave 

8 Kuvatava kanali nimi 

9 Praegune kellaaeg 

10 Käimasoleva saate edenemisriba 

1

5 6

2

7 8

3 4

09
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5. Menüü kasutamine 

5.1  Salvestaja (PVR) 

5.1.1 Faililoend 
Faililoend haldab sisseehitatud kõvakettal olevaid faile ja kaustasid. 

1. Valige nupuga �/� Salvestaja menüüst “Faililoend” ja vajutage nupule 
OK. 

2. Valige nupuga �/� “AV”, “MP3” või “Foto” ja vajutage nupule OK.  
Kuvatakse kõvakettale salvestatud failid ja kaustad. 

3. Valige nupuga �/� “AV”, “MP3” või “Foto” ja vajutage nupule OK. 

AV Siia kausta salvestatakse salvestatud failid. 

MP3 Siia kausta salvestatakse MP3 failid. 

Foto Siia kausta salvestatakse pildifailid. 

Failide/kaustade loendite redigeerimine 
1. Vajutage redigeerimise menüü või faililoendi menüü kuvamiseks nupule 

Kollane. 

2. Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

3. Kasutage valitud faili/kausta muutmiseks nuppe �/�/�/�/OK. 

Uus kaust Uue kausta loomiseks praegusse kausta. 

Nimeta ümber Faili või kausta nime muutmiseks. Saate 
kasutada tähemärke 0~9, a~z ja A~Z. 

Kustuta Kausta või faili kustutamiseks. 

Teisalda Faili asukoha muutmiseks. Valige nupuga �/� 
failid, mida soovite teisaldada ning vajutage 
nupule OK. 

Kopeeri Faili kopeerimiseks sisseehitatud kõvakettale 
või USB-mällu. Valige nupuga �/� failid, mida 
soovite kopeerida ning vajutage nupule OK. 

B Põhikaustade nimesid ei saa muuta. 
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Failide/kaustade loendite sortimine 
1. Vajutage faililoendi menüüs nuppu Roheline.  

Ekraanile ilmub failide sortimise menüü. 

2. Valige nupuga �/� soovitud järjestusviis ning vajutage nupule OK. 

Nimi Failide sortimiseks nimede järjekorras. 

Kuupäev Failide sortimiseks kuupäevade järjekorras. 

5.1.2  Reserveerimine 
Saate teha erinevaid salvestamise reserveerimise toiminguid, kaasa arvatud reserveeritud salvestuste lisamine, 
muutmine ja kustutamine. 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Salvestaja” ja vajutage nupule OK. 

2. Valige nupuga �/� “Reserveerimine” ja vajutage nupule OK.  
Ekraanil kuvatakse reserveerimine menüü. 

Lisamine 
1. Vajutage lisamise menüü kuvamiseks nupule Punane. 

2. Valige lisamise menüüst nupuga �/� määratavad elemendid. 

Kanal Salvestatava kanali valimiseks. 

Režiim Reserveeritud salvestamise intervalli valimiseks. 
Saate valida ühekordse, igapäevase või iganädalase 
salvestamise. 

Kuupäev Reserveeritud salvestamise kuupäeva määramiseks. 

Algus Reserveeritud salvestamise alustamise aja määramiseks. 

Lõpp Reserveeritud salvestamise lõpetamise aja määramiseks. 
Kui lõpuaeg jõuab kätte, siis salvestamine peatub. 

3. Vajutage salvestamiseks nuppu Punane. 

Muutmine 
1. Valige nupuga �/� reserveeritud salvestus, mida soovite muuta ning 

vajutage nupule Kollane. 
2. Kui ekraanile ilmub muutmise menüü, siis muutke määranguid samal 

viisil, kui salvestuse lisamisel. 

Kustutamine 
� Nupu Roheline vajutamine muutmise menüüs kustutab ainult valitud 

salvestuse loendi. 
� Kõikide reserveeritud salvestuse loendite kustutamiseks vajutage nuppu 

Roheline Reserveerimine menüüs ning vajutage seejärel nuppu OK.

B Kui jätate reserveeritud kanali vahele või kustutate selle, siis reserveeritud salves-
tuse määrangud kustutatakse. 
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5.1.3  Kõvaketta vormindamine 
Vajadusel saate vormindada seadme kõvaketta - see kustutab kõik sinna salvestatud andmed. 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Salvestaja” ja vajutage nupule OK. 

2. Valige nupuga �/�  “Kõvaketta vormindamine” ja vajutage nupule OK.

3. Sisestage Numbrinuppudega (0~9) PIN-kood ja vajutage nupule OK. 
� Algseks PIN-koodiks on tehases valitud 0000. 
� Koodi saab muuta menüüst “Muuda PIN-koodi”. 

5.1.4  Salvestaja seadistamine 
Salvestaja funktsioonide efektiivseks kasutamiseks saate teha järgmisi salvestaja valikuid. 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Salvestaja” ja vajutage nupule OK. 

2. Valige nupuga �/�  “Salvestaja seadistamine” ja vajutage nupule OK.  
Ekraanil kuvatakse valikumenüü Salvestaja seadistamine. 

3. Tehke soovitud valik ning valige seaded. 

Piiranguga aja 
algus

Reserveeritud salvestamise piiranguga aja 
alguse määramiseks. 

Piiranguga aja 
lõpp

Reserveeritud salvestamise piiranguga aja lõpu 
määramiseks. 

Salvestuse 
vaikekestus

Salvestuse vaikekestuse määramiseks. 

Uuesti esitamine Uuesti esitamise intervalli määramiseks. 

Reklaami 
vahelejätmine

Vahelejätmise aja määramiseks. 
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5.2  Telekava 

Telekava kuvab vastavalt kuupäevale ja kellajale saateinfot iga kanali kohta. 
Samuti saad reserveerida (saate) salvestuse kui vajutate nupule ● (Salvestus). 

5.2.1  Telekava info vaatamine 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Telekava” ja vajutage nupule OK. 
� Saate kuvada telekava ka kaugjuhtimispuldi nupuga GUIDE. 

2. Vajutage telekava menüüst väljumiseks nupule EXIT või GUIDE. 

�/�/�/� Kursori liigutamiseks üles, alla, vasakule või paremale. 

OK Valitud kanali valimiseks (koos hetkel pakutavate 
saadetega).

Punane Soovitud kuupäeva telekava vaatamiseks. 

Roheline Kanalite loendi järjestamiseks. 

Sinine Juhul kui detailne info on kuvamiseks liiga pikk, siis saate 
seda vaadata pika loendi kujul ning nupuga Sinine 
muuta loendi suurust. 

Salvesta Kanalile salvestamise reserveerimiseks. 

B Telekava infot ei pruugi kõik teenusepakkujad toetada. 

5.2.2  Salvestamise reserveerimine telekavast 
Saate määrata seadme salvestama telekavast mingi saate määratud kellajal. 

1. Valige nupuga �/�/�/� salvestatav saade ning vajutage nupule 
Salvestus. 

2. Tehke soovitud valik ning valige seaded. 

3. Vajutage salvestamiseks nuppu Punane. 
� Kuvatakse reserveerimise ikoon. 
� Saate kontrollida reserveeritud salvestuste loendit menüüst 

"Salvestaja" > “Reserveerimine”.
� Samuti saate kustutada või muuta reserveeritud salvestuste loendit. 

B Lisainformatsiooni saamiseks salvestamise reserveerimise kohta leiate lõigust 
5.1.2 Reserveerimine. 
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5.3  Kanalite loendi muutmine 

Saate luua lemmikute loendi, samuti lukustada, kustutada, jätta vahele või teisaldada kanaleid. 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Muuda kanalite loendit” ja vajutage 
nupule OK. 
� Sisestage numbrinuppudega (0~9) PIN-kood. 

2. Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

3. Kõikidest kanaliloenditest on võimalik valitud kanal teisaldada 
parempoolsesse kausta “Lukusta, Kustuta, Jäta vahele, Lemmik (1~16)”. 
� Muutmise loendist parempoolsesse kausta lisamiseks vajutage nupule 

OK. 
� Kui soovite eemaldada kanali parempoolsest muutmise kaustast, siis 

vajutage nupule OK. 
� Kanalite järjestamiseks vajutage nupule Roheline. Valige soovitud 

järjestus ning vajutage nupule OK. 
� Kui soovite lisada kõik kanalid kanalite loendisse, siis vajutage nupule 

Punane. 
� Kanali nime muutmiseks vajutage nupule Kollane. 
� Lemmikuloendi nime muutmiseks vajutage nupule Sinine. 

4. Kanalite loendi kinnitamiseks vajutage nupule MENU või EXIT ja vajutage 
salvestamiseks nupule OK. 

B Algseks PIN-koodiks on tehases valitud 0000. 

Lukustamine 
Saate lukustada soovitud loendis oleva(d) kanali(d), et näiteks lapsed ei saaks 
neid vaadata. 

1. Valige nupuga �/� lukustatav kanal ning vajutage nupule OK. 

2. Korrake toimingut iga lukustatava kanali jaoks. Kui lukustate kanali ühes 
loendis, siis lukustatakse see automaatselt ka teistes loendites. 

Kustutamine 
Saate kustutada televisiooni- või raadiokanali kuvatavast loendist. 

Valige nupuga �/� kustutatav kanal ning vajutage nupule OK. 
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Vahelejätmine 
Saate jätta televisiooni- või raadiokanali kuvatavas loendis vahele. 

Valige nupuga �/� vahelejäetav kanal ning vajutage nupule OK. 
� Vahelejäetud kanali taastamiseks vajutage muutmise loendis nupule OK. 

Lemmik (Lemmik 1~16) 
Soovi korral saate muuta TV ja raadio lemmikloendeid. See funktsioon 
võimaldab luua kuni 16 TV ja raadio lemmikloendit. 

Valige nupuga �/� kanal, mida soovite muuta lemmikute loendis ning 
vajutage nupule OK. 
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5.4  Seadistamine

Te võite automaatselt otsida “All” või “Open TV/Radio channels” abil.

5.4.1  Antenni seadistamine 

Sagedus
1. Vajutage �/� nuppu, et valida "Sagedus" ning seejärel vajutage OK 

nuppu.

2. Valige nupuga �/� soovitud riik ning seejärel vajutage OK nuppu.

5V väljundvõimsus 
1. Vajutage �/� nuppu, et valida "5V väljundvõimsus" ning seejärel 

vajutage OK nuppu.

2. Vajutage �/� nuppu, et valida "Väljas" või "Sees" ning seejärel vajutage 
OK nuppu. 

5.4.2  Kanali otsing
1. Vajutage �/� nuppu, et valida MUX (ühele sagedusele paigutatud 

kanalikomplekt) number, mida soovite leida ning seejärel vajutage OK 
nuppu, et seda kas lisada või eemaldada otsingunimekirjast.

2. Vajutage Punast või Rohelist nuppu, et alustada kanalite otsingut.

3. Valige nuppude �/� abil võrguotsing (Võrk) (“Väljas” või “Sees”). Kui 
valite suvandi “Sees”, saate koduvõrku kasutades rohkem teenuseid 
otsida.

4. Valige otsingu tüüp “Kõik” ja vajutage OK. Toimub kanalite otsimine.

5. Otsingu lõppedes avaneb aken “Otsing lõppenud”, vajutage OK.

6. Avaneb kanalite valik, vajutage OK. Ekraanile ilmub aken “Soovid 
salvestada”, vajutage OK. 
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5.5  Süsteemiseaded 

Kui soovite seadistada süsteemi vastavalt oma vajadustele, siis saate seda teha menüü “Süsteemiseaded” alammenüüdest.

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Süsteemiseaded” ning vajutage 
nupule OK.

2. Sisestage numbrinuppudega (0~9) PIN-kood. 

3. Valige nupuga �/� soovitud alammenüü ning vajutage nupule OK. 

B Algseks PIN-koodiks on tehases valitud 0000. 

5.5.1  Keel 
Saate määrata menüüteadete, heli ja subtiitrite keele. 

Menüü keel 
Siit saate valida, mis keeles menüüd kuvatakse. 
Valige nupuga �/� soovitud keel ning vajutage nupule OK. 

Esimene heli keel / teine heli keel 
Sellest menüüst saate muuta vaikimisi kasutatavat heli keelt (kanalite 
vahetamisel). 
Valige nupuga �/� soovitud keel ning vajutage nupule OK. 

B 
� Valige heli keel esimese ja teise heli keele hulgast. 
� Kui esimene heli keel pole valitud, siis valitakse vaikimisi teine heli keel. (Kui 

kumbagi heli keelt pole saadaval, siis valitakse heli keeleks esimene heli keel, mida 
valitud kanal toetab.) 

Esimene subtiitrite keel / teine subtiitrite keel 
Sellest menüüst saate muuta vaikimisi kasutatavat subtiitrite keelt (teenuste 
vahetamisel). 
Valige nupuga �/� soovitud keel ning vajutage nupule OK. 

B 
� Subtiitrite funktsiooni keelamiseks valige Väljas. 
� Valige subtiitrite keel esimese ja teise subtiitrite keele hulgast. 
� Kui esimene subtiitrite keel pole valitud, siis valitakse vaikimisi teine subtiitrite keel. 

(Kui kumbagi subtiitrite keelt pole saadaval, siis valitakse subtiitrite keeleks esimene 
subtiitrite keel, mida valitud kanal toetab.) 
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5.5.2  Aeg 
Saate määrata kohaliku aja, äratuse aja ja uneaja. 

Aeg 
Saate määrata kohaliku kellaaja vastavalt oma asukohale. 

Kui valite “Automaatne” 
Valige nupuga �/� soovitud riik ning vajutage nupule OK. 

Kui valite “Käsitsi” 
1. Valige nupuga �/� ajavöönd ning seejärel vajutage nupule OK. Iga kord, 

kui vajutate nupule �/�, muutub ajavöönd 30 minuti võrra. 

2. Kui soovite valida suveaega kasutusele, siis valige nupuga �/� “Sees” 
ning vajutage nupule OK. 

Äratuse aeg / uneaeg 
Saate määrata kellaajad, millal digiboks lülitub automaatselt sisse ja välja. 

1. Valige nupuga �/� soovitud valik (“Väljas”, “Üks kord”, “Igapäevane” või 
“Iganädalane”). 

2. Valige Värvinuppudega Colour/�/�/�/� aasta, kuu ja päev ning 
vajutage nupule OK. 

3. Liigutage nupuga �/� kursorit ning kasutage Numbrinuppe (0~9) 
tundide ja minutite sisestamiseks. 
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5.5.3  Lukustuse haldamine 

Kanalilukk 
Kui muudate “Kanalilukk” olekuks “Sees” või “Väljas”, siis sõltub kanali 
käitumine valitud väärtusest. 

� Kui valite “Sees”, siis peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui valite 
lukustatud kanali. 

� Kui valite “Väljas”, siis näete kõiki kanaleid ilma PIN-koodita. 

Reitingulukk 
Reitingulukk võimaldab seada piiranguid vaatajatele seadistades 
vanusepiirangud. Blokeeritud kanalite vaatamiseks on vaja parooli. 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

Menüülukk 
Kui valite Menüülukk olekuks “Jah”, siis vajatakse menüüde “Kanalite loendi 
muutmine” ja “Süsteemiseaded” kasutamiseks PIN-koodi.

Muuda PIN-koodi 
Saate muuta vaikimisi kasutatavat PIN-koodi 0000. 
ÄRGE SEDA UNUSTAGE! Ilma selleta ei pääse te ligi mitte ühelegi 
funktsioonile, mis vajavad seda koodi. 
Saate muuta samaaegselt kanaliluku ja menüüluku paroole. 

1. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega (0~9) kehtiv PIN-kood. 
2. Sisestage uus PIN-kood väljale Uus PIN. 
3. Uue PIN-koodi kinnitamiseks sisestage uus PIN-kood uuesti väljale Kinnita 

PIN. 
� Kui PIN-kood on õige, siis kuvatakse ekraanil teade “Õnnestus”. 

B Kui te unustate PIN-koodi, siis vajutage värvinuppudele järgmises järjekorras: 
Punane � Roheline � Kollane � Sinine.  
PIN-koodiks valitakse “0000”. 
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5.5.4  AV määrang 
Saate seadistada erinevaid sisend-/väljundsignaalidega seotud valikuid. 

TV
Saate määrata televiisori kuvasuhte. 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 
� Kui teie televiisori kuvasuhe on 4:3, siis valige 4:3 TV ning kui televiisori 

kuvasuhe on 16:9, siis valige 16:9 TV. 

Ekraani vorming 
Saate määrata ekraani tüübi vastavalt valitud kuvasuhtele. 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

4:3 TV Automaatne, Letterbox, Keskeltlõige

16:9 TV Automaatne, Pillarbox, Skaneerimisega 
kohandamine 

Lahutus 
Digiboks toetab erinevaid videolahutusi (576p, 720p ja 1080i). 

Valige nupuga �/� soovitud valik ning vajutage nupule OK. 

SCART-väljund  
Kui SCART-pordil on RGB-juhtimise tugi, siis valige “SCART-RGB”. 
Muul juhul valige “SCART-CVBS”. 
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5.5.5  Ekraaniteadete määrang 
Saate reguleerida ekraaniteadete läbipaistvust ning infoakna kuvamise aega. 

Menüü / teleteksti / subtiitrite läbipaistvus
Saate muuta ekraaniakende läbipaistvust vahemikus 20% kuni 100%. 

Valige nupuga �/� soovitud läbipaistvuse valik ning vajutage nupule OK. 
� Valitud läbipaistvuse määrang valitakse kohe kasutusele. 

Infoakna aeg 
Kui vahetate kanaleid, siis kuvatakse paari sekundi jooksul infoakent. Siit saate 
valida, kui kaua infoakent kuvatakse. 

Valige nupuga �/� soovitud infoakna kuvamise kestus (1~10 s) ning 
vajutage nupule OK. 
� Iga valitav aja element tähistab sekundeid, kui kaua infoakent kuvatakse 

ekraanil pärast kanalivahetust. 

Slaidiesitluse aeg
Vajutage  �/� nuppu, et valida soovitav slaidiesitluse aeg (1~10 sek) ning 
seejärel vajutage OK nuppu.

5.5.6  Tarkvara värskendus
Tarkvara saab alla laadida OTA- (Over The Air = üle eetri) või USB-ühenduse kaudu. 

OTA värskendus 
Uue tarkvara olemasolu eetris on võimalik kontrollida käsitsi. 
Uue tarkvara olemasolu kontrollimiseks vajutage nupule OK pärast 
Sageduse sisestamist.
Uusim tarkvara versioon laetakse alla.

USB värskendamine 
Saate värskendada seadme tarkvara digiboksi taga või parema esipaneeli all 
asuva USB-liidese kaudu.

1. Valige nupuga �/� “USB värskendamine” ja vajutage nupule OK. 
2. Valige nupuga �/� värskendusfail ning vajutage nupule OK. Tarkvara 

värskendamine algab. 
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5.5.7  Algseaded 
Kasutage seda valikut ainult siis, kui soovite käivitada kogu seadistamise toimingut algusest. 
Kui jätkate siit, siis kõik eelmised seaded ning kanalid tühjendatakse. Kasutusele valitakse tehase algseaded. 

1. Valige nupuga �/� “Algseaded” ja vajutage nupule OK. 

2. Kui soovite lähtestada, siis vajutage nupule OK või vajutage menüüst 
väljumiseks nupule EXIT. 

5.5.8  Süsteemiinfo
Kuvab süsteemiinfo: Mudeli nimi, süsteemitarkvara versioon (S/W), riistvara versioon (H/W), laadija versioon. 

Valige nupuga �/� “Süsteemiinfo”. 

5.6  CA süsteem 

Nende menüüde allikaks on CA-moodul ja vaatajakaart. 
Digiboks on varustatud ühe vaatajakaardi pesaga. 
Sisestage sobilik ning kehtiv vaatajakaart. 
Seejärel saate juurdepääsu vastavatele tasulistele teenustele. 

Sisestage vaatajakaart pessa. Vaatajakaart tuvastab tasulised kanalid. 
Vaatajakaardil on olemas ka teie tellimuse andmed ning saate vaadata oma 
õigusi. 
� Kui te ei sisesta vaatajakaarti, siis näete teadet “Vaatajakaart puudub”. 
� Kui sisestate vaatajakaardi pessa, siis saate vaadata valitud kanalit. 
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6. Salvestaja juhised 

6.1  Salvestuste loend 

Saate kontrollida salvestusi “Faililoendist”. 

6.1.1  Salvestuste loend 

Vajutage salvestuste loendi kuvamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu Recorded List. Salvestuste loendis kuvatakse 
järgmist infot. Samuti saate vaadata salvestuste loendit "Salvestaja" > "Faililoend" menüüst. 

1 Kausta rada 

2 Salvestatud saadete loend 

3 MP3 failide loend 

4 Pildifailide loend 

5 Salvestuse pisipilt 

6 Kõvaketta kasutatud maht 

7 Kausta ikoon

8 Faili ikoon

9 Faili nimi, kellaeg, kuupäev, kestus

10 Info kasutatavate nuppude kohta

B Kui USB-pesaga on ühendatud USB-mälu, siis faililoendi menüü vasakul küljel kuvatakse USB-mälu ikooni. 

2

1

7

8

9

0

3

4

5

6

STB_Starman_Ter_000000_KTF-B3001HCO_HDPVR_Est.indd   33 2010-05-20   �� 11:43:28



34 - EST

6.1.2  Esitamine 
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Recorded List. 

� Kuvatakse salvestuste loend. 

2. Valige nupuga �/� soovitud saade ning vajutage nupule OK. 

Algusest Salvestuse esitamiseks algusest. 

Jätka Salvestuse esitamise jätkamiseks eelnevalt 
peatatud kohast. 

Deskrambleeri Faili deskrambleerimiseks ning uuesti 
salvestamiseks. 

Tühista Taasesituse tühistamiseks. 

3. Valige nupuga �/� “Algusest” või “Jätka” ning vajutage nupule OK. 
� Valitud salvestus taasesitatakse. 
� Kui vajutate kaugjuhtimispuldil asuvat edenemise riba nuppu, siis 

kuvatakse ekraanil edenemisriba. 
� Abiakna kuvamiseks vajutage edenemisriba ilmumisel Sinist nuppu. 

6.2  Edenemisriba 

Vajutage salvestuse vaatamise ajal edenemisriba kuvamiseks nuppu 
Edenemisriba. Edenemisriba kuvab esituse olekut, salvestuse kestust ning 
möödunud aega. 

6.3  Taasesitus 

Salvestust saab esitada mitmel eri viisil. 

6.3.1  Kiire edasikerimine ja tagasikerimine 
Kiire edasi- ja tagasikerimise funktsioonid võimaldavad kasutajal vaadata salvestuse osi kiiresti edaspidi või tagurpidi. 

� Kiire edasikerimisega vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu 
� (kiire edasikerimine) ning kiire tagasikerimisega vaatamiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldil nuppu � (kiire tagasikerimine). 

� Iga nupuvajutus suurendab kiirust. (x2, x4, x8, x16, x32)
� Vajutage soovitud kohas salvestuskiirusega esituse jätkamiseks nuppu � 

(taasesitus). 
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6.3.2  Aeglane taasesitus 
� Vajuta taasesituse ajal nuppu � (paus) ning seejärel nuppu � (kiire 

edasikerimine) / � (kiire tagasikerimine), et esitada salvestust aeglaselt 
edaspidi/tagurpidi. 

� Iga kord kui vajutate nuppu, esitatakse salvestust 2x, 4x, 8x, 16x ja 32x 
kiirusega. 

� Vajutage soovitud kohas salvestuskiirusega esituse jätkamiseks nuppu � 
(taasesitus). 

6.3.3  Uuesti esitamine 
� Vajutage pärast taasesitust tagasiliikumiseks ning sellest kohast uuesti 

esitamiseks nupule  (uuesti esitamine). Pärast taasesitust esitatakse 
alates sellest kohast salvestus uuesti. 

� Saate määrata uuesti esitamise intervalli Salvestaja seadistamise menüüst. 

6.3.4  Reklaamide vahelejätmine 
� Vajutage edasiliikumiseks ning seejärel esituse jätkamiseks nupule  (jäta 

vahele). Pärast vahelejäetud osast möödumist jätkatakse taasesitust. 
� Saate määrata vahelejätmise intervalli Salvestaja seadistamise menüüst. 

6.3.5  Otse liikumine 
1. Vajutage esitamise ajal edenemisriba nuppu.  

Kuvatakse edenemisriba. 

2. Vajutage ja hoidke nuppu �/� kursori liigutamiseks edenemisribal 
soovitud kohta ning seejärel laske esituse jätkamiseks uuest kohast nupp 
�/� lahti. 
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6.3.6  Kordus A-B 
Saate määrata kindla osa salvestusest ning esitada seda korduvalt. 

Vajutage alguse koha määramiseks üks kord nuppu Kollane ning lõpu määramiseks uuesti nuppu Kollane. 
Valitud salvestuse osa taasesitatakse korduvalt.

Korduse režiimi peatamiseks 
1. Vajutage nuppu OK. 

2. Valige nupuga �/�  “Kordusest välja” ja vajutage nupule OK.  
Samuti võite kasutada selle toimingu tegemiseks nuppu Kollane. 

6.3.7  Järjehoidjad 
Kasutage järjehoidjaid salvestuste kohtade kiireks ja mugavaks leidmiseks. 

1. Vajutage esitamise ajal nuppu Edenemisriba.  
Kuvatakse edenemisriba. 

2. Vajutage soovitud kohta järjehoidja lisamiseks nuppu Punane. 

3. Vajutage järjehoidjate loendi kuvamiseks nuppu Roheline ning vajutage 
soovitud asukoha valimiseks nuppu �/�. 

4. Järjehoidja kustutamiseks valige soovitud asukoht ning vajutage nuppu 
Punane. 
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6.4  Viitega salvestamine 

Digiboks salvestab saate automaatselt ajutiselt kõvakettale, nii et kasutajad 
saaksid saadet pausida, esitada, kerida kiirelt edasi või tagasi, taasesitada 
jne isegi hetkel eetris oleva saate ajal. Kui vajutate nupule � (kiire 
tagasikerimine) või � (paus), siis alustatakse viitega salvestamist. 

6.5  Kohe salvestamine 

Saate salvestada saate seadme sisseehitatud kõvakettale, ilma et vajaksite 
välist salvestusvahendit. 

Vajutage esitatava saate salvestamiseks nupule ● (Salvestus).  
Kuvatakse salvestamise ikoon ning vaike-salvestusaeg. 

6.6  Mitme kanali salvestamine 

Saate salvestada samaaegselt kahte kanalit. 

6.7  Salvestamise peatamine 

1. Vajutage nupule  (Stopp).  
Kuvatakse peatamise loend. 

2. Valige nupuga �/� salvestus, mida soovite peatada ning vajutage 
nupule  (Stopp). 
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6.8  MP3 / fotod 

Saate taasesitada MP3 või pildifaile, mis on salvestatud sisseehitatud kõvakettale, USB-mällu.  
Kasutage digiboksiga USB-mälu ühendamiseks USB-kaablit. 

6.8.1  USB-mälu ühendamine 
1. Salvestage arvutis MP3 ja pildifailid USB-mällu. 

2. Ühendage USB-mälu digiboksi USB pesaga. 

6.8.2  Failide taasesitamine 

1. Valige nupuga �/� peamenüüst “Salvestaja” ja vajutage nupule OK. 

2. Valige nupuga �/�  “Faililoend” ja vajutage nupule OK. 

3. Valige nupuga �/� “MP3” või “Foto” ning vajutage nupule OK.  
Ekraanil kuvatakse MP3- või pildifailid. 

4. Valige nupuga �/� soovitud fail ning vajutage nupule OK.  
Valitud fail taasesitatakse.
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7. Lisa 

7.1  Veaotsing 

Probleem Lahendus

Esipaneeli LED-ekraan on tühi.  
Toide puudub. � Ühendage toitejuhtme pistik korralikult.

Pilti ei ole.
� Kontrollige, et seade on lülitatud sisse.
� Kontrollige ühendusi ja parandage vajadusel. 
� Kontrollige kanalit ja videoväljundit ning vajadusel parandage. 

Pildikvaliteet on halb.
� Kontrollige kas signaali tase (võimsus) on piisav.
� Kontrollige, et RF-kaabel oleks õigesti ühendatud.

Heli ei ole. 
� Kontrollige televiisori ja digiboksi helitaset. 
� Kontrollige televiisori ja digiboksi vaigistamise olekut. 
� Kontrollige audiokaablite ühendusi. 

Kaugjuhtimispult ei toimi. 
� Suunake kaugjuhtimispult otse vastuvõtjale. 
� Kontrollige ja vajadusel vahetage patareid uute vastu. 
� Kontrollige, et midagi ei oleks esipaneeli ees. 

Teenus ei toimi või on 
skrambleeritud. � Kontrollige, et vaatajakaart ühilduks valitud teenusega. 

Olete unustanud oma salajase PIN-
koodi. � Vaadake PIN-koodi muutmise juhiseid sellest juhendist. 
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7.2  Tehnilised andmed 

Süsteemiandmed 

Flash-mälu 
Programmeeritav DRAM 
EEPROM 

32 MB 
256 MB 
32 KB 

MPEG TS A/V DEKODEERIMINE 

Edastusvoog 
MPEG profiil/tase 
Sisend-bitikiirus 
Video kuvasuhe 
Videovormingud 
Videoväljundid 
Audio dekodeerimine 
Helirežiimid 
Diskreetimissagedus 

MPEG-4/H.264 HP@L4.0 1920x1080 ülerealaotusega@50Hz 
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4/AVC MP@L4 
Maks. 81,0 Mbit/s 
4:3, 16:9, Letter Box 
576p, 720p, 1080i 
SD-väljund: PAL HD-lahutus: 1080i, 720P, 576P 
Dolby AAC, AC-3, MPEG-1 kihid 1,2 ja 3 (MP3) 
Eraldi mono, duaalne mono, stereo, liidetud stereo 
32,0, 44,1 ja 48,0 kHz 

A/V & ANDMETE SISEND/VÄLJUND 

Väljundliidesed 
SCART TV ja SCART VCR, YPbPr (KOMPONENT), 
RCA (KOMPOSIIT), SPDIF (OPTILINE), 
HDMI, RJ45, USB2.0 (tagapaneel: 1EA, esipaneel: 1EA) 

Tuuner (duaalne) & kanalid 

RF-sisendpesa 

Sagedusvahemik 
Sisendsignaali tase
Kanali ribalaius
Demodulatsiooni standard

DIN-tüüpi sisemine
DIN-tüüpi, IEC60169-2 sisemine konnektor 
75 Ohm
VHF: 170~230MHz, UHF: 470~862MHz
-75 dBm ~ -35dBm (64QAM,7/8 koodi tase)
8MHz, 7MHz
COFDM

Deskrambleerimine ja juurdepääsu haldus 

Standard 
Vaatajakaardi pesade arv 
Asukoht 
Standard 

DVB üldkasutatav algoritm (ETR 289) 
ÜKS pesa (esipaneelil) 
Esipaneel (iides vaatajakaardi all)
ISO 7816 osa 3 

Toide 

Sisendpinge 
Tarbitav võimsus 
Kaitse 
Tüüp 

Vahelduvpinge 90-250 V, 50/60 Hz 
40 W 
Eraldi seesmine kaitse 
SMPS 

Kõvaketas 

Liides 
Maht 

SATA 
250~500 GB 

Muud andmed 

Töökeskkonna temperatuur 
Säilitustemperatuur 
Mõõtmed (L x K x S) 
Kaal 

0 ~ 50 ºC 
-20 ~ 60 ºC 
370 x 60 x 280 mm 
3,0 Kg 
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7.3  Menüü skeem 

Salvestaja Faililoend AV 
MP3 

Foto 
Reserveerimine 
Kõvaketta vormindamine
Salvestaja seadistamine Piiranguga aja algus 

Piiranguga aja lõpp 
Salvestuse vaikekestus 
Uuesti esitamine 
Reklaami vahelejätmine 

Telekava 

Muuda kanalite loendit  

Seadistamine Search Channel 
Kanali otsing Sagedus

5V väljundvõimsus

 
Süsteemiseaded  Keel Menüü keel 

Esimene heli keel 
Teine heli keel 
Esimene subtiitrite keel 
Teine subtiitrite keel 

Aeg Aeg 
Äratuse aeg 
Uneaeg

Lukustuse haldamine Kanalilukk 
Reitingulukk 
Menüülukk 
Muuda PIN-koodi

AV määrang TV 
Ekraani vorming 
Lahutus 
SCART-väljund  

Ekraaniteadete määrang Menüü läbipaistvus 
Teleteksti läbipaistvus 
Subtiitrite läbipaistvus 
Infoakna aeg 
Slaidiesitluse aeg

Tarkvara värskendus OTA värskendus 
USB värskendamine 

Algseaded 
Süsteemiinfo 

CA süsteem 
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7.4  Kaugjuhtimispuldi seadistamine televiisori jaoks

7.4.1  Kolmekohalise koodi kasutamine
1. Lülitage enne kaugjuhtimispuldi seadistamist televiisor sisse. 

2. Seadistamise režiimi lülitumiseks hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu TV STANDBY koos nupuga OK umbes 3 
sekundit all.
� Kui LED-signaaltuli süttib (puldil jääb põlema punane tuli), siis on seadistamise režiim valitud kasutusele.

B Seadistamise režiim tühistatakse, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.  
Kui vajutate nupule OK, siis LED-signaaltuli kustub ning seadistamise režiim tühistatakse.

3. Suunake kaugjuhtimispult televiisorile.

4. Leidke järgmistel lehekülgedel toodud loendist oma televiisori tootja 3-kohaline kood ning sisestage see 
numbrinuppudega.
� LED-signaaltuli vilgub iga numbri sisestamisel. 
� Kehtiva 3-kohalise koodi sisestamisel LED–signaaltuli vilgub ning lülitub olekusse  “sees”.
� Kontrollige, kas kaugjuhtimispult juhib televiisori funktsioone.

5. Kontrollige, kas televiisor lülitus pärast 3-kohalise numbri sisestamist välja.
� Kui televiisor on väljas, siis kontrollige kas televiisor lülitub nupuga TV STANDBY sisse. (Jätkake punktist 6).
� Kui televiisor ei lülitunud välja, siis sisestage teine 3-kohaline kood.
� Seadistamise koodi kontrollimiseks vaadake käesoleva juhendi punkti 7.4.2.

6. Vajutage lõpetamiseks nuppu OK.

7. Vajutage televiisori kanalite vahetamiseks nuppe TV CH+/-.

8. Vajutage televiisori helitugevuse reguleerimiseks nuppe TV VOL+/-.

7.4.2  Seadistamise koodi kontrollimine
1. Seadistamise režiimi lülitumiseks hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu TV STANDBY koos nupuga OK umbes 3 

sekundit all.
� Kui  LED-signaaltuli süttib (puldil jääb põlema punane tuli), siis on seadistamise režiim valitud kasutusele.

2. Vajutage allolevale sinist värvi INFO nupule.
� Iga 3-kohalise seadistamise koodi number vilgub vastavalt oma väärtusele. (Ainult 0 vilgub 10 korda.)
� Näiteks seadistamise koodi 015 puhul vilgub LED-signaaltuli: 10 korda – 1 kord – 5 korda. 
� Pärast 3-kohalise koodi kuvamist tühistatakse seadistamise režiim.

B Seadistamise režiim tühistatakse, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.  
Kui vajutate nupule OK, siis LED-signaaltuli kustub ning seadistamise režiim tühistatakse.
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7.4.3  TV-koodide loendid 

ADMIRAL 072 081 160 161 096
ADVENT 247
AIKO 103
AKAI 006 146 248
ALARON 028
AMARK 112 143
AMERICA ACTION 043
AMPRO 073
ANAM 043 054 055 056 080 112
AOC 058 006 004 112
APEX DIGITAL 015 226
AUDIOVOX 076 103 043
BAYSONIC 043
BELL&HOWELL 072
BRADFORD 043
BROKSONIC 096
CANDLE 006 002 003 004
CAPEHART 058
CARVER 164
CELEBRITY 001
CETRONIC 043
CINERAL 103 120
CITIZEN 006 002 003 004 101 103 143
CLASSIC 043
CONCERTO 004
CONTEC 043 051
CORONADO 143
CRAIG 043 054 028
CROSLEY 164
CROWN 043 143
CURTIS MATHES 006 004 101 143 011 072 081 120 164
CXC 043
DAEWOO 076 103 055 004 127 143 016 043 044  
 125 120
DAYTRON 004 143
DENON 011
DUMONT 004 073
DWIN 161
DYNASTY 043
DYNATECH 062
ELECTROBAND 001
ELECTROHOME 024 076 143
EMERSON 005 028 043 048 076 096 155 004 051  
 143 151 153 154
FISHER 007 057
FUJITSU 164 028 198 246
FUNAI 028 043 052 249
FUTURETECH 043
GATEWAY 242
GE 006 073 144 160 161 004 008 009 034  
 056 074 091 155 081 120
GIBRALTER 004 073
GOLDSTAR 004 106 119 110 112 113 127 143
GRUNPY 028 043
HALL MARK 004

HARLEY DAVIDSON 028
HARMAN KARDON 164
HARVARD 043
HITACHI 163 004 007 009 011 072 010 012 023  
 075 143 158
INFINITY 164
INKEL 129
INTEQ 073
JBL 164
JCB 001
JCPENNEY 004 006 008 024 030 065 101 143 156  
 160
JENSEN 013
JVC 038 001 034 083 206 217 068 069
KENWOOD 006 001
KLOSS 002 059
KTV 006 043 143 154
LG 004 106 119 110 112 113 127 143
LODGENET 072
LOEWE 207 164
LOGIK 072
LUXMAN 004
LXI 007 015 052 081 160 164
MAGNAVOX 006 003 004 022 059 060 061 063 064  
 127 164 094 160 028 250
MAJESTIC 072
MARANTZ 164 006
MATSUI 164
MATSUSHITA 080
MEGATRON 004
MEMOREX 004 007 072 028 096
METZ 088
MGA 024 006 004 042
MIDLAND 073
MINERVA 088
MINUTZ 008
MITSUBISHI 109 024 042 004 040 146 028 081 225
MOTOROLA 081
MTC 006 004 062 101
MULTITECH 043
NAD 015 025
NEC 006 134 040 056 007 019 024 237
NIKEI 043
NIKKO 103
NTC 103
ONKING 043
ONWA 043
OPTIMUS 080
OPTONICA 019 081
ORION 096 201 202 203 204 205 028
PANASONIC 034 056 080 164 208 222
PHILCO 006 003 004 024 056 059 060 063 064  
 127 143 164
PHILIPS 164 005 038 093 127 006 003 004 059  
 210 

Tootja / kaubamärk Seadistamise kood Tootja / kaubamärk Seadistamise kood

� Iga tootjakoodi juures tähistab suurem numbriline väärtus uuemat mudelit.
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44 - EST

PIONEER 023 025 135 176 004 018 006 209 234
PORTLAND 004 143 103
PRISM 034
PROSCAN 144 160 161
PROTON 004 058 143 171 173 112
QUASAR 034 056
RADIO SHACK 004 019 127 143 043
RCA 160 161 144 156 065 006 004 023 024  
 056 074 152 081
REALISTIC 007 019
RUNCO 072 073
SAMPO 006 004 058 242
SAMSUNG 004 101 127 133 143 160 089 105 211 
 228 229
SANSEI 120
SANSUI 096
SANYO 007 053 057 082 020
SCOTCH 004
SCOTT 004 005 028 043 048 143
SEARS 004 007 015 028 030 057 082 094 143  
 160 052 164
SEMIVOX 043
SEMP 015
SHARP 081 014 019 028 004 022 143 175
SIGNATURE 072
SONY 001 126 139
SOUNDESIGN 003 004 028 043
SPECTRICON 112
SQUAREVIEW 052
SSS 004 043
STARLITE 043
SUPRE MACY 002
SUPREME 001
SYLVANIA 006 003 059 060 063 064 127 160 164  
 044 249
SYMPHONIC 052 249
TANDY 081
TATUNG 056 062
TECHNICS 034 080
TECHNOL ACE 028
TECHWOOD 004
TEKNIKA 002 003 004 024 028 043 072 101 143 
 103 164
TELERENT 072
TERA 172
TMK 004
TNCI 073
TOSHIBA 015 030 007 040 062 101 
TOTEVISION 143
UNIVERSAL 008 009
VIDEO CONCEPTS 146
VIDIKRON 174 188 164
VIDTECH 004
WARDS 004 064 164 008 009 019 028 060 061  
 063 072 074 143
WESTING HOUSE 076
YAMAHA 004 006

YORK 004
YUPITERU 043
ZENITH 072 073 095 103 011 096
ZONDA 112

Tootja / kaubamärk Seadistamise kood Tootja / kaubamärk Seadistamise kood
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