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Sissejuhatus  

Lühidalt kasutusjuhendist 

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse teie dekoodri (signaalimuunduri) üldisi funktsioone ja 

võimalusi. Siit leiate kogu alginformatsiooni. Kõigepealt veenduge, kas Teie dekooder on õigesti 

ühendatud. Seejärel võtke kaugjuhtimispult ja täitke selles juhendis toodud juhised. Kui mõistate, 

kuidas töötab kaugjuhtimispult ja teete endale selgeks dekoodri peamised funktsioonid on see 

kasutusjuhend teile kasulik, kui suuniste allikas.   

Tootja jätab endale õiguse, muuta vastuvõtja konstruktsiooni ja kasutajamenüüd, ilma eelnevalt 

hoiatamata. 

 

Teie vastuvõtjast 

Kõrglahutusega DVB-T vastuvõtja võib võtta vastu HD digitaalse, MPEG4 ja MPEG2 

pakkimisstandardi maapealseid kanaleid. Nautige DVB-T telekanalite suurepärast pildikvaliteeti. 

Seade omab sisseehitatud "Conax" krüpteeringu kaardilugemisseadet.  

 

Ohutus ja hoiatus 

Ohutus 

 Enne selle vastuvõtja kasutamist lugege läbi kogu kasutusjuhend. 

 Pange vastuvõtja hea ventilatsiooniga, jahedasse kohta. 

 Ärge koormake elektrivõrgu pistikupesa liigeselt pikendusjuhtme või adapteriga, sest see võib 

põhjustada lühise ja tulekahju. 

 Lülitage vastuvõtja äikese ajaks elektrivõrgust välja. Ärge jätke vastuvõtjat otseste päikesekiirte 

alla. Kunagi ärge asetage vastuvõtjale veega täidetud nõusid. 

 Enne juhtmete ühendamist veenduge, kas seade on elektrivõrgust välja lülitatud. 

 Kui vastuvõtjat ei kasutata pikemat aega, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja. 

 Tehnilist hooldust võib teha ainult pärast seadme elektrivõrgust välja lülitamist. 

 Kasutage ainult seadme tootja poolt soovitatud lisaseadmeid/tarvikuid. 

 Kasutage seadet keskmises kliimas. 

 

Hoiatus 

 Toitejuhtme ja toitejuhtme pistiku vigastamise vältimiseks pidage kinni järgmistest juhistest.  

1. Ärge püüdke toitejuhet või toitejuhtme pistikut modifitseerida või ümber ehitada. 

2. Ärge murdke ega keerutage toitejuhet. 

3. Toitejuhtme pistikut pistikupesast välja tõmmates võtke kinni pistikust, ärge tehke seda juhtmest 

tõmmates. 

4. Hoidke seadme toitejuhe kütteseadmetest eemal. 

 Pidage kinni järgmistest juhistest. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi. 

1. Ärge avage seadme korpust. 

2. Ärge toppige seadme sisse mingeid esemeid. 

3. Ärge puudutage toitejuhtme pistikut niiske või märja käega. 

4. Äikese ajal lülitage seade elektrivõrgust välja. 

 Ärge kasutage rikkis seadet Rikkis seadme edasine kasutamine võib põhjustada tõsise rikke. 

Seadme rikke korral pöörduge selle kohaliku levitaja poole. 
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Lisad  

                 

AAA patarei                   Adapter  

              

Kaugjuhtimispult  Kasutusjuhend 

Märkus: 

Hoides kaugjuhtimispulti pikka aega ilma patareita, võib tekkida häireid, seetõttu hoidke 

alati patarei kaugjuhtimispuldis. 

Esi- ja tagapaneel 
 

Esipaneel  

 
1. MENU: meniu nupp 

2. VOL-:  Helitugevuse vähendamise nupp 

3. CH - : kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita 

4. OK: kinnita  

5. VOL+:  Helitugevuse suurendamise nupp 

6. LED EKRAAN: infopaneel 

7. USB: tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks 

8. POWER: seadme elektritoite sisse-/väljalülitamiseks.  

9. CH+: kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita. 

10. LAHTIKODEERIMISE KAARDI PESA: kaardipesa (CA) kaardile  
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Tagapaneel  

 
1. RF IN: siia pessa ühendatakse välisantenn  

2. RF LOOP THROUGH: selle pesa kaudu toimub RF-signaali edastamine televiisorile või 

mõnele muule videosüsteemile 

3. TV SCART 
4. SPDIF: Digitaalse audiosignaali väljund. 

5. USB: tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks 

6. HDMI: HD audio- ja videoväljundit kasutatakse HDMI-seadme ühendamiseks 

7. DC12: toitejuhe connector  

 

Kaugjuhtimine 
Kaugjuhtimispult 

 

POWER: vastuvõtja sisse- ja väljalülitamine ooterežiimilt. 

<0>-<9>: numbrinupud. 

CH-/CH+: kanalite vahetamise nupud.  

MENU: põhimenüü näitamine teleriekraanil. Nupu veelkordsel vajutamisel 

menüü kaob. 

OK: valitud seadistuse kinnitamine või kõigi kanalite kuvamine mitte-

menüürežiimis.  

VOL-/VOL+: helitugevuse suurendamine või vähendamine.  

▲▼►◄: navigatsiooninupud kursori liigutamiseks.  

EPG: kuvab elektroonilise telekava. 

FAV: kuvab teie lemmikprogrammide nimestiku. Teistesse lemmikprogrammide 

nimestikesse pääsemiseks vajutage FAV veel kord.  

V-FORMAT: ühendab HDMI720P ja 1080i. 

RECALL: eelnevalt vaadatud kanalile naasmine.  

Punane/roheline/kollane/sinine: lehekülgede vahel liikumine teleteksti 

režiimis.  

DTV/VCR: võimaldab valida DVB-T ja Scart režiimi vahel.  

TTX: teleteksti sisse lülitamine, kui kanal seda võimaldab. Väljumiseks kasutage 

nuppu EXIT. 

SUBTITLE: kuvab subtiitrite valiku (sõltuvalt kanali võimalustest). 

LANG: keele valik, vasaku/parema kanali valik (sõltuvalt kanali võimalustest). 

EXIT: kuvatud menüüst lahkumine.  

INFO: teave valitud kanali kohta.  

TV/RADIO: valik digiraadio ja DVB-T režiimi vahel.  

MUTE: heli väljalülitamine (tummrežiim).  

PAGE+/PAGE-: menüüsisene liikumine. 

LIST: kõigi programmide kuvamine.  
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PVR- ja multimeediuminupud  

Patareide kohale asetamine  

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuva patareipesa kaas ja pange 2 AAA-tüüpi patareid 

neile mõeldud pessa. 

Kontrollige, et patareide poolsus vastaks puldi sees näidatud poolsusele.  

 
1. Avage kaas 

2. Pange patareid kohale 

3. Sulgege kaas  

 

Kaugjuhtimispuldi kasutamine  

Kaugjuhtimispulti kasutades suunake see seadme esipaneeli poole. Kaugjuhtimispult töötab 

seadmest kuni 7 meetri kaugusel ja nurga all kuni 60°.  

 

 
Kaugjuhtimispult ei tööta, kui selle ja seadme vahel on takistus.  

 Päike või väga ere valgus võib kaugjuhtimispuldi tundlikkust vähendada.  
 

Televiisoriga Ühendamine 

Digivastuvõtja tavaliseks ühendamiseks teleriga kasutage järgnevat ühendusskeemi. Kõrgema 

kvaliteediga ühenduseks kasutage allpooltoodud skeemi, mis kujutab komponentvideo ja liitaudio 

ühendamist. Parima kvaliteedi saavutamiseks kasutage allpooltoodud HDMI- otseühenduse skeemi.  
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Helisüsteemiga Ühendamine 

 

 
 

Esmakordne seadistamine  
 

Peale seda, kui kõik ühendustööd on lõpetatud, lülitage teler sisse ja 

veenduge, et digivastuvõtja on elektritoitesüsteemi lülitatud. 

Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu POWER. Juhul, kui 

kasutate digivastuvõtjat esmakordselt või taastasite selle 

tehaseseaded, ilmub teleriekraanile seadistamise peamenüü.  
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(1) [OSD keel]: keele valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.  

(2) [Riik]: asukohariigi valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.  

(3) [Kanali otsing]: automaatse kanaliotsingu alustamiseks vajutage nuppu RIGHT või OK.  

(4) Kui kanalite otsing on lõppenud, võite telerivaatamist alustada.  

 

Põhitegevused 

 

Kanalite seadistamine 

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU ja valige [Kanal]; 

menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT- nuppu.  

Menüüs kuvatakse valikud kanalite seadistuse reguleerimiseks. 

Valige vajalik valikuvariant ja selle seadistuse reguleerimiseks 

vajutage nuppu OK või RIGHT. Menüüst väljumiseks vajutage 

nuppu EXIT.  
 

a) Kanalite korrastamine: 

Kanalite korrastamiseks (kanali lukustamiseks, vahele jätmiseks, lemmikuks valimiseks, 

kustutamiseks või kanalite järjestuse muutmiseks) sisenege 

Kanalite korrastamise menüüsse. Sellesse menüüsse pääseb 

salasõnaga. Sisestage eelseadistatud salasõna 0000. Peasalasõna 

lukustuste avamiseks on 8888. 

 

Lemmikkanalite valik 

Siin on teil on võimalus luua kergesti ja kiiresti ligipääsetavate 

lemmikkanalite nimestik. 

 

Lemmiktele- või raadiokanali valik:  
1. Valige soovitav kanal ja vajutage nuppu FAVOURITE. Kanali tähise juurde ilmub 

südamekujuline sümbol ja seega on kanal lemmikute hulka lisatud.  

2. Rohkemate lemmikkanalite valimiseks korrake eelmises punktis kirjeldatud tegevusi.  

3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.  

 

Lemmiktele- või raadiokanalist loobumine:  
Lemmikkanalist loobumiseks valige vastav lemmikkanal ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu 

FAVOURITE. 

 

Lemmikkanali vaatamine: 

1. Tavalises vaatamisrežiimis vajutage nuppu FAVOURITE ja ekraanile ilmub lemmikkanalite 

menüü. 

2. Lemmikkanalite seas liikumiseks vajutage nuppu UP/DOWN.  

3. Lemmikkanali valimiseks vajutage nuppu OK.  

 

Lemmiktele- või raadiokanali kustutamine: 

1. Valige vastav kanal ja vajutage SINIST nuppu. Seejärel ilmub ekraanile hoiatus. Kanali 

kustutamiseks vajutage nuppu OK.  

2. Rohkemate kanalite kustutamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.  

 

Tele- või raadiokanali vahele jätmine: 

1. Valige kanal, millest soovite "üle hüpata" ja vajutage ROHELIST nuppu. Kanali tähise 

juurde ilmub vahelejätmise sümbol ja seega on kanal seadistatud kui vahele jäetav.  
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2. Rohkemate kanalite seadistamiseks vahele jäetavatena korrake eelnevalt kirjeldatud 

tegevusi.  

3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.  

 

Kanali vahelejätmisest loobumine: 

Kanali vahelejätmisest loobumiseks valige vastav vahelejäetav kanal ja vajutage ROHELIST nuppu 

kaugjuhtimispuldil. 

 

Kanalite järjestuse muutmine: 

1. Valige kanal, mille asetust soovite muuta ja vajutage PUNAST nuppu. Kanali tähise juurde 

ilmub kanali nihutamise sümbol.  

2. Kanali nihutamiseks vajutage UP/DOWN-nuppu.  

3. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.  

4. Rohkemate kanalite nihutamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.  

 

Kanalite lukustamine: 

Siin on teil võimalus kanaleid piiratud vaatamiseks lukustada.  

Tele- või raadiokanali lukustamine:  

1. Valige kanal, mida soovite lukustada ja vajutage KOLLAST nuppu. Kanali tähise juurde 

ilmub tabaluku sümbol ja seega on kanal lukustatud.  

2. Rohkemate kanalite lukustamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.  

3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.  

4. Lukustatud kanali funktsioonist loobumiseks vajutage KOLLAST nuppu.  

5. Lukustatud kanalite vaatamiseks sisestage kas eelseadistatud salasõna 0000 või enda poolt  

määratud salasõna. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.  

 

b) EPG (elektrooniline telekava): 

EPG on ekraanil kuvatav telekava, mis näitab iga seadistatud kanali 

järgmise seitsme päeva saateid. Telekava vaatamiseks vajutage 

EPG-nuppu kaugjuhtimispuldil.  

Kanali valimiseks kasutage UP/DOWN-nuppu. Juhul, kui kava 

koosneb enam kui ühest leheküljest, kasutage järgmisele leheküljele 

liikumiseks SINIST nuppu ja eelmisele leheküljele liikumiseks 

KOLLAST nuppu.  

 

c) Kanalite järjestamine:  

Järjestage kanalid vastavalt järgnevatele valikutele: 

[LCN] – järjestab kanalid tõusvalt suuruse järjekorras. 

[Teenuse osutaja nime alusel] – järjestab kanalid tähestikuliselt.  

[Teenuse osutaja ID alusel] – järjestab kanalid jaamade alusel.  

[ONID] – järjestab kanalid ONID alusel.  

 

d) LCN (Logical Channel Number - Kanali loogiline number):  

Seadistage LCN kas ON või OFF.  

 

Pildi seadistamine 

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Pilt]; 

menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüs 

kuvatakse valikud pildi seadistuste reguleerimiseks. Valige vajalik 

valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks 
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vajutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.  

 

a) Lahutusvõime:  

Juhul, kui pildi lahutusvõime on vilets, on teil võimalus selle seadistust muuta.   

[480P]: NTSC TV süsteemidele.  

[576P]: PAL TV süsteemidele. 

[720P]: NTSC või PAL TV süsteemidele. 

[1080I]: NTSC või PAL TV süsteemidele. 

 

b) TV-formaat: 

Juhul, kui pilt on kehv, on teil võimalus seda seadistust muuta. See peaks vastama levinuimale 

teleriseadistusele teie asukohamaal.  

[NTSC]: NTSC-süsteemi teleritele.  

[PAL]: PAL-süsteemi teleritele.  

 

Kanaliotsing  

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Kanaliotsing]; menüüs liikumiseks 

kasutage RIGHT/LEFT-nuppu.  

Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused kanalite otsingu seadistuste reguleerimiseks.  

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage 

RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. 

 

a) Automaatotsing: 

See valik võimaldab automaatselt kõiki kanaleid otsida ja need 

peale otsingu lõppu korraga salvestada. Kõik eelnevalt salvestatud 

kanalid ja seadistused kustutatakse.  

1. Valige [Automaatotsing] ja kanalite otsingu alustamiseks 

vajutage nuppu OK või RIGHT.  

2. Kanalite otsingu peatamiseks vajutage nuppu EXIT. Kõik 

leitud kanalid salvestatakse.  

 

b) Manuaalotsing: 

See valik võimaldab otsida uusi kanaleid ilma eelnevalt 

salvestatud kanaleid ja seadistusi kustutamata.  

1. Valige [Manuaalotsing] ja vajutage nuppu OK või RIGHT. 

Ekraanile ilmub kanalite otsingu aken.  

2. Kanali sageduse valimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu.  

3. Kanalite otsingu alustamiseks vajutage nuppu OK.  

Leitud kanal salvestatakse ja lisatakse kanalite nimekirja. Kui 

otsingu käigus kanaleid ei leita, väljub seade otsingust 

automaatselt.  

 

c) Riik: 

Valige asukohariik.  

 

d) Antennitoide: 

Lülitage antennitoide sisse juhul, kui välisantenn on ühendatud.  

 

Aja seadistused  

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Aeg]; 

menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüs 
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kuvatakse valikuvõimalused aja seadistuste reguleerimiseks.  

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage 

RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. 

a) Vööndiaeg: 

Kõrvalekalde seadistamiseks GMTst (maailmaajast) valige kas automaat- või manuaalseadistus.  

 

b) Riigi regioon:  

Valige riigi regioon, kui [Vööndiaeg] on seadistatud automaatseadistusele.  

 

c)  Ajavöönd:  

Valige ajavöönd, kui [Vööndiaeg] on seadistatud manuaalseadistusele.  

 

Lisavalikud  

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Lisavalikud]; menüüs liikumiseks 

kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused OSD-keele, subtiitrite 

keele ja audiokeele seadistuste reguleerimiseks.  

Valige vajalik valikuvariant ja selle seadistuse reguleerimiseks 

vajutage RIGHT/LEFT-nuppu.  

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. 

 

a) OSD-keel (ekraanil kuvatav keel):  

Valige OSD-keel. 

 

b) Subtiitrite keel:  

Valige sobiv keel subtiitrite jaoks.  

 

c) Audiokeel:  

Valige sobiv audiokeel telekanalite vaatamiseks.  

Juhul, kui soovitud keel ei ole kättesaadav, kasutatakse 

teleprogrammi vaikimisi valitud keelt.  

Süsteemi seadistamine 

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige 

[Süsteem]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. 

Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused süsteemi seadistuste 

reguleerimiseks. 

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage 

RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. 

 

a) Salasõna seadistamine:  

Määrake või muutke lukustatud kanalite salasõna. Sisestage oma vana salasõna või eelseadistatud 

salasõna 0000. Seejärel palub süsteem sisestada uue salasõna. Uue salasõna kinnitamiseks vajutage 

nuppu OK. 

Peale salasõna kinnitamist menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. Peasalasõna lukustuste 

avamiseks on 8888.  

 

b) Tehaseseadete taastamine: 

Taastab seadme tehaseseaded.  

Põhimenüüst valige [Tehaseseadete taastamine]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-

nuppu. Valimiseks vajutage nuppu OK või RIGHT. Sisestage oma salasõna või eelseadistatud 

salasõna 0000 ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. See valik kustutab kõik eelnevad kanalid ja 

seadistused. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.  
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c) Informatsioon:  

Kuvab seadme riist- ja tarkvara ning mudelit puudutavat informatsiooni.  

 

d) Tarkvarauuendused:  

Juhul, kui selle seadistuse valik on ON, kontrollib seade teenusepakkuja tarkvarauuendusi 

puudutavat informatsiooni vastavat seadistuses [Algusaeg] valitud ajale.  

 

e) Algusaeg:  
Aeg, kui seade tarkvarauuenduste olemasolu kontrollib.  

 
Conax CA Kaardipesa 

See funktsioon võimaldab kasutajal näha piiratud ligipääsu (Conax 

krüpteerimise süsteemi) CA informatsiooni. 

1. ←/→ nupuga liigutage kursor kirjele Kaardipesa  ja vajutage 

sisenemiseks OK nupule.  

Ilma Conax tüüpi kaardita on see menüü mitteaktiivne ! 

2. ↑/↓ nupuga valige soovitud funktsioon ja vajutage OK 

nupule. 

 

7. USB  

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [USB]; 

menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Selles menüüs 

kuvatakse valikuvõimalused muusika-, foto- ja multimeediafailide 

taasesituseks. Seade toetab AVI- MP3-, WMA-, JPEG- ja BMP-

formaate. Seade toetab ainult FAT32-failisüsteemiga USBd, 

NTFS-failisüsteemi ta ei toeta.  

 

a) Multimeedium:  

Kui USB-seadeonvastuvõtjagaühendatud, on nuppudega 

RIGHT/LEFT võimalik valida Muusika, Foto ja Filmi valikuid, 

kasutades valiku kinnitamiseks nuppu OK. Juhul, kui USB-seade 

vastuvõtjaga ühendatud ei ole, ilmub ekraanile hoiatus "USB-

seadet ei leita".  

 

 

 

b) Fotode konfigureerimine:  

- Slaidide vahetumise aeg: määrake slaidide vahetumise 

intervall vahemikus 1 kuni 8 sekundit.  

- Slaidide kuvamisrežiim: määrake slaidide kuvamise efektid režiimina 0-59 või 

juhuvalikuna.  

- Kuvasuhe:  
[SÄILITA]: kuvab pildi selle originaalkuvasuhtes.  

[LOOBU]: kuvab pildi täisekraanil.  

 

c) Filmide konfigureerimine:  

- Kuvasuhe:  
[SÄILITA]: näitab filmi selle originaalkuvasuhtes.  
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[LOOBU]: näitab filmi täisekraanil. 

- Subtiitrite šrift:  

[Väike] – kuvab subtiitrid väikeses kirjas.  

[Normaalne] – kuvab subtiitrid normaalkirjas.  

[Suur] – kuvab subtiitrid suures kirjas.  

- Subtiitrite taust: 
[Valge] – kuvab subtiitrid valgel taustal.  

[Läbipaistev] - kuvab subtiitrid läbipaistval taustal.  

[Hall] – kuvab subtiitrid hallil taustal.  

[Kollakasroheline] - – kuvab subtiitrid kollakasrohelisel taustal.  

- Subtiitrite šrifti värvus: 

[Punane] – punane subtiitrite kiri.  

[Sinine] - sinine subtiitrite kiri.  

[Roheline] - roheline subtiitrite kiri.  

 

(e) Ajanihke nupp [Timeshift] 

Vajutage kõigepealt [Record] nuppu, seejärel saate ükskõik millal vajutada [Timeshift] nuppu; 

seade hakkab salvestatud programmi algusest peale näitama. 

Ajanihke informatsiooni vaatamiseks vajutage [Info] nuppu nagu 

allpool näidatud: 

Liugnupu vasakule või paremale liigutamiseks vajutage [Left / 

Right] nuppu. Reaalaega Te ületada siiski ei saa. Vajutage [OK] 

salvestatud vaatamiseks punktist, kus liugnupp asub. 

Liikumiseks läbi käimasoleva salvestuse vajutage [Pause] / [fast 

forward] (’edasi’) / [fast back] (’tagasi’). 

Märkus: Aja nihutamist saab kasutada ainult juhul, kui süsteemiga 

on ühendatud USB HDD ning taasesitus- / kirjutamiskiirus on 

selleks küllaldane. 

Esitusrežiimi lõpetamiseks vajutage üks kord [Stop] nuppu. Seade 

jätkab salvestamist, kuid naaseb reaalaega. Kui vajutate uuesti 

[TIMESHIFT] nuppu, algab taasesitus uuesti salvestuse algusest. 

Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaks korda [Stop] nuppu. 

Märkus:  

- Me ei saa tagada seadme (töö- ja/või siinivõimsuse) 

ühilduvust kõigi USB-massmäluseadmetega, ega võta endale 

vastutust käesoleva seadme kasutamisega kaasneda võiva andmete kaotamise eest.  

- Suurte andmemahtude korral võib süsteemil USB-seadme sisu lugemiseks rohkem aega 

kuluda.  

- Käesoleval seadmel võib mõnede USB-seadmete äratundmisega probleeme tekkida.  

- Isegi seadme poolt toetatavas formaadis faile ei ole vahel võimalik lugeda, sõltuvalt neis 

sisalduvatest andmetest. 

 

8. Teleprogrammi otsesalvestus 

Käesoleva seadme tähelepanuväärivaimaks omaduseks on 

võimalus teleprogrammi otse salvestada. Selleks on kaks 

võimalust. Esimene: ühendage USB-mäluseade lihtsalt oma 

vastuvõtjaga ja vajutage kaugjuhtimispuldi salvestusnuppu. Teine: 

ajastage salvestatav teleprogramm EPGd kasutades.  

Teleprogrammi salvestamist seadistades juhinduge järgnevast:  

Vajutage kaugjuhtimispuldi EPG-nuppu. 

Valige ja märkige kanal, mida soovite salvestada.  
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Vajutage EPG-nuppu.  

Valige ja märkige teleprogramm, mida soovite salvestada.  

Vajutage nuppu ENTER.  

Ekraanile ilmub salvestusnimekirja aken koos valikutega. Teil on võimalik valida kahe valiku 

vahel:  

- TÖÖREŽIIM: valige, kui sageli soovite ajavahemikku salvestada.  

- VALIKU TÜÜP: valige kas salvestamine või mängimine.  

Kui olete oma valikud teinud, vajutage salvestatava ajavahemiku kinnitamiseks nuppu ENTER.  

Juhul, kui soovite salvestamiseks määratud teleprogrammi salvestusnimekirjast kustutada, sisenege 

EPGsse ja vajutage salvestiste nimekirja vaatamiseks rohelist nuppu. Kaugjuhtimispuldi 

navigatsiooninuppe kasutades märkige teleprogrammid, mida soovite salvestusnimekirjast 

kustutada ja seejärel vajutage nende kustutamiseks punast nuppu.  

Salvestatud faile ei ole võimalik selle seadme abil kustutada, palun kustutage need arvutis. 

Teleprogrammid salvestatakse PVR-formaadis ja neid saab taasesitada käesoleva seadme või arvuti 

abil sobivat mängijat kasutades, kuid neid ei saa vaadata DVD- või PDVD-mängijaga.  

HD digiteleprogramme salvestades peab USB-seadme versioon olema 2.0 või enam, kuna vastasel 

juhul ei pruugi seade HD-programme õigesti salvestada.  

Kui teleprogrammi käesoleva vastuvõtjaga USB-mälupulgale või välisele kõvakettale salvestate, 

tuleb oodata paar sekundit enne, kui peale mäluseadme ühendamist salvestusnupule vajutate. 

Vastasel juhul võib seadme signaal hanguda. Kui aga siiski nii juhtus, lülitage vea parandamiseks 

seadme toide välja ja uuesti sisse tagasi. 

 

Probleemide Lahendamine 
 
Enne kui pöördute kohaliku teeninduse esindaja poole, vaadake üle järgmised soovitused: 

Kas toode on ühendatud elektrivõrku ja kas esipaneelil pole mingit veateadet. 

 Kontrollige toitejuhet ja vaadake, kas selle pistik on elektrivõrgu pistikupesas. 

 Kontrollige, kas lüliti on „On“ asendis. 

 

Pole pilti. 

 Veenduge, kas seade on töörežiimis. 

 Kontrollige, kas AV kaabel on televiisoriga korralikult ühendatud. 

 Kontrollige, kas signaalikaabel on seadmega õigesti ühendatud. 

 Kontrollige televiisori ekraani heleduse seadet. 

 Veenduge, kas kanalit (saadet) transleeritakse. 

Halb pildi ja heli kvaliteet. 

 Paigaldage vastuvõtuplokk sellisesse kohta, kus puuduvad häired. 

 Kontrollige, kas seadme lähedal pole mobiiltelefoni või mikrolaineahju. 

Heli puudub või selle kvaliteet on halb. 

 Kontrollige televiisori ja vastuvõtja helivaljuse taset. 

 Kontrollige, kas televiisor või seade pole heli summutamise režiimil (MUTE) 

 Vajutage heli nuppu ja muutke heli keel. 

Kaugjuhtimispult ei tööta.  

 Seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi abil, peab kaugjuhtimispuldi esiots olema suunatud 

otse vastuvõtja sensori poole. 

 Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareid. 

Eelvaliku seade pole säilinud 

 Kontrollige, kas see pole vastuolus teise seadega. 

 Kontrollige, kas elektritoide pole välja lülitatud 
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Probleem Võimalikud põhjused Mida teha  

Pilt puudub  Toide on ühendamata Ühendage toide 

Toide on sisse lülitamata Lülitage toide nupust sisse 

Ekraanil on teade "Puudub 

signaal" 

DVB-T-kaabel on ühendamata Ühendage DVB-T-kaabel 

Antennikaabel on defektne Kontrollige antennikaablit ja ühendusi 

Kõlarites puudub heli Audiokaabel ei ole ühendatud 

või on halvasti ühendatud 

Ühendage audiokaabel korralikult 

Heli on välja lülitatud 

(tummrežiim) 

Lülitage tummrežiim välja 

On ainult heli, aga puudub pilt 

ekraanil 

AV-kaabel ei ole ühendatud või 

on halvasti ühendatud 

Veenduge, et kaablid on korralikult 

ühendatud  

Kanal on raadiokanal TV-režiimi valimiseks vajutage nuppu 

TV/RADIO 

Kaugjuhtimispult ei toimi Puldi patareid on tühjad Vahetage patareid välja 

Kaugjuhtimispult ei ole 

seadmele suunatud või on 

sellest liiga kaugel 

Parandage puldi asendit ja minge 

seadmele lähemale 

Pilt on katkendlik Signaal on liiga nõrk Kontrollige antennikaablit ja ühendusi 

 

Tehnilised näitajad 
Seadme element  Omadus  Parameetrid 

Tuuner  Sisendsagedus  170-230 MHz 

470-862 MHz 

IF ribalaius 7 MHz ja 8 MHz  

Modulatsioon  QPSK, 16QAM, 64QAM 

Video  Dekoodri formaat  MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, 

HD 

Väljundformaat  SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 

1920x1080 (1080i), 4:3 ir 16:9 

Väljundport  HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART 

Audio  Dekoodri formaat  MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; 

AC3 

Audioväljund SPDIF (OPTICAL) 

USB 2.0 Toetatav maht  500 GB 

Toetatav vorming MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV 

Elektritarbimine Toitepinge  100-240V, 50/60 Hz, 12V power adapter 

Maksimaalne võimsustarve 15W 

 

Tootja jätab endale õiguse muuta konfiguratsiooni, tehnilistel või muude parameetrite ilma ette 

teatamata. 

 

www.tvstar.eu 
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GARANTII TINGIMUSED    

   

 

Garantiiaeg: 24 kuud 

 

Tootja võtab endale kohustuse garantiiaja vältel kõrvalada tootjapoolsed vead omal kulul. Garantiiaeg algab toote müügi hetkest. 

Tootja garanteerib toote tõrgeteta töö, kui toodet kasutatakse kasutusjuhendis näidatud viisil. Juhul kui tootel ilmnevad tehnilised 

kõrvalekalded, tuleb pöörduda volitatud garantiihoolde töökotta, kus tootja kulul kõrvaldatakse ilmnenud tõrked. Maksimaalne 

tähtaeg toote garantiihoolduseks on 30 päeva. Toote garantiiaeg pikeneb garantiihoolduses olnud aja võrra. Kui tähtaegaselt ei 

suudeta garantiihooldust läbi viia asendatakse toode uuega. Garantiilisena kõrvaldamisele ei kuulu rikked, mis on tekkinud hooletu 

kasutamise tõttu või on toode riknenud kasutaja süül. 

Garantiiaeg kehtib, kui ostudokumendil on müüja allkiri ja kaupluse tempel ja kui tootele on lisatud nõuetekohaselt täidetud garantii 

kaart. 

Tasuta garntiihooldust ei teostata kui: 

- seadme konstruktsiooni või komplektatsiooni on muudetud omavoliliselt, 

- seade on riknenud ülepinge või staatilise elektrilöögi tõttu, 

- seade on riknenud seadmesse voolanud vedeliku tõttu, 

- seade on riknenud mingil muul tootjast mittetuleneval põhjusel, 

- seade on mehaaniliselt lõhutud, 

- seadet on kasutatud või ladustatud temperatuuril alla +5C ja üle +40C või hoitud keskkonnas, kus õhuniiskus on üle 60% 

Enne hoolduskeskusesse põõrdumist veenduge, et seade on ühendatud kasutusjuhendis näidatud viisil ja antenn vastab 

digilevi nõuetele. 

Kui seade saadeti teeninduskeskusesse töökorras olevana, siis on teeninduskeskusel õigus nõuda kliendilt tehnilise kontrolli ja 

transpordi kulude tasumist. 

 

 

 

GARANTII KAART 

 

Seeri number: ......................................DVB-T vastuvõtja TV STAR 

 

Garantiieag: 24 kuud, 

 

Müügi kuupäev: ......................................................... 

 

Müüja allkiri ja tempel 

 

 

Ostja nimi: ................................... 

 

Tänav ...................................................................... ... 

 

Linn ........................................................................ 

 

Telefon  ...................................................................... 

 

Volitatud teeninduskeskus: 

 

SPELETA AS   

Akadeemia tee 20 

12611 Tallinn 

Eesti 

Tel: +372 6546543 

Fax: +372 6544046               
 

 


