ДИГИТАЛЕН КАБЕЛСКИ ПРИЕМНИК

POWERBOX

ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО РЕСИВЕРОТ
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Секогаш следете ги овие инструкции за да се избегне ризикот од повреда и од
оштетување на опремата.
Пред да го чистите ресиверот, задолжително исклучете го од струја.
Користете само сува крпа за чистење на ресиверот.
Не приклучувајте на ресиверот уреди што не се препорачани од производителот затоа
што може да настане оштетување и да се изгуби важноста на гаранцијата.
Не ставајте го ресиверот на нестабилни површини или мебел.
Не го покривајте ресиверот бидејќи може да го наруши процесот на вентилација и ладење
и да доведе до негово трајно оштетување.
Никогаш не го ставајте ресиверот во близина на грејни тела.
Не го ставајте ресиверот на места каде што нема соодветна вентилација.
Не го ставајте ресиверот врз или во близина на електронски уреди.
Не ставајте врз ресиверот предмети што содржат течности.
Ресиверот вклучувајте го во електрична мрежа како што е нагласено во упатството.
Обезбедете го кабелот за напојување така да не биде газен или притиснат од други
предмети.
Користете приклучни места кои се обезбедени со осигурувачи и се соодветно заземјени.
Во случај на атмосферски празнења (грмотевици), или доколку не планирате да го
користите ресиверот подолго време, исклучете го од струја, исклучете го кабелот од
кабелската телевизија, кабелот од антената и од сите други уреди.
Не пробувајте да го сервисирате уредот сами бидејќи отворањето на овој уред може да ве
изложи на опасност.

Вовед
Овој DVB-C ресивер е дигитален кабелски ресивер којшто ви овозможува пристап до дигитални
ТВ и радио канали. Дигиталниот приемник ги покрива фреквентните појаси VHF и UHF.
Споредено со аналогните ТВ, дигиталните ТВ канали нудат видео и аудио запис со висок
квалитет.

Главни карактеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Го задоволува DVB-C стандардот.
Поддршка за 64QAM и 256QAM демодулација на DVB-C дигиталниот сигнал.
HDTV/SDTV MPEG-2 & MPEG-4 / H.264 декодирање.
Поддржува резолуција од 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p.
Поддржува CA.
16-bit OSD дисплеј во боја.
HDMI излез за HD.
S/PDIF аудио излез.
Телетекст/превод/повеќе јазична поддршка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прекинувач за вклучи/исклучи.
EXIT: се користи за излез од претходното мени.
VOL-: намалување на звукот.
VOL+: појачување на звукот.
CH- / CH+: менување на канали
OK: Потврда на избраниот дел од менито.
MENU: Влез во главното мени.
SMARTCARD слот.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANT IN: Поврзување на надворешна антена.
LOOP OUT: RF излез за поврзување со друг ресивер.
TV-SCAR: Дигитален видео излез.
AUDIO L/R: (бел/црвен) аналоген аудио излез.
Video: Излез за композитен видео сигнал. Резолуција од 480i и 576i.
COAXIAL: Дигитален аудио излез за поврзување со TV или HiFi.
HDMI: Излез за поврзување со TV со HDMI кабел за резолуција од 760p и 1080p.
POWER SWITCH: За вклучување и исклучување на ресиверот.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Копче за вклучување и исклучување
Исклучување на звукот
0-9

Директно бирање на канали.

Audio Select

Влез во менито за аудио подесувања

INFO

Прикажување на информација за тековниот канал

MENU

Влез во главното мени

EPG

Електронски програмски водич

FAV

Пристап до листата на омилени канали

EXIT

Излез од тековното мени
<>

Подесување на звукот или придвижување на
курсорот лево/десно
Менување на каналите или придвижување на
курсорот горе/долу

CH+/CH-

Менување на каналите

VOL+/VOL-

Подесување на звукот

OK/LIST

Потврда на селекција во менито и влез во листата
на канали

Црвено копче Се користи кај телетекстот или за отворање на
PVR менито
Зелено копче

MAIL: копче за e-mail функција

Жолто копче

SCAN копче за пребарување

Плаво копче

Се користи за телетекстот или за промена на
јазикот на каналот

TV/R

Избирање на TV или радио канали

FORMAT

Менување на резолуцијата на сликата

SUBT

Бирање на превод

ASP

Менување на големината на сликата

ПОВАЖНИ ПОДЕСУВАЊА НА РЕСИВЕРОТ
Ресиверот доаѓа прескениран што значи дополнителни пребарувања на каналите не се потребни.
Доколку има промена на постоечките или додавање на нови канали од страна на кабелскиот
оператор, тогаш тие можат да се додадат со повторно пребарување на каналите.
Меморирање на дигитални канали
Притиснете на MENU на далечинскиот управувач за да се појави главното мени на екранот. Со
стрелката надолу селектирајте го полето Барање на Канал (Channel Search). Потоа со стрелката
на десно одберете го менито за пребарување на каналите. Стандардниот пин е 000000. Со
притискање на ОК, одберете Автоматско пребарување. Притиснете ОК уште еднаш за да започне
пребарувањето. Откако ќе бидат пронајдени сите канали, притиснете EXIT се додека не се
појави сликата на каналот.
Доколку не се подесени параметрите за пребарување, во менито за Барање на канал, одберете го
последното поле, NIT параметри. Притиснете ОК. Внесете ги следните параметри:
1. Почетна фреквенција [start frequency]: 306000
2. Symbol rate:
6900
3. QAM:
256 (се бира со стрелката на десно)
Притиснете EXIT и ОК за меморирање на параметрите. Потоа одберете Автоматско
пребарување. Притиснете ОК за почеток на пребарувањето.

Дополнителни Опции
1. Основни Операции
– Менување на канали
Каналите можат да се менуваат со нумеричките копчиња (0-9) на далечинскиот управувач или со
притискање на копчињата за горе/долу.
– Листа на канали
Со притискање на копчето ОК се добива листа на сите достапни канали.
– Инфо за канал
Со притискање на копчето INFO се добиваат детални информации за вклучениот канал. Со EXIT
се излегува од истото мени.
– Подесување на јачината на звукот
Со копчињата VOL+ и VOL- се подесува јачината на звукот.
– Промена на аудио јазик на канал
Аудио јазикот се менува со притискање на капчето AUDIO. Со копчињата горе/долу, лево/десно
се одбира аудио јазик или аудио мод STEREO, RIGHT or LEFT.

– Превод
Преводот се одбира со притискање на копчето SUBT.
– ТВ/Радио
Бирање на телевизиски или радио канали се врши со притискање на копчето TV/R.
– Телетекст
Телетекстот се бира со притискање на копчето TTX.
2. Уредување на канали

За влез во менито за уредување на каналите, притиснете го копчето MENU. Селектирајте го
полето Програма [Program] со копчињата горе/долу и притиснете го копчето за десно.
Селектирајте го полето Уредување на програмата [Program Edit] и притиснете ОК.
– Меморирање на канал во листа на омилени канали
За меморирање на одреден канал во листата на омилени канали, потребно е да го селектирате
каналот и да се притисне копчето FAV.
– Рачно уредување на листата на канали
За рачно уредување на редоследот на каналите, потребно е да го селектирате каналот, да го
притиснете ЦРВЕНОТО копче, да го поставите каналот на саканата позиција и да притиснете
ОК.
– Прескокнување на канал (SKIP)
Доколку сакате некој канал да не се појавува кога ги листате каналите, потребно е да го
селектирате програмот и да го притиснете ЗЕЛЕНОТО копче.
– Заклучување на канал
За заклучување на канал, потребно е да го одберете каналот што сакате да го заклучите и да го
притиснете ЖОЛТОТО копче. Кога каналот е заклучен, потребно е да внесете пин за да го
гледате каналот. Стандардниот пин е 000000.
– Бришење на канал од листата

За бришење на канал од листата, селектирајте го каналот и притиснете го ПЛАВОТО копче.
Притиснете ОК за потврда.
За излез од менито за уредување на каналите, притиснете EXIT со што автоматски се снима
секоја направена промена.

3. Снимање на програма
За снимање на програма, поврзете го меморискиот уред со ресиверот преку USB влезот на
ресиверот. Кога сакате да снимите некоја програма, притиснете на копчето REC на далечинскиот
управувач. За да завршите со снимањето, притиснете го копчето STOP.
До снимените програми може да се пристапи во USB менито.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Тунер и демодулатор
Стандард

DVB-C

IF bandwidth

8MHz

Фреквенција на влезен сигнал

51 - 860MHz

Јачина на влезен сигнал

36dBuV – 80dBuV (64QAM)

Констелации

16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM

Видео декодирање
MPEG-2

MPEG-2 @HL/ML

MPEG4

MPEG4 AVC H.256 MP @level4

Дијаметар на слика

4:3 или 16:9

Активни пиксели

1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i, 1920x1080p

Аудио декодирање
MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III,

AC-3 (Dolby Digital), AAC

Аналоген аудио излез

Stereo L/R

Дигитален аудио излез

S/PDIF (Coaxial)

Конектори
ANT IN

x1

(антена влез)

LOOP

x1

(антена излез)

YPBPR

x1

(SCART)

HDMI

x1

(дигитален видео и аудио излез)

Coaxial

x1

Video Port

x1

Audio RCA (Audio L, R)

x1

Напојување
Влезен напон

AC 100-240V 50Hz / 60Hz

Моќност

Max 18W

Димензии
Димензии

360mm(широчина) x 160mm(должина) x 43mm(висина)

Температура

5 – 40 C

