DC-215KL
Ръководство за
потребителя

DIGITAL COMPANY

Цифров кабелен приемник

DC-215KL_BUL.indd 1

DC-215KL_BUL.indd 2

2009-07-31 오전 11:00:38

Инструкции за безопасна работа
Този цифров приемник е произведен и работи съгласно международните стандарти за
безопасност. Моля, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност преди да
започнете работа.
ГЛАВНО ЗАХРАНВАНЕ
Захранване с превключващ режим : 90 - 260 VAC, 50/60Hz.
Консумирана мощност : Максимум 10 W.
ПРЕТОВАРВАНЕ
Не допускайте претоварване на стенен контакт, разклонител или адаптер, тъй като това може
да доведе до електрически удар или пожар.
ТЕЧНОСТИ
Не допускайте влизането на цифровия приемник в контакт с течности.
Върху уреда не трябва да попада течност под формата на капки или разливане и върху него не
трябва да бъдат поставяни съдове пълни с течност, например вази.
КАБЕЛ
Използвайте стандартен сертифициран кабел за предотвратяване на неправилна работа на
цифровия приемник
ПОЧИСТВАНЕ
Винаги изключвайте захранващия кабел на цифровия приемник от стенния контакт преди да го
почиствате.
Използвайте леко влажна тъкан (без разтворители) за почистване на корпуса.
ПРОВЕТРЕНИЕ
Не допускайте възпрепятстване на въздушния поток през отворите за проветрение на
цифровия приемник
Не слагайте цифровия приемник на мека мебел или килими.
Уверете се, че около цифровия приемник има свободен въздушен поток.
Не допускайте цифровия приемник да бъде изложен на директна слънчева светлина или
на отоплително тяло.
Не слагайте друго електронно оборудване върху цифровия приемник.
АКСЕСОАРИ
Не използвайте никакви аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Това може да
доведе до поява на опасности или повреда на оборудването.
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СВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛНАТА МРЕЖА
 Не свързвайте продукта към захранването преди да сте го свързали към или откачили от
кабелната мрежа.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 Дръжте цифровия приемник в закрити помещения, далеч от потенциални опасности, като
домашни растения, дъжд или директна слънчева светлина.
 Не инсталирайте близо до източници на топлина, като радиатори, конвектори, печки или други
уреди, които могат да произвеждат топлина, електрически смущения или силни магнитни
полета.
 Когато монтирате цифровия приемник, не блокирайте свързващото устройство на уреда чрез
никаква конструкция.
 Потребителят трябва да може лесно да достигне свързващото устройство, за да го откачи от
променливотоковото захранване.
ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВЕТКАВИЦИ или ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА НЕУПОТРЕБА
 Изключете продукта от стенния контакт и разкачете кабела по време гръмотевична буря или
когато няма да го ползвате дълго време.
МАЛКИ ОБЕКТИ
 Монети или други малки обекти трябва да се държат надалеч от цифровия приемник. Те могат
да попаднат в цифровия приемник през отворите за проветрение и да предизвика сериозна
повреда.
ЗАЗЕМЯВАНЕ
 Кабелът на кабелната мрежа ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН към системното заземяване на
антената. Заземяващата система трябва да съответства на националните стандарти за
електрическа безопасност.

Правилно изхвърляне на този продукт

(изхвърляне на електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в страните от Европейския съюз и други европейски страни с
разделно събиране на отпадъците)
Тази маркировка, намираща се на продукта или на неговата документация,
означава, че той не трябва да бъде изхвърлян заедно с домакинските отпадъци
след края на полезния си живот. За предотвратяване на евентуални щети
върху околната среда или човешкото здраве при неконтролирано изхвърляне
на отпадъци, моля отделете този уред от другите видове отпадъци и го
рециклирайте със съзнанието, че допринасяте за една устойчива повторна
употреба на природните ресурси. Домашните потребители трябва да се
свържат или с продавача, от когото са закупили този продукт, или с местните
власти, за да получат информация за мястото и времето на безопасното за
околната среда рециклиране на този продукт. Бизнес потребителите трябва да
се свържат с техния доставчик и да се запознаят със сроковете и условията
на договора за доставка. Този продукт не трябва да бъде смесван с други
промишлени отпадъци при изхвърлянето му.
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Общи характеристики и Аксесоари
Общи характеристики
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Приемане на цифрови телевизионни програми със стандартна разделителна способност.
Цифров кабелен приемник MPEG-2.
Напълно съвместим с DVB-C.
Вградена Система за регламентиран достъп (СРД).
Промени в списъка за предпочитани услуги.
Екранно меню (OSD) с 256 цвята.
Пълна функция Картина в Графиката (PIG).
Електронен програмен пътеводител(EPG).
Многоезични меню, аудио и субтитри.
Телетекст чрез софтуерна емулация.
Поддръжка на субтитри DVB.
Функция Родителски контрол.
Коаксиален изход за Dolby AC-3.
Обновяване на фабричния софтуер чрез Over-The-Air (OTA) и порт ETHERNET.
Поддръжка и на платени (PAY) и на безплатни (FTA) цифрови канали.
Съотношение на картината 4:3 или 16:9.

Аксесоари
■ Дистанционно управление с 2 ~ батерии тип AAA.
■ Ръководство за потребителя.
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Общо описание на вашия цифров приeмник
3.1 Преден панел
1

2

3

DIGITAL COMPANY

4

5

6

7

1. 7-сегментни модули : Показват номера на услуга или часовника.
2. Бутон “В изчакване” : Превключва между режим “В изчакване” и включено захранване.
3. Бутони CH (∧/∨) : Променя услугите или премества курсора нагоре или надолу в
менютата.
4. Светодиод : Показва режим “В изчакване” изключен (червен).
5. Бутони VOL (+/-) : Настройва силата на звука и премества курсора наляво или надясно в
менютата.
6. IR Сензор : Приема команди от дистанционното управление по инфрачервения порт.
7. Гнездо за смарт карта : Вмъкнете Conax смарт карта в гнездото.

3.2 Заден панел
1

2

6

7

3

4

5

1. CABLE IN : Свързване към кабелната мрежа.
2. VIDEO : Свързване към входната букса за видео на телевизора или друга външна видеосистема.
3. AUDIO : Свързване към входната букса за звук на телевизора или друга външна аудио
система.
4. SCART за телевизор : Свързване към телевизора чрез SCART кабел
5. ETHERNET : Свързване към персонален компютър за обновяване на софтуера.
6. CABLE OUT : Свързване към друг кабелен приемник (при нужда).
7. S/PDIF : Свързване към външен аудио приемник.
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3.3 Дистанционно управление
● Бутон POWER (

) : Превключва между режими
“включен” и “в изчакване”.

● Бутон MUTE : Изключва Звука (За Отмяна, Натиснете
Наново Бутона Mute, Бутоните -/+ Или
Стрелките (◄/►)).
● Цифрови (0~9) бутони : За работа с цифри и номера на
услугите.
● Бутони Страница нагоре/надолу ( / ) : Премества
менюто с една страница нагоре или надолу.
● Бутони Стрелки (◄/►/▲/▼) / Бутон OK.
■ ◄/► : Настройва силата на звука и премества
курсора наляво или надясно в менютата.
■ ▲/▼ : Променя услугите или премества курсора
нагоре или надолу в менютата.
■ OK : Потвърждава избора или отваря списъка с
услуги.
● Бутон Menu : Отваря главното меню.
● Бутон EPG : Отваря Електронното ръководство за
програмиране.
● Бутон Back : Връща се на предходното меню.
● Бутон Exit : Напуска текущото меню.
● Бутон Audio (червен) : Отваря меню за наличния
звуков режим.
● Бутон Timer (зелен) : Отваря меню за настройки на
таймера.
● Бутон Last (жълт) : Връща се на предходната услуга.
● Бутон i (син) : Отваря информация за налична услуга.
● Бутон TTX : Минава в режим на телетекст.
● Бутон Subt : Отваря менюто за субтитри.
● Бутон Sat : Превключва между режимите “телевизия”
(TV) и “аудио-видео” (AV).
● Бутон Sleep : Показва настройките за време на таймера
за заспиване.
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● VOL(+/-) бутони : Настройва нивото на звука.
● Бутони CH (∧/∨) : Променя услугата.
● Radio (♬) бутон : Превключва между услугите “телевизия”
(TV) и “радио”.
Картината вляво може да се различава от доставеното
дистанционно управление
● Сложете батерии
Преди да използвате дистанционното управление за първи път,
моля сложете доставените батерии съгласно дадените по-долу
инструкции :
■ Отворете гнездото за батерии от задната страна на
дистанционното управление
■ Сложете в него две батерии с размер AAA (уверете се,
че краищата (+) и (-) са ориентирани в правилна посока)
■ Затворете капака
● Подмяна
■ Винаги подменяйте и двете батерии наведнъж (смесването
на стари с нови батерии или смесването на различни типове
батерии ще намали цялостната ефективност и може да
предизвика изтичане или електрически пробив)
■ Батериите трябва да бъдат изхвърляни отделно (направете
справка с местното законодателство относно изхвърлянето им)
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Свързване на вашия цифров приемник

TV

Antenna

DIGITAL COMPANY

4.1 Местоположение на цифровия приемник
■ Разположете цифровия приемник хоризонтално.
■ Не слагайте никакви тежки предмети, като телевизор, върху цифровия приемник.
■ Инсталирайте цифровия приемник близо до контакт с променливо напрежение (контактът за
променливотоково напрежение трябва да бъде лесно достъпен).
■ Не инсталирайте цифровия приемник на места като ; вибриращи повърхности, директно слънчево
греене, влажни места, твърде висока или твърде ниска температура или липса на проветрение.

4.2 Свързване на цифров приемник с кабелната мрежа
■ След инсталиране на абонатната линия, свържете кабела на сигнала към терминала CABLE IN,
отбелязан на задния панел на цифровия приемник
■ Кабелът трябва да бъде коаксиален кабел с пълно съпротивление 75 ома, с конектор тип IEC.
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4.3 Свързване на цифров приемник към телевизор
За свързване на приемника към вашия телевизор, можете да използвате два начина; чрез RCA
кабел или чрез SCART кабел.
■ Начин 1 : Свържете видео/аудио RCA кабели от видео изхода/аудио изхода (ляв и десен) на
задната страна на приемника към буксите видео вход/аудио вход (лява и дясна) на телевизора.
■ Начин 2 : В случай на свързване към вашия телевизор чрез SCART кабел, свържете SCART
конектора, отбелязан като TV към съответния SCART порт на телевизора.

4.4 Свързване на цифрова аудио система
■ Коаксиален цифров аудио вход, свържете аудио системата към буксата за цифрово аудио
(коаксиална) на приемника.
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Основни действия
Този раздел обяснява различните функции за гледане на телевизия или слушане на радио.

5.1 Промяна на канал
Можете да промените канала по три различни начина.
■ Начин 1 : Натиснете бутоните Стрелки (▲/▼) или CH(∧/∨).
■ Начин 2 : За да изберете директно канал, наберете номера на канала с помощта на Цифровите
(0~9) бутони.
■ Начин 3 : За извеждане на списъка с канали, натиснете бутона OK. Изберете канала, който искате
да гледате и слушате с помощта на бутоните Стрелки (▲/▼) или Цифри (0~9). После
натиснете бутона OK.

5.2 Сила на звука
За управление силата на звука :
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►) или VOL(+/-).
■ Натиснете бутона Mute ( ), за да изключите звука.
■ Натиснете бутона Mute ( ) отново или бутоните Стрелки (◄/►) или бутони VOL(+/-),
за да отмените изключването на звука.

5.3 Кратка информация
■ Кратка информация се появява винаги за определен период от
време, всеки път когато сменяте канал или натискате на
бутона за Информация (i).
■ тя извежда кратка информация за текущата услуга, като номер
на услуга и име, текущо време, ниво и качество на сигнала.
■ Иконите се маркират автоматично винаги когато текущата
програма на разпространение предоставя подходяща
информация като телетекст, субтитри, кодиране, заключване.
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5.4 Подробна информация
■ Можете да видите подробна информация за текущата
програма чрез повторно натискане на бутона Информация (i).
Чрез бутоните Стрелки (◄/►) можете да премествате
текуща/следваща подробна информация.
■ Натиснете бутоните Стрелки (▲/▼) или бутоните страница
нагоре/надолу ( / ), за да отидете на предишната или
следващата страница.
■ Тази услуга е налична, когато доставчикът на услугата
поддържа подробна информация.

5.5 Избор на аудио режим
Когато текущата услуга на разпространение предлага тази функция, вие можете да избирате език и
режим на звука.
■ Натиснете бутона Audio (червен).
■ Натиснете бутони Стрелки (◄/►), за да изберете режим аудио от
Стерео, Моно (ляво),
Моно (дясно) или AC3.
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►), за да изберете желания език
на звука. За да се върнете в режим на разглеждане, натиснете
отново бутона Audio (червен) или натиснете бутона Изход.
Забележка : Можете да избирате желания от вас език по
подразбиране чрез избор на
Главно меню → Настройка → Език → Основен език на звука.
Когато изберете AC3 и свържете оборудване с цифрово Dolby или линейно PCM стерео към буксата
за цифров аудио изход на задния панел, аналоговите аудио услуги за изход се забраняват.

5.6 Избор на субтитри
Когато текущия канал предлага субтитри, можете да избирате вида им.
■ Натиснете бутона Subt.
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►), за да включите/изключите
субтитрите.
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►), за да изберете желания
език на субтитрите. Субтитрите се извеждат на желания език в
долната част на екрана.
■ Изберете Изключено от списъка с езици на субтитрите, за да
отмените извеждането на субтитри на екрана. За да се върнете
в режим на разглеждане, натиснете отново бутона Subt или
натиснете бутона Изход .
Забележка : Можете да избирате желания от вас език по подразбиране чрез избор на
Главно меню → Настройка→ Език → Основен език на субтитрите.
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5.7 Избор на телетекст
Натиснете бутона TTX (телетекст). На екрана ще се извежда информация от телетекст, като новини,
време, спортни резултати и др.
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►), за да изберете предишна или следваща страница.
■ Използвайте червения бутон, за да отидете на предишните избрани страници (100).
■ Използвайте зеления бутон, за да изберете страницата на индекса (100).
■ Използвайте жълтия бутон, за да отидете на предишна страница.
■ За да промените фона на “прозрачен”, използвайте синия бутон.
Забележка : Този Цифровия приемник ви позволява да преглеждате информация от телетекст дори
и ако вашия телевизор не поддържа тази функция.

5.8 Избор на таймера за заспиване
Можете да настроите таймера за заспиване в диапазона от 5 до 120 минути.
■ Натиснете бутона Sleep.
■ Натиснете бутоните Стрелки (◄/►), за да настроите таймера за заспиване.
■ Вашият приемник автоматично се изключва след изтичане на предварително зададения интервал
от време (от 5 до 120 минути).

5.9 Списък с услуги
Можете да видите списъка с телевизионни или радио- услуги чрез натискане на бутона OK докато
гледате телевизия или слушате радио (за превключване между телевизия и радио използвайте
бутона Radio (♬).
■ Иконата (€) до името на услугата означава, че услугата е
кодирана, а иконата ( ) - заключена услуга.
■ Открийте услуга чрез натискане на бутоните Стрелки (▲/▼)
или Цифровите (0-9) бутони.
■ Натиснете бутона OK.

5.10 Добавяне в списъка с любими
Можете да добавяте услуги в желания от вас списък с любими.
■ Изберете услугата, която искате да добавите в списъка с
любими.
■ Натиснете зеления бутон.
■ Изберете Списък с любими, използвайки бутон Стрелка (▲/▼).
■ Натиснете бутон OK.
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5.11 Сортиране на списъка с услуги
Можете да сортирате списъка по азбучен ред, кодирани/безплатни,
заключени услуги.
■ Натиснете жълтия бутон.
■ Изберете типа сортиране с помощта на бутоните Стрелки
(▲/▼/◄/►), след което натиснете бутона OK.

5.12 Информация за услугите
Можете да видите информация за услугата, като продуктовите
идентификатори (PID) на видео, аудио и др.
■ Натиснете синия бутон.

5.13 Пътеводител (Електронно ръководство за програмиране)
EPG извежда информация за услугите, като заглавия на услугите, график на разпространение,
кратко описание на услугата и др., когато са предоставени от доставчика на услугите.
■ Натиснете бутона EPG докато гледате телевизия или слушате радио. Появява се прозорецът
EPG.
■ Бутон EPG : Превключва между Седмичен режим и Решетка (Дневен) режим.
■ Изберете събитие или услуга, за която искате да видите повече информация.
■ Зелен бутон : Запазва услугата, която сте избрали, маркирана с [P]. (Излезте от режим EPG и
натиснете бутон Timer, за да видите списъка със запазванията).
■ Жълт и син бутон : преминава на страницата от предишния или към следващия ден.
■ За да излезете от режим EPG, натиснете бутона Exit.
[В Седмичен режим]
■ Червен бутон : показва/скрива подробната информация.
■ Бутони Стрелки (▲/▼) : Движи нагоре и надолу.
■ Бутони Стрелки (▲/▼) : преминава към предишната или към
следващата услуга.
■ Бутони Страница нагоре/надолу ( / ) : отива на предишната
или следващата страница в списъка със събития или
подробна информация.

[В Дневен режим]
■ Червен бутон : преминава на страницата за днес.
■ Бутони Стрелки (▲/▼) : Движи нагоре и надолу.
■ Бутони Стрелки (▲/▼) : Избира събитие по време и дата в
рамките на същата услуга.
■ Бутони Страница нагоре/надолу ( / ) : отива на предишна
или следваща страница от подробната информация.

BUL-14

DC-215KL_BUL.indd 14

2009-08-04 오전 9:18:18

5.14 Резервации с таймера
Можете да резервирате програми в менюто за настройки на таймера за до 10 събития.
■ Натиснете зеления бутон (Timer). Когато се появи екрана Списък
за запис изберете празна позиция и натиснете бутона OK.
Появява се прозорецът Настройки на записване.

■ Задайте настройките с помощта на бутоните Стрелки (◄/►)
и Цифровите(0-9) бутони.Параметрите : Канал, Начална дата,
Начално време, Продължителност и тип (веднъж, всеки ден,
всяка седмица), Режим (приемане, запис).

■ Когато свършите със задаването на параметри, изберете
Запази с помощта на бутоните Стрелки (▲/▼) и после натиснете
бутона OK. Можете да проверите настройките на таймера от
Списъка със записи.
Забележка : Една минута преди зададеното време се появява
съобщение. (само в режим Запис).

5.15 Информация за главното меню
Главното меню се състои от Настройка / Канал / CAS / Удобства / Система.
■ Натиснете бутон Menu.
■ Можете да изберете елементи на подменюто с помощта на
бутоните.
■ Стрелки (▲/▼) и бутон OK.
■ Изберете желаната тема в менюто, използвайки бутоните
Стрелки (▲/▼). Изберете желания елемент, използвайки
бутоните Стрелки (▲/▼).
■ Когато пожелаете да се върнете към предходното меню,
запазвайки направените промени, натиснете бутона Back.
Ако искате да излезете от текущото меню, натиснете
бутона Exit.
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Главно меню
6.1 Настройка
6.1.1 Език
Можете да персонализирате езика на менюто, основния език за звук и основния език за субтитри.
■ Език на менюто : Можете да изберете езика на менюто.
■ Основен език на звука : Ако текущата програма е
достъпна на няколко езика, можете да избирате
предпочитания език измежду наличните езици.
■ Основен език на субтитрите : Ако текущата програма
е достъпна на няколко езика за субтитри, можете да
избирате предпочитания език измежду наличните езици.

6.1.2 Видео
Можете да персонализирате съотношението на телевизионния
екран и телевизионния сигнал.
■ Съотношение на телевизионния екран :
Можете да избирате съотношение на екрана на вашия
телевизор (4:3 или 16:9).
■ Телевизионен сигнал :
Можете да избирате сигнал CVBS или RGB.

6.1.3 Време
Можете да персонализирате съотношението на телевизионния
екран и телевизионния сигнал.
■ Часова зона :
С тази настройка местната часова зона ще бъде
автоматично променена.
■ Лятно часово време :
Можете да включвате или изключвате лятното часово
време.

6.1.4 Екранно меню (OSD)
Можете да персонализирате Време на банер и OSD прозрачност.
■ Време на банер : от 2 до 8 секунди.
■ OSD прозрачност : от 0 до 80 %.
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6.2 Канал
6.2.1 Редакция имената на листа
Можете да промените името на групата списъци с любими както следва.
■ Изберете Редакция имената на листа използвайки
бутони Стрелки (▲/▼).
■ Изберете желания списък, който искате да
преименувате с помощта на бутоните Стрелки (◄/►),
после натиснете бутона OK. Появява се
екран-клавиатура за преименуване.
■ Изберете буква с помощта на бутоните Стрелки
(▲/▼/◄/►), след което я добавете с натискане на
бутона OK. Ако изтриете последната буква,
натиснете зеления бутон.
■ Натиснете червения бутон за потвърждение.

6.2.2 Добавяне/премахване на канали
Можете да добавяте/премахвате каналите, които желаете от
списъка с любими.
■ Изберете Добавяне/Премахване на канали с помощта
на бутоните Стрелки (▲/▼).
■ Изберете желания списък (Общия списък или Списъка
с любими), в който искате да добавяте/премахвате,
с помощта на бутоните Стрелки (◄/►).
■ Изберете канала, който искате да добавите/премахнете,
с помощта на бутоните Стрелки(▲/▼), после натиснете
бутона OK.

6.2.3 Редакция име на канал
Можете да преименувате канал, както следва.
■ Изберете Редакция име на канал използвайки бутони
Стрелки (▲/▼).
■ Изберете желания списък, който искате да
преименувате с помощта на бутоните Стрелки (◄/►),
после натиснете бутона OK.
■ Изберете канала, който искате да преименувате,
с помощта на бутоните Стрелки (▲/▼), после
натиснете бутона OK. Появява се екран-клавиатура
за преименуване.
■ Изберете буква с помощта на бутоните Стрелки
(▲/▼/◄/►), след което я добавете с натискане на
бутона OK. Ако изтриете последната буква, натиснете зеления бутон.
■ Натиснете червения бутон за потвърждение.
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6.2.4 Пренареждане на канали
Можете да подредите каналите в списъка с канали по ваш избор.
■ Изберете Пренареждане на канали с помощта на
бутоните Стрелки (▲/▼).
■ Изберете списъка с канали, който искате да
пренаредите, с помощта на бутоните Стрелки (◄/►),
после натиснете бутона OK.
■ Изберете канала, който искате да пренаредите,
с помощта на бутоните Стрелки (▲/▼/◄/►),
после натиснете бутона OK.
■ Подредете пренаредените канали, с помощта на
бутоните Стрелки (▲/▼/◄/►), после натиснете
бутона OK.

6.2.5 Премахване на канали от Общия списък
Можете да премахвате канали от общия списък.
■ Изберете Премахване на канали от Общия списък,
с помощта на бутоните Стрелки (▲/▼), после
натиснете бутона OK.
■ Натиснете червения бутон, за да премахнете каналите,
които сте добавили.
■ Появява се системен текстов прозорец, подканящ
ви да потвърдите.
■ Натиснете бутона OK, за да потвърдите.

6.3 CAS
6.3.1 Слот (меню на смарт картата)
Можете да ползвате не само на безплатни услуги, но и
кодирани услуги, с помощта на смарт карта. Ако искате
да използвате смарт карта, свържете се с вашия доставчик
на услуги или дистрибутор.
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6.4 Удобства
6.4.1 Игра
Можете да играете някои игри-главоблъсканици.

6.4.2 Календар
Можете да проверите календара използвайки бутоните
Стрелки (▲/▼/◄/►).

6.5 Система
6.5.1 Информация
Можете да видите информация за системата, като име на модел,
версия на софтуера и дата.

6.5.2 Родителски контрол
Заключване на канал
Можете да заключвате канали за забраняване на определени канали за гледане от определени
потребители. Когато искате да гледате заключен канал, ще бъдете подканен да въведете паролата
в диалогов прозорец.
■ Изберете Заключване на канал, използвайки бутони
Стрелки (▲/▼).
■ Изберете желания списък, който съдържа канала за
заключване, с помощта на бутоните Стрелки (◄/►),
после натиснете бутона OK.
■ Изберете канала, който искате да заключите, с помощта
на бутоните Стрелки (▲/▼), после натиснете бутона OK.
Символът за заключване ( ) се отбелязва отдясно на името
BUL-19
на канала.
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Заключване на достъп
Ако изберете ‘On’, вие ще трябва да въвеждате парола всеки път когато стартирате Цифровия
приемник от режим “в изчакване” или от изключено състояние.
Заключване на меню
Ако изберете ‘On’, ще трябва да въвеждате парола всеки път когато искате достъп до главното
меню.
Смяна на парола
Можете да промените паролата от фабрично зададената “0000”, както следва :
■ Изберете Промяна на парола, с помощта на бутоните
Стрелки (▲/▼) от меню Родителски контрол, и
натиснете бутона OK.
■ Появява се диалогов прозорец за Промяна на паролата.
■ Въведете Нова парола.
■ Въведете Потвърдете нова парола
(отново въвеждате новата парола за потвърждение).
Забележка : Моля, имайте предвид, че паролата трябва да
бъде четирицифрен номер. В случай, че забравите паролата си,
свържете се с местния си доставчик.

6.5.3 Заводски настройки
В този режим се възстановяват стойностите на заводските настройки.
■ Изберете Заводски настройки, с помощта на бутоните
Стрелки (▲/▼) от главното меню и натиснете
бутона OK.
■ Появява се системен текстов прозорец, подканящ ви
да потвърдите.
■ Натиснете бутона OK. Ще се форматира цялата
предварително зададена информация.

Внимание : Това ще предизвика изтриването на зададените от вас настройки и
възстановяване на настройките по подразбиране.
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Отстраняване на проблеми
Цифровите комуникации изискват едновременни трансфер и обработка на големи количества данни.
Промяната на услугите може да отнеме повече време в сравнение с аналоговите устройства. Също
така, цифровите приемници са “близки роднини” с персоналните компютри и техния начин на работа
е донякъде подобен. Може да се случи така, че един цифров приемници да “увисне”, подобно на един
персонален компютър, без предварително предупреждение и без видима причина. Ако това се случи,
моля изключете цифровия приемник от стенния контакт. След повторно включване на цифровия
приемник всички функции ще се възстановят.

Проблем

Решение

Няма видео

■ Данните за услугата може да са се променили.
Изпълнете възстановяване на Заводски настройки или
Търсене на услуга.

Няма звук

■ Проверете контрола за сила на звука и функцията
MUTE.
■ Проверете езика на звука, натиснете бутона Audio и се
опитайте да смените езика.
■ Проверете Основния език на звука в менюто.

Приемникът не може да се
инициализира (стартира)

■ Извадете захранващия шнур от контакта и опитайте
наново.
■ Свържете се със сервизния център ако този проблем
се появява периодично.

Неуспешно търсене на услуга

■ Проверете връзката с кабелната мрежа.

Екранът непрекъснато показва
“Няма сигнал”

■ Проверете връзката с кабелната мрежа.
■ Опитайте търсене на услуга за услугата, която показва
“Няма сигнал”.

Видеото показва неподвижна
картина

■ Слаб сигнал от антената. Проверете положението на
антената и времето навън.

Дистанционното управление не
работи

■ Насочете го правилно към предния панел на
приемника или се приближете (под 7 метра).
■ Проверете дали батериите на дистанционното
управление не са изтощени.

Не се появява екранно меню

■ Проверете връзката между вашия цифров приемник и
телевизора.

Неправилна работа след
обновяване на софтуера

■ Изпълнете възстановяване на Заводски настройки.
Това ще предизвика изтриването на зададените от
вас настройки и възстановяване на настройките по
подразбиране..
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Спецификации

Тунер/Клиентски демодулатор
Входяща честота

51~858MHz

Loop through изход

51~858MHz

Входно пълно съпротивление

75 Ω

Ниво на входния сигнал

-77dBm ~ -15dBm

Ширина на честотната лента на
канала

7, 8 MHz

I/Q изход

Небалансиран изход, управляван чрез вход с автоматично
управление на усилването

Демодулация в съответствие с

4QAM,16QAM,32QAM, 64QAM,128QAM, 256QAM

Параметри на видео-декодера
Транспортен поток

MPEG-2 ISO/IEC 13818-1

Ниво на профила

MPEG-2 MP@ML

Съотношение на екрана

4:3, 16:9

Разделителна способност

720x576i

Параметри на аудио декодера
Аудио декодиране

MPEG-1 слой I/II, MPEG-2 слой II, AC3 Dolby Digital, AAC

Работен режим

Моно, стерео

Честота на дискретизация

PCM 32, 44.1, 48KHz

Микропроцесор и основни памети
Главен процесор

STM STi5119

ROM (памет за програми)

4MB

SDRAM

16MB

EEPROM

8KB

Сервизен порт за данни
Конектор

Сериен порт

Тип

ETHERNET

Преден панел
Светодиод

Светодиод за режим “в изчакване” (1 цвят)

4 7-сегментни модула

Извежда номера на канала или часовник.

5 бутона

Канал предишен/следващ, Сила на звука нагоре/надолу,
В изчакване

ИЧ сензор

38KHz
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Заден панел
Вход

IEC женски

Loop through изход

IEC мъжки

Оптичен изход

Цифров изход (Коаксиален)

1 порта SCART

1 за телевизионен сигнал (RGB изход, CVBS изход, аудио
изход ляв/десен)

Видео-изход

1 x CVBS

Аудио изход

Аудио изход ляв/десен

Серийно устройство

ETHERNET конектор

Дистанционно управление
Тип

Инфрачервен сигнал (носеща честота 38KHz)

Батерия

2 x 1.5V AAA

Брой клавиши

34

Общи данни
Входно захранващо напрежение

100V-240V,50/60Hz

Работна консумирана мощност

Максимум 10 Вата

Размери (Ширина х Дълбочина х
Височина)

265 x 200 x 45мм.

Тегло

2.3 кг.

Работна температура

0 ~ 50’C

Спецификациите на цифровия приемник могат да бъдат променяни без предварително
уведомление.
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