
SAT digitālais uztvērējs PROTON S2 

 

 

Satelīta digitālais uztvērējs  

 

HD FTA DVB-S2 sistēmas atbalsts 

o PVR rakstītājs – iespēja ierakstīt ārējā USB iekārtā 

o HDMI  un SCART video izeja 

o Zems enerģijas patēriņš snaudas režīmā 

o Automātisks snaudas režīms 

 

Universālā tālvadības pults 2STB + TV 

Poga Funkcija 

POWER Ieslēgt uztvērēju no gaidīšanas režīma. 

MUTE   Ieslēgt / izslēgt skaņas režīmu. 

TV CONTROL Ieslēgt televizoru no gaidīšanas režīma. Noregulējiet skaļuma līmeni vai pārvietot kursoru pa kreisi vai pa labi izvēlnē. 

MENU Parādīt galveno izvēlni uz ekrāna, vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai statusā. 

INFO Uz ekrāna informācija par pašreizējo kanālu. 

CH+/ CH- Mainīt kanālu vai pārvietot kursoru uz augšu vai uz leju izvēlnē. 

VOL+/VOL- Noregulējiet skaļuma līmeni vai pārvietot kursoru pa kreisi vai pa labi izvēlnē. 

0-9 Izvēlieties kanālu vai ievadiet programmēšanas parametrus. 

EXIT Atcelt lietotāja izvēli un atgriezties skatīšanās režīmā no izvēlnes. 

EDV Programmas elektroniskā atbalsta nodalījuma atlase 

RECALL Atgriežas iepriekšējā kanālā 

TV / RADIO Pārslēgt uztvērēju starp TV un Radio režīmiem. 

OK Parādīt kanālu sarakstu uz ekrāna. Izvēlieties objektu izvēlnē. 

REC Atpakaļ uz iepriekš parādīto kanālu. 

 Failu saraksts - displejs 

 Saglabājiet USB pie noņemšanu 
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Uztvērēja pieslēgšana 

Komplektācija 

Pēc uztvērēja pirkuma pārliecinieties, vai zemāk norādītās lietas ir iepakojumā: 

• Uztvērējs 

• Tālvadības pults 

• Lietošanas pamācība 

Lai ievietotu baterijas tālvadības pultī, noņemiet vāciņu, kas aizsargā bateriju nodalījumu. Ja nodalījumā tiek izmantotas baterijas, tās 

jāizņem. Tad ielieciet tajā jaunas baterijas. Ievietojot baterijas, pievērsiet īpašu uzmanību polaritātei–kādā virzienā ir jāievieto abas 

baterijas. Pēc bateriju ievietošanas, uzlieciet atpakaļ aizsargvāciņu. 

 

 

 

Pieslēgšana 

1. LNB IN  - savienojiet SAT antenas kabeli ar DVB-S2 uztvērēju. 

2. Izmantojot HDMI kabeli, savienot uztvērēju ar TV, vai 

3. Izmantojot SCART kabeli, savienot to ar TV 

4. Pievienojiet uztvērēju strāvas padevei. 

            5. Nospiediet ieslēgšanas pogu POWER 

Ieslēdziet televizoru. Pēc kāda laika televizorā Jums vajadzētu redzēt uztvērēja OSD. Ja televizoram nav parādīti uztvērēja OSD, iespējams, 

antena nav iestatīta pareizi. Pārbaudiet televizora dokumentāciju, lai iegūtu informāciju, kā mainīt signāla avotu. 

 
 

Darbs ar ārējo USB iekārtu 

Izvēloties USB iekārtu (HDD, flash drive) tās darbības laikā Jums ir jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem: 

• Disks ir savietojams ar USB 2.0 un tam ir atbilstošs rakstīšanas un lasīšanas ātrums, 

• Disks atbalsta noteiktu formātu, formatēt atbilstošā formātā, 

• Ja nepieciešams, barošana būtu jāpiegādā no ārējā barošanas avota (īpaši USB cieto disku), 

• Neatvienojiet USB ierīci ieraksta laikā / datu lasīšanas laikā, 

• Neizmantojiet ļoti pilnu vai bojātu USB ierīci. 

Ieteicams izmantot USB 2.0 atmiņas ierīces. Ja jūsu ierīce nav saderīga ar USB 2.0 specifikāciju, ierakstīšana, atskaņošanas un citu multimedija 

uztvērēja funkcijas nedarbosies pareizi. 

Ražotājs nevar garantēt atbilstību visiem USB atmiņas ierīču veidiem. 

Nav ieteicams uzglabāt svarīgu informāciju USB atmiņas ierīcē, ko izmanto ar uztvērēju. Vienmēr izveidot datu dublējumkopijas Jūsu USB 

atmiņas ierīcē, pirms to izmanto ar šo uztvērēju. Ražotājs neuzņēmās atbildību par jebkuru informācijas zaudējumu, vai apstākļiem, kuri radīja 

informācijas nozaudēšanu. 

Izvēlnes struktūra 

Izvēlne Funkcija 

Kanālu redaktors 

 TV kanālu saraksts Rediģēt kanālu sarakstu (atslēgt, atjaunot, pārdēvēt). 

 Radio kanālu saraksts Rediģēt radio kanālu saraksts (atslēgt, atjaunot, pārdēvēt); 

 Favorīti Pārdēvēt favorīt grupas; 

 Dzēst visu Dzēst visus kanālus un favorīt grupas. 

Kanālu skanēšana 

 DVB-S2 kanālu skanēšana Manuālā virzemes digitālāo ciparu kanālu skanēšana; 

 DVB-S2 auto skanēšana Automātiskā virzemes digitālāo ciparu kanālu skanēšana; 
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 Skenēšanas iestatījumi Aktivizēt loģisko kanālu secību (Operātora kanālu secību) un sakārtot kanālus pēc LCN; 

 Raidītāja iestatīšana Izvēlēties atbilstošo raidītāju atbilstoši savai atrašanās vietai. 

Media atskaņotājs 

 Jūsu ieraksti  Parādīt un sagatavot sarakstu ar ierakstiem; 

 Jūsu filmas Rādīt filmas no USB diska; 

 Jūsu bildes Rādīt bildes no USB diska; 

 Jūsu mūzika Atskaņot mūziku no USB diska. 

Sistēmas iestatījumi 

 Informācija Rādīt informāciju par uztvērēju; 

 A/V iestatījumi Mainīt ekrāna iestatījumus, pieslēgt audio/video izejas; 

 Ekrāna iestatījumi Pielāgot video izejas parametrus; 

 Laika iestatījums Iestatiet savu laiku, pielāgojot GMT zonai, manuāli iestatiet Jūsu reģionu; 

 Valodas maiņa Mainīt izvēlņu valodu un noteikt vēlamos audio ierakstus kanāliem; 

 OSD iestatījums Mainīt pamata OSD (On Screen Display) iestatījumus; 

 Citi Iestatīt Auto gaidīšanas režīmu, ieslēgts / izslēgts laiku uz LED displeja un citus iestatījumus; 

 Rūpnīcas uzstādījumi Šī opcija ļauj atjaunot uztvērēju uz rūpnīcas iestatījumiem, kas dzēš visus saglabātos kanālus; 

Ārējais disks 

 PVR uzglabātā informācija Ekrānā informāciaj par Jūsu USB disku; 

 PVR iestatījumi ieslēgt laika nobīdi un  nākamo soli; 

  USB atjaunināšana Atjauniniet programmatūru ar USB ierīci. Pārliecinieties par programmatūras atbilstību. 

 S/W atjauninājums ar OTA Atjauniniet programmatūru caur OTA. 

 Izņemiet USB ierīci droši Atvienojot USB glabāšanas ierīces, pārliecinoties, ka ieraksta vai atskaņojuma funkcija ir izslēgta. 

 

Uztvērēja pamata konfigurācija 

 
Iestatīšanas gids 
Lai atskaņotu TV un radio kanālus, vispirms tie ir jānoskenē / jāsameklē. Pastāv divas kanālu meklēšanas iespējas: 
• Manuāla DVBS kanālu meklēšana 
Izmantojot Recall pogu uz tālvadības pults, izvēlēties vajadzīgo skenēšanas/ meklēšanas  režīmu - pēc kanālu vai frekvienču, vai citiem  
parametriem. 
• Auto DVBS kanālu meklēšana: 
Izmantojot bultiņu pogas uz tālvadības pults. Izvēlēties valsti un iespēju FTA (brīvie apraides kanāli ). Ja jūs vēlaties, lai skenētu tikai kanālus, 
kas ir brīvie apraides, izcelt {Meklēt} un nospiediet [OK], lai sāktu skenēšanu. Tikko atrasti kanāli tiks saglabāti kanālu sarakstā. 

Problēmu risināšana   

 

Var būt vairāki iemesli uztvērēja darbības traucējumos. Pārbaudiet uztvērēju saskaņā ar zemāk norādītajiem parametriem. Ja uztvērējs nedarbojas pareizi pēc tā pārbaudes, lūdzu, 
sazinieties ar izplatītāju vai tehniķi. Neveriet vaļā uztvērēja vāciņu! Tas var izraisīt bīstamu situāciju. 

Problēma Iespējamie iemesli Ieteiktie risinājumi 

Uztvērējs 

neieslēdzās  
Strāvas vads nav kārtīgi pievienots  

Pārbaudiet strāvas vadu kontaktligzdā un ieslēdziet barošanu; ja joprojām neieslēdzas, atkal izslēdziet barošanu, un atkārtojiet to pēc 5-10 
minūtēm. 

Uztvērējs  

nerāda kanālus 

Nav pareizi uzstādīta/noregulēta 
antena 

Noregulējiet antenu, meklējiet meistara palīdzību. 

Nemeklē 

programmas 
Nepareizi ievadīti parametri Noregulējiet antenu, meklējiet meistara palīdzību. 

Izejas vads nepareizi pieslēgts Pievienojiet pareizi izejas vadu 

Nav bildes Video izejas režīma vienība ir 
atšķirīga no ekrāna režīma 

Pārslēdziet darba režīmu 

Izejas vads nepareizi pieslēgts Pievienojiet izejas vadu pareizi 

Nav krāsu Video izejas režīma vienība ir 
atšķirīga no ekrāna režīma 

Pārslēdziet darba režīmu 

Nepareizi ievietotas baterijas Ievietojiet pareizi baterijas 

Tukšas baterijas Nomainiet baterijas 

Pults ārpus efektīvā darbības 
diapazona 

Samaziniet uztveršanas distanci 

Nestrādā 

tālvadības pults 

Tālvadības sensors ir novirzīts uz 
spilgtu gaismu 

Novietojiet gaismas avotu citur 
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Nevar izvēlēties 

audio skaņu un 

subtitru valodu 

Nav izvēlēts pareizais skaņas kanāls  Maini kanālu nospiežot Audio pogu 

Skaņa atrodas MUTE statusā Izslēgt MUTE statusu 

Noregulēts pārāk zems skaņas 
līmenis 

Palieliniet skaļumu 
Nav vispār 

skaņas 

Nepareizi pieslēgts kabelis Pievienojiet pareizi kabeli 

Nevar nomainīt 

kaņālu 
Iespējams īssavienojums Atvienojiet no kabeļa un izslēdziet to 

Traucēts signāls 

vai nevar to 

uztvert 

Neprecīzi noregulēta antena vai 
bojāts kabelis 

Noregulējiet antenu vai nomainiet kabeli 

 

Drošības pasākumi  
CAUTION: 

Brīdinājums: Zibens simbols trīsstūrī nozīmē brīdinājumu ‘’bīstams spriegums’’.  

Brīdinājums: Lai samazinātu elektrošoka risku, neatveriet korpusu. Nododiet tikai kvalificētam personām. 

Brīdinājums: Izsaukuma zīme trīsstūrī nozīmē brīdinājumu lietotājam par svarīgiem lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem. 

Brīdinājums: Nelietot uztvērēju vietās ar lielu mitruma saturu telpā. Nelietojiet pirtī, pie baseina, vannas istabā, nenovietojiet ziedu vāzes uz ierīces. 

Brīdinājums: Nenovietojiet sveces un lampas uz uztvērēja vai tā tuvumā, pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka risks. 

Brīdinājums: Ierīce jāpieslēdz strāvas padevei tādā veidā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā vai, kā norādīts uz ierīces. Ja jūs neesat pārliecināti par strāvas avota veidu (piemēram, 120 
vai 230 V), sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo elektroapgādes uzņēmumu. 

Brīdinājums: Šinī ierīcē iebūvētas diodes. Neatveriet korpusu, neaiztieciet nekādas detaļas iekšējā mehānismā. Sazinieties ar vietējā izplatītāja tehnisko servisu, ja ir nepieciešams 
ierīces remonts. 

Piezīme: Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces lietošanu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un paturiet to turpmākai uzziņai. 

Ierīces tīrīšana: Atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Ierīcei drīkst tīrīt virsējo korpusu un tālvadības pulti ar viegli samitrinātu auduma drānu, vai speciālām, tehnikas apkopei 
paredzētām salvetēm. 

Papildus iekārtas: Nepievienot ierīcei papildus ierīces bez ražotāja atļaujas; jo šādas ierīces var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, vai citas traumas. 

Uzstādot: Spraugas un atveres korpusā ir paredzētas ventilācijai, lai pasargātu to no pārkaršanas. Neaizsedziet šīs atveres, novietojot uztvērēju uz gultas, dīvāna, vai citām līdzīgām 
virsmām, kā arī to nevajadzētu novietot uz radiatora vai citu siltuma izstarojošu avotu tuvumā. 

Barošanas vada aizsardzība: Nenovietojiet strāvas vadu vietās, kur to var aizķert staigājot. Pievērst uzmanību vadam pie kontaktdakšas un ierīcē. 

 
Svešķermeņi, šķidrumi: Lai izvairītos no traumām, saskaroties ar elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos, saskaroties ar iekšējiem augstsprieguma punktiem, nekad neievietojiet 
metāla priekšmetus uztvērējā. Nenovietojiet ierīci blakus šķidruma avotiem. 

Piezīme: Ierīcē mitrums var veidoties, ja ierīce ir pēkšņi pārvietota no aukstas vides istabas, siltā vidē. Ierīcē var izveidoties mitruma kondensāts. Ja mitrums ir ierīces iekšpusē, tā var 
nedarboties pareizi. Lai novērstu šo problēmu, neieslēdziet ierīci aptuveni divas stundas pēc temperatūras maiņas, lai mitrums iztvaiko.  

Detaļu nomaiņa: Pie ierīces remonta, lietotājam ir jāpārliecinās, vai servisa meistars izmanto rezerves daļas, ko ir norādījis ražotājs, vai tām ir tādas pašas īpašības kā oriģināla detaļām. 

Drošības pārbaude: Pēc ierīces remonta lietotājam ir pienākums prasīt remonta speciālistam ierīces pārbaudi, lai pārliecinātos par ierīces darba stāvokli. 

 Vides aizsardzība  

Uzmanību! 

Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šādu simbolu. Tas nozīmē, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir atsevišķa 
savākšanas sistēma šiem produktiem.  

Informācija (privātajiem) lietotājiem par atkritumu šķirošanu Eiropas Savienībā. Lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi un saskaņā ar tiesību 
aktiem, kas paredz pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi elektriskām un elektroniskām iekārtām. 

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā noteikumi, kas paredz dalībvalstu elektrisko un elektronisko preču ražotāju un tirgotāju atbildību par šo preču pārstrādi. Kā arī 
mājsaimniecības nederīgo tehniku var nodot speciālos savākšanas punktos  

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, tanīs esošās vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu 
izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un nodot tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju.  

 

 Galvenās funkcijas  

• DVB-S2 
• HDMI1.3, FULL-HD 1080P izšķirtspēja  
• DiSEqC 1.0, 1.1 (konvertoru apvienotāj/pārslēdzējs) un 22K pārslēgšanās  
• 5000 kanālu atmiņas vieta  
• PVR (individuālais video ieraksts)  
• EPG  
• Teleteksts & subtitri & audio valodu atbalsts 

• HD Media atskaņotājs 

• Mūzikas atskaņotājs 
• Failu pārvaldnieks   
• EBOOK  
• ISO  

  
 

Ražotājs patur tiesības mainīt konfigurāciju vai citus tehniskus datus bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 


