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Augstas izšķirtspējas virszemes televīzijas uztvērējs 

XPLORE XP2240 
 
 

Lietotāja rokasgrāmata 
 
Svarīgi drošības norādījumi 

 
1) Izlasiet šos norādījumus. 
2) Saglabājiet šo rokasgrāmatu. 
3) Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem. 
4) Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. 
5) Nenovietojiet šo ierīci ūdens tuvumā. 
6) Tīriet uztvērēju tikai ar sausu drānu. 
7) Nenovietojiet televizora ierīci blakus siltumu izstarojošām ierīcēm, piemēram, radiatoriem, krāsnīm utt. 
8) Pievienojiet uztvērēju tikai uz paneļa norādītajam enerģijas avota tipam. 
9) Aizsargājiet strāvas vadu no bojājumiem. 
10) Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus. 
11) Negaisa laikā vai, ja Jūs to ilgstoši neizmantojat, atvienojiet uztvērēju no barošanas avota. 
12) Bojājumu var novērst tikai pilnvarots servisa centrs. 
13) Neaizklājiet uztvērēja ventilācijas atveres. 
(14) Būtu jāpievērš uzmanība vides aspektiem saistībā ar bateriju utilizāciju. 
15) Izmantojiet stiprinājumu telpās ar vidēju temperatūru. 
 
BRĪDINĀJUMS: Nekad neatveriet uztvērēja vāku. Augsta sprieguma strāvas un iespējamās elektriskās bīstamības dēļ ir bīstami pieskarties uztvērēja 
iekšpusei. 
BRĪDINĀJUMS: Aizliegts bateriju uzglabāt siltumu izstarojošām ierīcēm, tiešos saules staros, uguns tuvumā utt. 
 
 

 
 
 
 

  
                     Uzmanību: zibens simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu, kas var izraisīt 
izstrādājumu elektriskās strāvas triecienu. 
 

Uzmanību: izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem norādījumiem par ierīces lietošanu un 
lietošanu. 
 

 Šis simbols norāda, ka šajā izstrādājumā ir divkārša izolācija starp bīstamo elektrisko spriegumu un lietotājiem pieejamām daļām. Remontam 
izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. 
 

 
 
Šis simbols norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, baterijas un akumulatorus savāc atsevišķi. 
 
 
 

 
Priekšējais un aizmugurējais panelis 
 
 Priekšējais panelis 
 
 

 
 
 

1. IR 
2. USB savienojums 
3. LED displejs 
4. Pārslēdzieties starp kanāliem 
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5. Barošanas poga 
 
 
 

Aizmugurējais panelis 
 

 
 
 

1. RF IN: antenas savienojuma ligzda 
2. RF OUT modulatora izeja 
3. COAX: Pievienojiet pastiprinātājam, kam ir koaksiālā ieejas spaile 
4. HDMI: HDMI kabeļa savienojuma ligzda 
5. TV SCART: SCART kabeļa savienojuma ligzda 
 
 

Tālvadības pults 
 
 

1. STANBY: ieslēdziet / apstādiniet uztvērēju, pārslēdzieties gaidīšanas režīmā 
2. EPG: parāda elektronisko programmu ceļvedi 
3. INFO: parādīt informāciju par izvēlēto kanālu 
4. AUDIO: audio režīmā atlasiet Audio valodu 
5. PVR: ierakstiet TV programmu 
6. MENU: parāda galveno izvēlni televizora ekrānā, vēlreiz nospiediet, lai izietu no izvēlnes. 
7. VOL- / VOL +: samaziniet / palieliniet skaļumu. 
8. FAV: parāda iecienīto kanālu sarakstu. Vēlreiz nospiediet FAV, lai pārietu uz citu izlases sarakstu. 
9. CH- / CH +: programmas pārslēgšanas pogas, lai pārvietotos izvēlnes iekšpusē 
10. <0> - <9>: ciparu pogas. 
11. REV / FWD: Ātra pārtīšana / pārtīšana uz priekšu. 
12. Play: atskaņot 
13. PAUZE: Pauze 
14. MUTE: izslēgt skaņu 
15. TTX: pārslēdzieties uz teletekstu, ja izvēlētajā kabīnē ir šī izvēle, un izmantojiet pogu EXIT, lai izietu no teleteksta režīma 
16. SUBTITLE: parāda subtitru funkciju (pieejamība ir atkarīga no kanāla) 
17. EXIT: aizveriet izvēlēto izvēlni. 
18. OK: apstipriniet atlasītos iestatījumus vai parādiet visus kanālus režīmā, kas nav izvēlne. 
19. TV / RADIO: pārslēdzieties starp digitālā radio kanāliem un DVB-T režīmiem 
20. RECALL: atgriešanās pie iepriekš apskatītā kanāla. 
21. GOTO: atzīmēt laiku. 
22. PREV / NEXT: Atpakaļ / Pāriet uz priekšu. 
23. STOP: apstāties 
24. REPEAT:  atkārtot 
25. Krāsainās pogas veic dažādas funkcijas TEXT ekrānā 

 
 
Bateriju ievietošana:  
Atveriet tālvadības pults vāku un ievietojiet 2xAAA izmēra baterijas, kā parādīts attēlā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tālvadības pults izmantošana. 
Izmantojot tālvadības pulti, norādiet to digitālā uztvērēja priekšējā panelī.  Tālvadības pults savienojums līdz 7 metriem no uztvērēja un vismaz 60 grādiem 
leņķa diapazonā.   
 
Tālvadības pults nedarbosies, ja uztveršana ir bloķēta  
 
Piezīme: saule vai ļoti spilgta gaisma samazina savienojuma vadības paneļa jutību.   
Savienojums ar televizoru.  
Izmantojiet galvenos savienotājus, lai pievienotu uztvērēju TELEVIZORAM (skatiet attēlu).   
Pirmā instalācija  
! Ja uztvērējam netiek nodrošināts pietiekošs uztveršanas signāls vājā uztveršanas zonā, jāizmanto jaudīgāku antenu, vēlams ar signāla pastiprinātāju. 
Kad visi savienojumi ir savienoti pareizi, ieslēdziet TV un pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar strāvas avotu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai 
ieslēgtu vai izslēgtu uztvērēju.  
Ja izmantojat uztvērēju pirmo reizi vai, ja iestatāt rūpnīcas iestatījumus, ekrānā tiek parādīta instalēšanas ceļveža izvēlne. Atlasiet ieslēgt/ieslēgt antenas 
enerģiju, ja izmantojat aktīvo antenu. Pārliecinieties, ka antena "kvalitātes celiņš" rāda vairāk nekā 45%. Nospiediet OK, lai sāktu kanālu meklēšanu. 
 

1. [OSD valoda] nospiediet ◄ ►, lai atlasītu valodu.  
2. [Reģions], nospiediet ◄ ►, lai atlasītu reģionu.  
3. [Antena Power] nospiediet ◄ ►, lai aktivizēt/deaktivizēt antenas jaudu.  
4. [Kanāla Nr.] Nospiediet ◄ ►, lai atlasītu kanālu.  
5. Kad kanāla koriģēšana ir pabeigta, varat sākt kanāla priekšskatījumu.   
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Pamatdarbības.   
 
(1) Programmas pārvaldības  
Iestatījumos nospiediet pogu MENU, atlasiet [Program]. Izmantojot taustiņus ◄ ►, varat pārlūkot atlasīto izvēlni. 
Izvēlne ļauj iestatīt lietotņu pārvaldības iestatījumus. Atlasiet opciju un nospiediet OK (labi) vai ►, lai iestatītu atlases. Nospiediet EXIT, lai izietu no 
izvēlnes. 
 
(a). Rediģējot programmu. 
Lai rediģētu lietotņu atlasi (bloķēšana, izlaišana, izlase, pārvietošana vai dzēšana), lūdzu, dodieties uz lietotnes rediģēšanas izvēlni. Šajā izvēlnē ir jāiestata 
parole. Ievadiet noklusēto paroli 000000. 
 
Lai uzstādītu savu iecienītāko lietotņu sarakstu. 
Varat izveidot sarakstu ar savām iecienītākajām lietotnēm, kuras varat viegli atrast.  
1. Atlasiet izvēlēto programmu un nospiediet izlases pogu. Parādās sirds formas simbols, un programma tiks atzīmēta kā izlase.  
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai atlasītu vairāk iecienītākās programmas.  
3. Lai apstiprinātu un aizvērtu mākslu, nospiediet EXIT pogu. 
 
Atceliet TV/radio programmu no izlases programmu saraksta  
Nospiediet tālvadības pults taustiņu FAVORITE ar programmēto sirds simbolu. 
 
Skatieties savas iecienītās lietotnes 
1. Tiešraides skatā (izņemot izvēlnes režīmu) nospiediet FAVORITE, lai parādītu iecienītāko programmu sarakstu. 
2. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iecienīto programmu. 
3. Nospiediet OK, lai iezīmētu iecienīto programmu. 
 
Izdzēst TV vai radio programmu 
1. Iezīmējiet programmu un pēc tam nospiediet ZILO pogu. Parādās ziņojums. Nospiediet OK, lai izdzēstu programmu. 
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izdzēstu citas programmas. 
 
Izlaidiet TV vai radio programmu 
1. Ritiniet līdz programmai, kuru vēlaties izlaist, un nospiediet zaļo pogu. 
2. Programma tiks atzīmēta kā "izlaist". Uztvērējs izlaidīs šo programmu, pārslēdzoties starp programmām tiešā skata režīmā. 
3. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izlaistu citas programmas. 
4. Nospiediet EXIT, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni 
 
Atcelt TV vai radio programmas izlaišanu 
Nospiediet programmas Zaļo pogu ar izlaišanas simbolu. 
 
Pārsūtiet TV vai radio programmu 
1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet SARKANO pogu. Parādās pārsūtīšanas simbols. 
2. Nospiediet ▲ ▼, lai pārvietotu programmu 
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu 
4. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu. 
 
Bloķējiet lietojumprogrammu 
Atlasītās lietotnes varat bloķēt tikai skatīšanai. 
Bloķēt TV vai radio programmu: 
1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet DZELTENO pogu. Programma tiks atzīmēta kā bloķēta. 
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu. 
3. Nospiediet EXIT, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni 
4. Nospiediet bloķētā kanāla DZELTENO pogu, un šī funkcija tiks atcelta. 
5. Lai skatītos bloķētas programmas, jums jāievada parole, noklusējuma '000000'. Mēs iesakām nomainīt paroli, kuru iestatījāt uz personīgo paroli. . 

Atbloķējiet paroli 888888. 
 

(b) EPG (elektroniskais programmu ceļvedis) 
EPG ir TV ekrāna ceļvedis, kurā parādīts iepriekš iestatīta kanāla septiņu dienu grafiks. Pēc noklusējuma, kad EPG ir atvērts, tiek parādīts atlasītā kanāla 
saraksts. Izmantojiet ◄► pogas, lai skatītu citu kanālu programmu grafiku. Tiks parādītas pogas, kas nospiestas ātrai pārtīšanai vai pirmās programmu 
sarakstā. 
 
Piezīme: Lūdzu, izlasiet sadaļu (d) Kalendārs, lai uzzinātu, kā plānot programmas ierakstīšanu un kanāla skatīšanos. 
 
Kanāla priekšskatījums: 
Televizora pierīces iestatīšana kanāla nomaiņai noteiktā laikā apstāsies (piemēram, noteiktā laikā pārslēdzieties uz iecienītāko programmu), kamēr skatāties 
citu kanālu. Lūdzu, veiciet šīs darbības: 
 
• Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu. 
• Atlasiet TV kanālu, izmantojot pogas ◄►. 
• Izvēlieties programmu, kuru vēlaties skatīties. 
• Nospiediet OK. Parādītajā joslā varat mainīt kanālu, datumu un laiku, kā arī varat iestatīt, lai tas būtu parasts. 
• “Mode” režīmā atlasiet “View”. 
• Nospiediet EXIT. 
Pirms kanāla pārslēgšanas tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļ skaitīšanu, kad laiks būs beidzies, kanāls tiks pārslēgts. 
 
 (c) Šķirošana 
Kārtojiet kanālus pēc šādām iespējām: 
Pēc LCN                                     Kārtot kanālus pēc kanālu skaita secībā (augošā secībā) 
Pēc pakalpojuma nosaukuma     Kārtojiet kanālus alfabēta secībā 
Host ID                                       Kārtot kanālus pēc stacijas 
Pēc ONID                                   Sakārtot kanālus pēc tīkla ID pasūtījuma (BroadcasterID) 
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(d) LNC (loģiskā kanāla regula). 
Ieslēdziet vai izslēdziet LNC.  

 
(2). Video iestatījumi  
Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet funkciju "Image". Izvēlne ļauj pielāgot attēla iestatījumus. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumus, nospiediet ◄►, 
lai pielāgotu iestatījumus. Nospiediet EXIT, lai aizvērtu izvēlnes. 
 
 
(3). Kanālu meklēšana. 
Nospiediet MENU un, izmantojot ◄► pogas, atlasiet [Channel Search]. Izvēlne ļauj jums izvēlēties kanālu meklēšanas iespējas. Nospiediet buttons ▼ 
pogas, lai izvēlētos meklēšanas opciju, un nospiediet ◄►, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes. 
 
(a) Automātiskā meklēšana. 
Atlasot šo opciju, kanāli tiks automātiski skenēti un saglabāti. Iepriekšējie kanāli tiks izdzēsti. 
   1. Izvēlieties [Auto Search] un nospiediet taustiņu OK vai ►, lai sāktu meklēšanu. 
   2. Lai pārtrauktu kanālu meklēšanu, nospiediet EXIT. Visi kanāli, kas atrasti pirms šīs darbības, tiks saglabāti. 
 
 
(b) Manuāla meklēšana. 
Instalējiet jaunus kanālus manuāli. Šī opcija pievieno jaunus kanālus, nemainot esošo kanālu sarakstu. 
     1. Atlasiet [Manuālā meklēšana] un nospiediet taustiņu OK vai ►, lai sāktu meklēšanu. 
     2. Nospiediet ◄► pogas, lai izvēlētos kanāla frekvenci. 
     3. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet OK. 
Kad kanāls ir atrasts, tas tiks saglabāts un pievienots kanālu sarakstam. Ja kanāls netiek atrasts, ierīce automātiski pārtrauks meklēšanu. 
 
(c). Valsts. 
Lūdzu, atlasiet savu valsti. 
 
 
(d) Antenas barošana. 
Ieslēdziet antenas strāvu, ja izmantojat aktīvo antenu. 
 
(4). Laika iestatīšana. 
Nospiediet MENU, lai izvēlētos [Time], izmantojot ◄► pogas. Izvēlne ļauj iestatīt laika iestatījumus. 
Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos opciju, un nospiediet ◄►, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes. 
 
(a) Laika josla 
Pārbaudiet automātisko vai manuālo GMT joslas pielāgošanu. 
(b) Valsts reģions 
Atzīmējiet valsts reģionu, kad [Time Zone] ir iestatīts uz Auto. 
(c). Laika josla 
Atzīmēt laika joslu zonu, ja [Time Zone] ir iestatīts uz Manual. 
(d) Gulēt 
Iestatiet automātisko gaidīšanas režīma taimeri: 
[Izslēgts], [1 stunda], [2 stundas], [3 stundas], [4 stundas], [5 stundas], [6 stundas], [7 stundas], [8 stundas], [9 stundas], [10 stundas], [11 stundas], [12 
stundas]. 
(e). Ieslēgšana / izslēgšana  
Ieslēdziet vai izslēdziet barošanu. 
 
(5) .Iespējas 
Nospiediet MENU un, izmantojot ◄► pogas, atlasiet [Opcijas]. Šajā izvēlnē varat pielāgot OSD valodu, subtitru valodu un audio valodu. 
Izvēlieties funkciju un izmantojiet ◄► pogas, lai iestatītu opcijas. 
Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes. 
 
(a). OSD (ekrānā) valoda 
Atlasiet OSD valodu. 
(b). Subtitru valoda. 
Izvēlieties vēlamo subtitru valodu. 
(c). Audio valoda. 
Atlasiet vēlamo audio valodu TV kanālu skatīšanai. Ja netiek piedāvāta neviena valodas izvēle, kanāls tiks parādīts programmas noklusējuma valodā. 
(d) Digitālā skaņa 
Kanāla skatīšanai atlasiet digitālo skaņu: [PMC], [RAW HDMI ON], [RAW HDMI OFF], [OFF]. 
(e). Audio apraksts 
Ieslēdziet vai izslēdziet audio aprakstu. 
 
(6). Sistēmas iestatījumi 
Nospiediet MENU un, izmantojot ◄► pogas, atlasiet [Opcijas]. Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu sistēmas iestatījumus. 
Nospiediet buttons ▼ pogas, lai izvēlētos opcijas, un nospiediet ◄► pogas, lai izvēlētos opcijas. Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no izvēlnes. 
 
(7). USB krātuve 
Nospiediet MENU un, izmantojot ◄► pogas, atlasiet [USB]. Izvēlne ļauj atskaņot mūziku, fotoattēlus un multivides failus. Atbalsta AVI, MP3, JPEG un 
BMP formātus. 
Spraudnis atbalsta USB ierīces ar FAT32 / NTFS failu sistēmām. 
(a) Multivide. 
Kad ir izveidots savienojums ar USB atmiņas ierīci, varat izvēlēties mūzikas, fotoattēlu vai filmu failus, izmantojot pogas ◄►, un nospiediet OK, lai 
apstiprinātu. Ja USB ierīce nav pievienota, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums: "USB ierīce nav atrasta". 
(b) Fotoattēlu konfigurēšana. 
-Slaida laiks: pielāgojiet slaidrādes intervālu uz 1 ~ 8 sekundēm. 
Slīdēšanas režīms: pielāgojiet slaidrādes efektus kā 0 ~ 59 vai izlases režīmu. 
- malu attiecība: 
[Aizturēt]: atjaunojiet attēla sākotnējo izmēru. 
[Atmest]: atskaņojiet attēlu pilnekrāna režīmā. 
(c). Filmu konfigurēšana. 
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- malu attiecība: 
[Aizturēt]: atjauno filmas sākotnējo aspektu. 
[Atmest]: demonstrējiet filmu pilnekrāna režīmā. 
-Īpašs apakšvirsraksts 
[Mazs]: parādiet subtitrus mazā formātā. 
[Normal]: parāda subtitrus normālā formātā. 
[Tālummaiņa]: parāda subtitrus lielformātā. 
-Subtitru fons 
[Balts]: Subtitri uz balta fona. 
[Caurspīdīgs]: Subtitri uz pelēka fona. 
[Pelēks]: Subtitri uz pelēka fona. 
[Dzeltenzaļš]: Subtitri dzeltenzaļā fonā. 
 
-Subtitru fonts  
[Sarkans]: Subtitri tiek parādīti ar sarkanu fontu.  
[Zils]: Subtitri tiek parādīti zilā fontā.  
[Zaļš]: Subtitri tiek parādīti ar zaļu fontu.  
 
(d) .USB IERAKSTĪŠANA. 
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja USB ierīce ir pievienota uztvērējam. 
Tūlītējs ierakstīšana. 
Lai ierakstītu pārraidīto programmu, pārslēdzieties uz vēlamo kanālu un nospiediet pogu REC. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. 
Ierakstu grafiks. 
Ieplānojiet ierakstu pirms pārraides (piemēram, ierakstiet savu iecienīto šovu, kamēr neesat klāt). Veiciet šīs darbības: 
- Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu, 
-Izvēlieties TV kanālu, izmantojot navigācijas pogas ◄►. 
-Izvēlieties TV šovu, kuru vēlaties ierakstīt. 
-Nospiediet OK. Atvērtajā lodziņā varat mainīt kanālu, datumu, ierakstīšanas sākuma laiku un beigu laiku un pēc izvēles izvēlēties regulāri atkārtot šo 
darbību. 
-Izvēlnē “Mode” atlasiet “OTHER RECORDING”. 
-Nospiediet EXIT. 
Pirms ierakstīšanas sākšanas uz dažām sekundēm tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļskaitīšanu, lai mainītu programmu, kad beidzas 
atpakaļskaitīšana. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ekrānā parādīsies apstiprinājuma ziņojums. 
Lai apskatītu grafika ierakstus, nospiediet zilo pogu. 
Lai izdzēstu grafika ierakstus, atlasiet notikumu un nospiediet zilo pogu. 
Saglabātos failus var izdzēst no šī pielikuma, jūs varat doties uz PVR un nospiest dzelteno pogu, lai tos izdzēstu. TV programma tiek ierakstīta failos PVR 
formātā, ko var atskaņot šajā televizora pierīcē un personālajā datorā, izmantojot nepieciešamo atskaņotāju, bet to nevar atskaņot DVD vai PDVD. 
Augstas izšķirtspējas TV programmu ierakstīšanai nepieciešama USB datu glabāšanas ierīce ar versiju 2.0 vai jaunāku, pretējā gadījumā televizora pierīce 
var ierakstīt nepareizi. 
Ierakstot no šī modeļa USB atmiņas ierīcē vai ārējā cietajā diskā, pēc datu nesēja ievietošanas dažas sekundes jāgaida, pirms nospiežat REC. Pretējā 
gadījumā uztvērējs var pārtraukt signālu. Ja tas notiek, lūdzu, atvienojiet uztvērēju un ieslēdziet to vēlreiz. 
Piezīme: 
Ierakstīšanas grafiks darbojas tikai tad, kad uztvērējs ir pievienots strāvai, tas var nedarboties, ja uztvērējs atrodas gaidīšanas režīmā. 
Piezīme: 
-Mēs nevaram garantēt saderību ar visām USB ierīcēm un neesam atbildīgi par datu zudumiem no ārējām ierīcēm, kas savienotas ar uztvērēju. 
-Ar lielu datu daudzumu sistēmai būs nepieciešams vairāk laika, lai lasītu USB ierīces saturu. 
-Dažas USB ierīces var neatpazīt. 
-Pat tad, ja tie ir atbalstītā formātā, daži faili var netikt atskaņoti vai parādīti atkarībā no satura. 
 
(e). Laika maiņa 
Kad tiek parādīta programma, varat pieslēgt USB un jebkurā gada laikā varat nospiest pogu [Laika maiņa], kadrs tiks apturēts, pēc dažām sekundēm varat 
nospiest pogu [PLAY], sāksies laika nobīde. Jūs varat nospiest pogu PLAY, lai normāli demonstrētu programmu, un laika maiņas funkcija turpināsies, 
zemāk redzēsit attēlus, kas parāda laika nobīdes statusu. Šajā gadījumā ierakstīto programmu varat sākt no paša sākuma. Nospiediet pogu [info], lai skatītu 
laika nobīdes informāciju, kā parādīts. 
 
Jūs varat nospiest [Ātri uz priekšu] / [Ātri uz priekšu], lai pārvietotu slaidus pa kreisi vai pa labi izvēlētajā celiņā. 
Piezīme: Laika nobīdes funkcija ir pieejama, kad USB HDD ir pievienots sistēmai, un lasīšanas / rakstīšanas ātrums ir pietiekams šai funkcijai. 
Nospiediet taustiņu [STOP], lai apturētu laika nobīdes funkciju un atgrieztos normālā programmas atskaņošanā. 
 
ETHERNET 
Pievienojiet interneta kabeli (RJ-45), lai būtu interneta funkcija 
 
Tīklu var iestatīt izvēlnē “Sistēma”, atlasīt “Tīkla iestatījums”, izvēlēties pareizo saites veidu: 
1. Ja interneta pieslēgums jūs izmantojat interneta kabeli, lūdzu, izvēlieties “LAN”. 
Ja tīkls neizmanto DHCP, jums jāatslēdz DHCP un jāievad visu nepieciešamu informāciju sadaļā “IP SETTING”. 
2. Ja interneta savienojumam jūs izmantojat wifi, izvēlieties “Wireless”. 
 
Potenciālo problēmu novēršana 
 
Vaina 
 

Iespējamais iemesls Problēmas risināšana 
 

Nav strāva Ieslēdziet strāvu Nav attēla 
 Barošanas poga nav ieslēgta Ieslēdziet barošanas pogu 

DVB-T / T2 antena nav pievienota Pievienojiet DVB-T / T2 antenu Parāda ekrānā "Nav signāla" 
 Nepareizi iestatījumi Izlabojiet iestatījumus 

Trūkst audio kabelis vai tas nav pievienots Pievienojiet audio kabeli pareizi Nav skaņas 
 Skaņa izslēgta Izslēdziet klusuma režīmu 

Trūkst AV kabelis vai tas ir nepareizi pievienots Pārliecinieties, vai kabelis ir pievienots pareizi Tikai audio, ekrānā nav video 
 Šī ir radio programma 

 
Nospiediet TV / RADIO pogu, lai pārslēgtos uz 
TV režīmu 

Baterijas ir izlādējušās Nomainiet elementus Tālvadības pults nedarbojas 
 Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no uztvērēja Pielāgojiet tālvadības pults stāvokli un 
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vai arī nesasniedz infrasarkano staru sensoru 
uztvērēja priekšējā panelī 

dodieties tuvu uztvērējam 
 

Attēls kļūst neskaidrs 
 

Pārāk vājš signāls Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumus 
 

 
 
 
 
 
 
Tehniskās specifikācijas 
 

Punkts 
 

Apakšvienība 
 

Parametri 
 

Uztveršanas frekvence 177.5-226.5 Mhz / 474.0-858 Mhz 
RF ieejas līmenis -25~-82dBm 
IF frekvences josla 7MHz/8MHz 

Uztvērējs 
 

Modulācija DVB-T, DVB-T2 
Dekodētāja formāti 
 

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 
MPEG2 MP@ML.HL; HEVC/H.265 

Izvades formāts HDMI, SCART 
Attēls 

 

Dekodētāja formāts MPEG-1 (layer1&2) Skaņa 
 Audio izvade DIGITAL AUDIO: S/PDIF 

Barošanas spriegums ~90-240V   50/60Hz 
Maksimālais enerģijas patēriņš MAX 8W Patēriņš 

 
 
 
 
Informācija par pārstrādi 
 
 

Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Elektrisko un 
elektronisko iekārtu marķēšanas simbols, kas norāda, ka marķētais aprīkojums jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, 
šos atkritumus nedrīkst izmest virtuves atkritumos vai atkritumu savākšanas tvertnē (stikls, plastmasa, papīrs un kartons) netālu no 
jūsu mājas. Izmetiet nolietotās baterijas un akumulatorus, elektriskās un elektroniskās iekārtas īpašos konteineros, kas apzīmēti ar 
baterijām un / vai akumulatoriem, elektronisko ierīču savākšanas marķējumu, utilizējiet visos lielākajos lielveikalos, degvielas 
uzpildes stacijās un remontdarbnīcās, kā arī elektroniskām iekārtām. atsaukties uz specializētiem uzņēmumiem. 

 


