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Lietotāja rokasgrāmata 

 Paldies, ka iegādājāties šo ierīci. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. 
 1. Ierīces lietošana un drošība  
• Neatveriet ierīci remontam vai pārveidošanai. Ja iekārta vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar profesionālu remonta centru, lai 
ierīci nomainītu un salabotu. 
• Izvairieties no saskares ar putekļiem, tvaikiem, gāzēm, uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām.  
• Nepakļaujiet ierīci mitruma, ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai.  
• Ierīce jāizmanto uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas. Sargājiet ierīci no kritieniem un triecieniem.  
• Neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres.. Ierīce darbības laikā uzsilst, un tai ir nepieciešama atbilstoša ventilācija. 
• Ja ierīci ilgstoši neizmantosiet , atvienojiet to no strāvas padeves un uzglabājiet sausā, drošā vietā. 
• Atvienojiet ierīci no strāvas padeves negaisa laikā. 
• Regulāri tīriet iekārtu ar sausu, mīkstu drāniņu. Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai citus tīrīšanas šķīdumus. 
2. Tehniskā specifikācija  

• DVB-T / DVB-T2 ciparu virszemes televīzijas apraides standarts 
• Atbalsta MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 8 bitu un HEVC H.265 HDR 10 bitu 
• USB 2.0 ports, PVR funkcija (TV programmu ierakstīšana ārējā diskdzinī) 
• Augstas kvalitātes audio/video izeja, SCART • Atbalstītās TV sistēmas: PAL, NTSC  
• Atbalstītās video izšķirtspējas: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
• Atbalstītie video formāti: TF / MKV / MP4 / MPG / AVI 
• Atbalstītie audio formāti: MPEG Layer 1 & 2 / AAC 
• Atbalstītie attēlu formāti: JPEG / BMP / PNG  
• Timeshift funkcija • Komplektā: tālvadības pults, 2x AAA baterijas 
• Barošanas spriegums: 100-240V maiņstrāva, 50 / 60Hz 
• Izmēri: 168 x 95 x 36 mm 
3. Tālvadības pults  visas funkcijas tiek vadītas ar komplektācijā iekļauto tālvadības pulti. 

• Nospiediet POWER pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. 
• Poga MUTE izslēdz un atskaņo skaņu. 
• Poga INFO parāda informāciju par pašreizējo programmu. 
• Poga AUDIO izvēlas valodu vai audio režīmu. 
• Poga REC ieraksta un atskaņo TV programmas vai filmas.  
• Poga SUBTITLES izvēlas subtitru valodu.  
• Poga MENU aktivizē izvēlni. 
• Pogas CH + / CH- var izmantot, lai pārvietotos pa izvēlni un mainītu kanālu uz nākamo/iepriekšējo. 
• Poga EXIT atgriežas iepriekšējā izvēlnē.  
• V + / V- pogas palielina/samazina skaļuma līmeni. 
• Poga OK atver/apstiprina izvēlēto izvēlnes vienumu. 
• Tiek atvērta poga TV/RADIO un tiek mainīts iecienīto programmu saraksts.  
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4. Sākotnējā ieslēgšana • Pārliecinieties, vai visi savienojuma vadi, tostarp strāvas vads, ir pareizi pievienoti, pēc tam ieslēdziet 
televizoru un uztvērēju. • Pareizi noregulējiet DVB-T antenu. • Iestatiet TV uztveršanas savienojuma ligzdas režīmu, kurai ir 
pievienots dekodētājs (piemēram, HD OUT vai TV SCART). • Režīmu nosaukumi var atšķirties atkarībā no televizora modeļa un 
zīmola. Skatiet televizora lietošanas instrukciju.  
 
Kad uztvērējs tiek ieslēgts pirmo reiz vai tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, ekrānā tiks parādīti instalēšanas norādījumi: 

Uztvērējs tiek ieslēgts pirmo reiz 

• OSD valoda: izvēlieties un iestatiet valodu. 
• Valsts: iestatiet valsti, kurā izmantojat uztvērēju. 
• FTA režīms (Free to Air, uztver visus virszemes bezmaksas kanālus): FTA / All 
• Signāla apraides standarts: DVB-T/DVB-T2 – Antenas barošana: izslēgts / 

ieslēgts. 



• Kanālu meklēšana: automātiski meklē kanālus un saglabā tos iepriekš iestatītā kanālu sarakstā. Kanālu meklēšana ir 
nepieciešama pareizai uztvērēja darbībai un kanālu pārslēgšanai ar CH- / CH + pogām. 

 
5. Sistēmas izvēlne Nospiediet MENU uz tālvadības pults, lai piekļūtu sistēmas izvēlnei. 

Programmas/kanāla iestatījumi  

 
 

1. Rediģējiet kanālus:  
• Dzēst: noņemiet programmu no kanālu saraksta. 
• Pārvietot: pārvietojiet programmu uz kanālu sarakstu. Pēc pozīcijas izvēles nospiediet OK, lai apstiprinātu. 
• Izlaist: izlaiž programmu no kanālu saraksta. 
• Bloķēt: bloķē piekļuvi lietojumprogrammai. Lai aktivizētu programmu, jāievada piekļuves kods. Noklusējuma parole ir 000000. 
• Pievienot izlasei: pievienojiet programmu iecienītāko kanālu sarakstam. Iecienītākie kanāli ir atzīmēti ar zvaigznīti. 
• Pārdēvēt: nospiediet zaļo pogu, lai pārdēvētu programmu. 
 2. Programmas vadītājs: 
• Manual: parāda elektronisko programmu ceļvedi. Ceļvedī tiek parādīts 7 dienu apraides informācijas saraksts. Izmantojiet pogas 
uz augšu/uz leju, lai ritinātu sarakstu. 
 3. Kārtot: mainiet kanālu secību. 

 4. LCN (loģiskais kanāla numurs): parāda kanālu sarakstu, pamatojoties uz dekodētāja ģenerēto kanālu numuru sarakstu. 

 
6. Fotoattēlu/attēlu iestatīšana 

– Malu attiecība: automātiska / 16:9 / 4:3 
- Video izšķirtspēja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
- TV formāts: NTSC / PAL 
- TV Scart: pārslēdz analogā video signāla nolasīšanu starp CVBS un RGB 
- OSD iestatījumi: pielāgojiet izvēlnes caurspīdīgumu, spilgtumu, piesātinājumu, attēla 
kontrastu un daudz ko citu. 
- Paneļa iestatījumi: digitālā displeja iestatījumi un spilgtums. 
 

 
7. Meklēt 

1. Automātiskā meklēšana: automātiski meklē un 
izveido sarakstu, kas aizstāj pašreizējo kanālu 

sarakstu. Izvēlieties automātiskās meklēšanas 

funkciju un apstipriniet ar OK. Poga EXIT atcels 
meklēšanu. 

 

2. Manuālā meklēšana: ļauj manuāli pievienot kanālus, nepārrakstot esošo sarakstu. Izvēlieties manuālās meklēšanas funkciju un 
nospiediet OK. Manuālās meklēšanas izvēlnē pielāgojiet kanāla frekvenci un joslas platumu, pēc tam nospiediet OK. 
8. Laiks 

1. Datums, laiks un reģions: iestatiet laiku. 
2. Automātiskais miega režīms: ierīce automātiski pāries gaidīšanas režīmā pēc lietotāja 
definēta laika. 
3. Rādīt laiku gaidīšanas režīmā: kad uztvērējs ir gaidīšanas režīmā, tas var parādīt 
pašreizējo laiku. 



4. Ieslēgšana/izslēgšana: iestatiet diennakts laiku, kad ierīce automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. 
 

9. Audio un valodas iespējas  
1. OSD valoda: iestatiet valodu sistēmas izvēlnēm un citiem ekrāna elementiem.  
2. Darba vadītāja valoda.  
3. Subtitru valoda. 
4. TTX valoda: iestatiet teleteksta valodu. 
5. Pirmais audio celiņš: iestatiet programmas noklusējuma valodu (noklusējums ir lietuviešu valoda). 
6. Otrais audio celiņš: iestatiet programmas papildu valodu (angļu valoda pēc noklusējuma). 
7. Digitālais audio: automātisks / PCM / apvedceļš. 
10. Sistēma 

1. Vecāku kontrole: iestatiet vecāku kontroli, noklusējuma parole ir „000000“. 
2. Iestatīt paroli: paroles maiņas iestatījumi. 
Uzmanību: paroli nevar atiestatīt! Pārliecinieties, vai jūsu parole ir labi iegaumēta vai 

saglabāta un glabāta drošā vietā. 

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: ierīcei tiks atiestatīti rūpnīcas iestatījumi. Šī opcija ir 
aizsargāta ar noklusējuma paroli 000000. 
4. Sistēmas informācija: parāda informāciju par programmatūras versiju un pašu ierīci. 
5. Programmatūras atjaunināšana: atjauniniet sistēmas programmatūru, izmantojot 

USB. 
Uzmanību: nepareiza atjaunināšana var izraisīt dekodera darbības traucējumus! Programmatūras atjaunošana jāveic autorizētam 
servisa centram.  
6. Tīkla iestatījumi: iestatījumi, kas saistīti ar tīkla savienojumu, izmantojot Ethernet kabeli.  
7. Ieslēgšanas vadība: maina ierīces ieslēgšanas režīmu. Šie ir trīs režīmi: attiecīgi ieslēgts, gaidīšanas režīms un pēdējais režīms. 
"Ieslēgts" nozīmē, ka ierīce tiks restartēta, kad pārtrūks strāvas padeve. "Gaidīšanas režīms" Ierīce pāriet gaidstāves režīmā, kad 
tiek atjaunota barošana. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pēdējais stāvoklis nozīmē atcerēties un pāriet uz pēdējo 
ierīces stāvokli. Ja tā ir bijusi ieslēgta, ierīce atkal ieslēgsies pēc strāvas padeves atjaunošanas. Ja tā ir miega režīmā, ierīce 
atgriezīsies gaidstāves režīmā. 
 
11. USB 

1. Media Center: atskaņojiet multivides failus (video, mūziku vai fotoattēlus) no 
pievienotās atmiņas ierīces vai saglabātos ierīces atmiņā. 
Brīdinājums: ierīce parādīs ziņojumu "USB ierīce nav atrasta", ja USB ierīce nav 
pievienota vai ierīce nenolasa USB atmiņas ierīces failu sistēmu. USB atmiņas ierīces 

saderīgais formatējums ir FAT, FAT32 vai NTFS. 

2. PVR Media: atskaņojiet ierakstītos failus. 
3. PVR konfigurācija: iestatīšanas saglabāšanas un laika nobīdes funkcija. 
4. Internets: laikapstākļi un citas iespējas. 

 

12. WiFi savienojuma instrukcijas  

1. Ieslēdziet ierīci, pēc tam pievienojiet WiFi antenu USB portam ierīces priekšējā panelī.  
2. Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu uztvērēja iestatījumu izvēlni. Dodieties uz System \ Network Setting un meklējiet pieejamos 
WiFi tīklus, nospiežot skenēšanas opcijas pogu (zaļā poga uz tālvadības pults).  
3. Kad esat atradis un izvēlējies savu WiFi, ievadiet savu paroli, saglabājiet to un apstipriniet to. 
4. Lai izmantotu savu WiFi tīklu, atveriet izvēlni USB \ Internets. 
 
Ierakstīšanas funkcija 

Lai izmantotu ierakstīšanas funkciju, ierīcei ir jāpievieno ārēja USB atmiņas ierīce. Pievienotajai USB atmiņai ir jāatbalsta USB 2.0 
savienojums, un tai jābūt FAT, FAT32 vai NTFS formātā. Sāciet ierakstīšanu Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet tālvadības pults pogu 
REC. Ekrānā parādīsies ikona, kas norāda, ka ierakstīšana ir sākta. Ieraksts beidzas Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet 
tālvadības pults pogu STOP. Lai atsāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu EXIT vai atlasiet Atcelt. Ierakstītos failus var atrast izvēlnē 
PVR Media. 
13. PVR funkcija 

 Lai ieplānotu TV programmas ierakstīšanu, vispirms pārliecinieties, vai ierīces priekšējam panelim ir pievienots USB diskdzinis!  
1. Paspauskite mėlyną nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad patektumėte į įrašų rezervavimo sąrašą. Norėdami įtraukti į 
sąrašą naują elementą, paspauskite žalią mygtuką. Pasirinkite kanalą, pakeiskite įrašymo pradžios datą ir laiką bei trukmę. 
Norėdami suplanuoti įrašymą, paspauskite OK. 
2. Įrašymas prasidės automatiškai. Įrašymo metu paspauskite STOP mygtuką, kad sustabdytumėte PVR. 
3. Įeikite į pagrindinį meniu\USB. Įrašytus failus galite rasti meniu "PVR Media". 
 
14. Laika nobīde (Timeshift) 



Skatoties lietojumprogrammu, nospiediet> || pogu, lai pārslēgtos uz laika maiņas režīmu. Vēlreiz nospiediet> || pogu, lai sāktu 
laika maiņu, un ekrānā parādīsies laika josla. Kad funkcija ir aktīva, varat apturēt pašlaik atskaņoto programmu un veikt citas video 
atskaņošanas funkcijas. Lai izietu no Timeshift funkcijas, nospiediet pogu STOP, pēc tam atlasiet OK un apstipriniet savu izvēli. 
 

15. Problēmu risināšana 

 

1. Dekoderis neieslēdzas.  

• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots un vai strāvas kontaktligzda nodrošina strāvu.  
2. Attēls netiek parādīts vai attēls ir izkropļots.  
• Ierīci var ietekmēt elektriskās izlādes. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.  
• Antena nav pareizi pievienota. Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi un droši pievienoti antenai un uztvērējam.  
• Ja parādītais attēls sastingst vai ir izkropļots, TV signāls var būt pārāk vājš. Noregulējiet antenu vai novietojiet lielāku antenu vai 
antenas pastiprinātāju.  
• Attēls ir stipri izkropļots vai dubultojies. Tas var būt saistīts ar signāla atstarošanu no augstām ēkām. Noregulējiet antenu.  
• Attēls ir viļņains. Viļņotus rakstus ekrānā parasti izraisa citu radio raidītāju radīti traucējumi. Antena ir jāpielāgo.  
3. Tiek parādīts ziņojums "nav signāla".  
• Antenas kabelis nav pievienots pareizi.  
• Televizora formāta iestatījums ir nepareizs. Pārliecinieties, vai PAL vai NTSC iestatījums atbilst jūsu televizora tipam. 
 4. Nav audio atskaņošanas.  
• Pārliecinieties, vai audio kabeļi ir pareizi pievienoti televizoram un uztvērējam. 
• Pārliecinieties, vai skaņa nav izslēgta, izmantojot funkciju MUTE. 
• Iespējams, ka audio celiņš nav iestatīts pareizi. Mainiet aktīvo audio celiņu, nospiežot pogu AUDIO. 
 5. Skaņa iet, bet attēls netiek rādīts.  
• Pārliecinieties, vai video savienojums ir iestatīts pareizi. 
 6. Iekārtas tālvadības pults nedarbojas.  
• Iespējams, būs jānomaina tālvadības pults baterijas. 
• Tālvadības pults tiek izmantota pārāk tālu no uztvērēja vai signālu bloķē objekti, kas atrodas starp tālvadības pulti un uztvērēju. 
 

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.   


