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Įžanga                                
 
1. Apie šį vadovą 
Šiame vartotojo vadove aprašomos bendrosios jūsų dekoderio (signalo keitiklio) funkcinės 
galimybės. Čia rasite visą pradinę informaciją. Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų dekoderis yra 
tinkamai įdiegtas. Po to paimkite nuotolinio valdymo pultą ir įvykdykite šiame vadove pateiktus 
nurodymus. Kai suprasite, kaip veikia nuotolinio valdymo pultas, ir išnagrinėsite pagrindines 
dekoderio ypatybes, šis vadovas bus naudingas, kaip nuorodų šaltinis. 
Gamintojas pasilieka teisę keisti priedėlio konstrukciją bei vartotojo meniu be atskiro įspėjimo. 
 
2. Apie jūsų priedėlį 
Aukštos raiškos DVB-T priedėlis gali priimti skaitmeninius antžeminius kanalus, glaudintus HD 
MPEG4 (H.264) ir MPERG-2 standartu. Gėrėkitės puikios vaizdo kokybės DVB-T  transliacijomis. 
Įrenginyje yra dekodavimo kortelių skaitytuvas, leidžiantis dekoduoti „Conax“ koduotas programas.  
 

Sauga ir įspėjimai                         
 
1. Sauga 
 Prieš pradėdami naudoti priedėlį, perskaitykite šį vartotojo vadovą. 
 Priedėlio naudojimo padėtis leidžiama tik horizontali, negalima dėti į lentyną (knygų ar pan.). 
 Išjunkite priedėlį perkūnijos metu. Taip pat jis neturi būti apšviestas tiesioginės saulės spindulių. 

Kita sąlyga – ant įrenginio nestatykite indų su skysčiais . 
 Jungiant antenos ar kitus jungiamuosius laidus, priedėlis turi būti atjungtas nuo elektros srovės. 
 Jei išvykstate, ilgesnį laiką neplanuojate naudotis priedeliu ar laukiant perkūnijos, ištraukite 

maitinimo adapterį iš elektros rozetės. 
 Techninę priežiūrą galima atlikti tik visiškai atjungus priedėlį nuo elektros srovės. 
 Mažiausias laisvas tarpas apie priedėlį, kad nebūtų trukdomas vėdinimas 5 cm. 
 Ant priedėlio neturi būti statomi atviros liepsnos šaltiniai (žvakės ar pan.). 
 Priedėlis neturi būti naudojamas ar statomas ten, kur trykšta ar laša vanduo, nedėti šalia daiktų su 

skysčiais. 
 Priedėlį galima naudoti tik uždarų patalpų sąlygomis, temperatūra +5  +40 oC. 
 Pilnam priedėlio atjungimui naudojama maitinimo adapterio šakutė. Priedėlis atjungiamas iš 

elektros tinklo ištraukiant ją iš rozetės. Taip pat galima atjungti naudojant rezervinį dvipolį 
automatinį atjungimo ir apsaugos įtaisą.  

 Jei elektros tinklo šakutė ar elektros jungtis yra naudojama kaip atjungimo įtaisas, tai jis turi būti 
lengvai pasiekiamas naudoti. 

 Jei ant priedėlio nešviečia nei viena lemputė, vadinasi jis yra atjungtas nuo elektros tinklo. 
 Be to, patalpos elektros įrangos instaliacijoje, turi būti įrengtas atjungimo įtaisas, leidžiantis 

aparatą pilnai atjungti nuo elektros tinklo, kai jį reikia techniškai prižiūrėti. 
 Priedėlio maitinimui naudoti adapterį (komplektuojamas kartu su priedėliu). 
 Priedėlis naudojamas tik vidutinio klimato sąlygomis. 
 
 
 



Aparatūros įjungimo į elektros tinklą schema 
 

 
 
Įspėjimas 
 Laikykitės šių nurodymų, kad nepažeistumėte elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės. 
1. Nemėginkite savavališkai modifikuoti ar perdirbti elektros laido ar maitinimo adapterio šakutės. 
2. Elektros laido stipriai nelenkite ir nesukite. 
3. Elektros laidą atjunkite laikydami už maitinimo adapterio šakutės. 
4. Šildymo prietaisus statykite kuo toliau nuo elektros laido, kad neišsilydytų laidas. 
 
 Laikykitės šių nurodymų. Nesilaikant, galite gauti elektros smūgį. 
1. Nemėginkite atidaryti pagrindinės korpuso dalies. 
2. Nemėginkite patalpinti į gaminio vidų metalinių ar nedegių daiktų. 
3. Nelieskite maitinimo adapterio šakutės šlapia ranka. 
4. Žaibuojant, atjunkite elektros laidą. 
 Nenaudokite sugedusio įrenginio. Jei toliau mėginsite naudoti sugedusį įrenginį, tai gali sukelti 

rimtą gedimą. Susisiekite su vietiniu gaminio platintoju, jei gaminys neveikia. 
 
Priedai  
                            

                 
AAA batterija                    Maitinimo adapteris   

                                                                          
Nuotolinio valdymo pultas   Vartotojo vadovas 
Pastaba: 

Kadangi gali kilti sutrikimų, jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką paliekamas be 
baterijos, bateriją visuomet laikykite nuotolinio valdymo pulte. 



Bendroji informacija                      
 

1.Priekinis skydelis 

 
 

1. MENU: meniu mygtukas 
2. VOL-: garso mažinimo mygtukas 
3. CH-: naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio 
4. OK: patvirtinimo mygtukas 
5. VOL+: garso didinimo mygtukas 
6. LED EKRANAS: informacinis skydelis 
7. USB: programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui 
8. POWER: spauskite norėdami įjungti/išjungti maitinimą 
9. CH+: naudojamas kanalų keitimui be nuotolinio valdymo pultelio 
10. DEKODAVIMO KORTELĖS ANGA: įdėti dekodavimo (CA) kortelę  

 
2. Užpakalinės dalies skydelis 

 
1. RF IN: į šį lizdą jungiama išorinė antena.  
2. RF LOOP THROUGH: per šį lizdą  vyksta jūsų RF signalo perdavimas televizoriui arba 

kitai vaizdo sistemai.  
3. TV SCART 
4. SPDIF: skaitmeninė garso signalo jungtis 
5. USB: programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų atkūrimui 
6. HDMI: aukštos kokybės audio ir video išeigos naudojamos prijungti HDMI prietaisą 
7. DC12: maitinimo laido prijungimo jungtis 
 
 



 
Nuotolinis valdymas 
 
Nuotolinio valdymo pultelis  

 
POWER: priedėlio įjungimas ir išjungimas iš budėjimo režimo. 
<0>-<9>: skaitmeniniai mygtukai. 
CH-/CH+: programų pakeitimų mygtukai.  
MENU: pagrindinio meniu rodymas televizijos ekrane ir vėl dingsta pakartotinai paspaudus 
mygtuką. 
OK: patvirtinti norimą nustatymą arba visų programų, kurių nėra MENIU režime, pateikimas.  
VOL-/VOL+: padidinti arba sumažinti garsą.  
▲▼►◄: spauskite norėdami judinti žymeklį.  
EPG: rodo elektroninių programų gidą.  
FAV: pateikia jūsų rinktinių programų sąrašą. Spauskite FAV dar kartą norėdami patekti į kitus 
rinktinių programų puslapius.  
V-FORMAT: įjungti HDMI720P ir 1080i. 
RECALL: grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.  
Raudonas/žalias/geltonas/mėlynas: naudojami naršyti tarp puslapių teleteksto rėžimu.  
DTV/VCR: leidžia pakeisti DTV-T režimą į Scart režimą.  
TTX: įjungti teletekstą, jei kanalas tokį turi ir naudoti EXIT mygtuką norint jo atsisakyti. 
SUBTITLE: parodo subtitrų parinktis (prieinamumas priklauso nuo kanalo). 
LANG: kalbos keitimas kairys/dešinys kanalai (prieinamumas priklauso nuo kanalo). 
EXIT: naudokite šį mygtuką norėdami atsisakyti esamo meniu.  
INFO: pateikia informaciją apie esamą kanalą.  
TV/RADIO: perjungimas tarp skaitmeninio radijo ir DTV-T režimo.  
MUTE: navigacija tarp meniu.  
PAGE+/PAGE-: navigacija tarp meniu. 
LIST: visų programų pateikimas.  
 

 
PVR ir multimedijos mygtukai 
 
Elementų įdėjimas  
Nuimkite elementų vietą saugantį dangtelį  nuotolinio valdymo pultelio užpakalyje ir įdėkite 2xAAA dydžio  
elementus į jiems skirtą vietą. 
Įsitikinkite, kad elementų poliai atitinka pažymėtus polius pultelio viduje.  
 

 

 
1. Atidarykite dangtelį 
2. Įdėkite elementus 
3. Uždarykite dangtelį.  



Prijungimas prie televizoriaus  
Pagrindiniam prietaiso  dėžutės jungimui prie televizoriaus naudokitės kombinuotą schema, pateikta 
žemiau. Norėdami aukštesnės kokybės sujungimo, naudokitės derinimo su video sujungimo schema, 
pateikiama žemiau kartu su kombinuoto garso jungimo schema. Aukščiausiai kokybei gauti 
naudokitės tiesioginio jungimo su HDMI schema, žiūrėti žemiau.  
 

 
 
  
 
 
 
 

Prijungimas prie garso sistemos  

 
 

 



Pirmas įdiegimas 
 
Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir 
įsitikinkite, kad prietaisas  įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. 
Paspauskite POWER mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Jeigu 
naudojatės prietaisu pirmą kartą arba perkraunate prietaisą į 
gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo 
meniu.  

(1) [OSD kalba] spauskite RIGHT/LEFT (kairį/dešinį) 
mygtuką norėdami pasirinkti kalbą.  

(2) [ŠALIS] spauskite RIGHT/LEFT (kairį/dešinį) mygtuką 
norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.  

(3) [KANALO PAIEŠKA] spauskite RIGHT arba OK mygtuką norėdami pradėti automatinę 
kanalų paiešką.  

(4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas.  
 
Pagrindinė operacija  
 
(1). Programos valdymo nustatymai  

Norėdami įeiti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
Programos naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais meniu 
valdymui.  
Meniu pateikia parinktis programų valdymo nustatymams 
sureguliuoti. Pasirinkite parinktį ir spauskite OK arba RIGHT 
norėdami sureguliuoti nustatymą. Spauskite EXIT mygtuką 
norėdami išeiti iš meniu.  

 
(a) Programų nustatymas 

Norėdami nustatyti programas (užrakinti, peršokti, žiūrimiausios, 
persiųsti ar ištrinti) jums reikės įeiti į Programų nustatymo meniu. 
Šis meniu reikalauja slaptažodžio įėjimui. Įveskite numatytą 
slaptažodį 0000. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888. 

 
Rinktinių programų nustatymas  
 

Jūs galite susikurti lengvai pasiekiamą rinktinių programų sąrašą. 
Rinktinių TV arba radijo programų nustatymas:  

1. Pasirinkite norimą kanalą ir tada paspauskite FAVOURITE mygtuką. Atsiras širdelės 
formos simbolis ir kanalas bus pažymėtas kaip rinktinis.  

2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami pasirinkti daugiau mėgstamų rinktinių 
programų.  

3. Norėdami patvirtinti ir išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką.  
 
Atsisakyti rinktinių TV ar radijo programų:  

Norėdami atsisakyti programos pasirinkite rinktinę programą ir paspauskite FAVOURITE 
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. 

 
Rodyti rinktines programas 
1. Normaliame rodymo režime spauskite FAVOURITE mygtuką ir atsiras rinktinių 

programų meniu. 



2. Spauskite UP/DOWN mygtuką norėdami naršyti po rinktines programas.  
3. Spauskite OK mygtuką norėdami pasirinkti rinktinę programą.  
 
Rinktinės TV ar Radijo programos pašalinimas  
1. Pasirinkite programą ir tada spauskite BLUE (mėlyną) mygtuką. Pasirodys perspėjimo 

žinutė.  Spauskite OK mygtuką norėdami ištrinti programą.  
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami ištinti daugiau programų.  
 
TV kanalo ar radijo programos „peršokimas“  
1. Pasirinkite kanalą, kurį norėtumėte „peršokti“ ir paspauskite GREEN (žalias) mygtuką. 

Atsiras „peršokimo simbolis. Kanalas bus pažymėtas kaip praleidžiamas.  
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus norėdami pasirinkti daugiau praleidžiamų kanalų.  
3. Norėdami išsaugoti parinktis ir išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką.  
 
Kanalų „peršokimas“ funkcijos atsisakymas: 
Pasirinkite „peršokamą kanalą ir  GREEN (žalias) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. 
 
TV arba radijo programos perkėlimas  
1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite RED (raudonas) mygtuką. Atsiras perkėlimo simbolis.  
2. Spauskite UP/DOWN mygtuką norėdami perkelti kanalą.  
3. Spauskite OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.  
4. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami perkelti daugiau kanalų.  
 
Programų užrakinimas  

Jūs galite užrakinti programas ribotam žiūrėjimui.  
TV ar radijo kanalų užrakinimas:  

1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite YELLOW (geltoną) mygtuką. Atsiras spynos 
simbolis. Dabar kanalas bus pažymėtas kaip užrakintas.  

2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami užrakinti daugiau kanalų.  
3. Norėdami išsaugoti parinktis ir išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką.  
4. Spauskite YELLOW (geltoną) mygtuką norėdami atšaukti užrakintų kanalų funkciją.  
5. Norėdami matyti užrakintus kanalus turėsite įvesti arba numatytą 0000 slaptažodį arba 

paskutinį nustatytą slaptažodį. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.  
 

(b) EPG (elektroninis programų gidas)   
EPG yra TV gido ekrane, kuris rodo iš anksto suplanuotas 
programas septynių dienų programas kiekvienam suderintam 
kanalui. Spauskite EPG mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 
norėdami pasiekti gidą.  
Jūs galite naudotis UP/DOWN mygtuku norėdami pasirinkti norimą 
programą. Jeigu informacijos yra daugiau negu vienas puslapis 
naudokitės BLUE (mėlyną) mygtuku, kad patektumėte į sekantį 
puslapį ir YELLOW (geltoną) mygtuku, kad patektumėte į buvusį puslapį.  

 
(c) Rūšiavimas  

Pradėkite rūšiuoti kanalus nuo sekančios pasirinkties: 
[LCN] – rūšiuoja kanalus didėjimo tvarka. 
[Serviso pavadinimas] – rūšiuoja kanalus alfabeto tvarka.  
[Serviso ID] – rūšiuoja kanalus pagal  stotis.  
[ONID] – rūšiuoja kanalus pagal ONID.  



 
(d) LCN (Loginis kanalo numeris)  
Nustatykite LCN ON arba OFF.  
 

Vaizdo sureguliavimas  
Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką tada pasirinkite 
Vaizdas  naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais. Meniu pateikia 
parinktis video nustatymams sureguliuoti. Spauskite  UP/DOWN 
mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite RIGHT/LEFT 
mygtuką norėdami koreguoti nustatymą. Norėdami išeiti iš meniu 
spauskite EXIT mygtuką.  
 

(a) Rezoliucija  
Jūs galite pakeisti šį nustatymą, jeigu vaizdo rezoliucija yra bloga. 
Šis nustatymas yra vienas dažniausių derinamų HDMI nustatymų.  

[480P]: NTSC TV sistemoms.  
[576P]: PAL TV sistemoms. 
[720P]: NTSC arba PAL TV sistemoms. 
[1080I]: NTSC arba PAL TV sistemoms. 
 
(b) TV formatas  

Jeigu vaizdas nėra geras jūs galite pakeisti šią parinktį. Tai turėtų atitikti labiausiai paplitusį TV 
nustatymą jūsų šalyje.  

[NTSC]: NTSC TV sistemoms.  
[PAL]: PAL TV sistemoms.  
 
Programų paieška  

Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
Programų paieška naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais.  
Šis meniu pateikia parinktis, leidžiančias koreguoti kanalų paieškos 
Programų paieška parinktis.  
Spauskite  UP/DOWN mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir 
spauskite RIGHT/LEFT mygtukus norėdami koreguoti parinktį.  
Norėdami išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką. 

 
(a) Automatinė paieška  

Su šia parinktimi galėsite automatiškai surasti visus kanalus ir juos 
išsaugoti vienu kartu. Visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai 
bus ištrinti.  

1. Pasirinkite Automatinė paieška ir spauskite OK arba 
RIGHT mygtuką norėdami pradėti kanalų paiešką.  

2. Norėdami atšaukti kanalų paiešką spauskite EXIT mygtuką. 
Visi surasti kanalai bus išsaugoti.  

 
(b) Rankinė paieška  

Ši parinktis leidžia jums ieškoti naujų kanalų nepanaikinant jau 
išsaugotų kanalų ir nustatymų.  

1. Pasirinkite Rankinė paieška ir spauskite OK arba RIGHT 
mygtuką. Atsiras kanalų paieškos langas.  



2. Spauskite  RIGHT/LEFT mygtukus norėdami pasirinkti kanalų pasikartojimą.  
3. Spauskite OK norėdami pradėti kanalų paiešką.  
Kai kanalas surandamas jis yra išsaugomas ir pridedamas prie kanalų sąrašo. Jei kanalo 
nerandama, paieška nutraukiama automatiškai.  
(c) Šalis 

Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate.  
(d) Srovė antenoje  

Atjunkite srovę antenoje, jeigu išorinė veikianti antena yra prijungta.  
 

Laiko nustatymas  
Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
Laikas naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais. Meniu pateikia 
parinktis, leidžiančias koreguoti laiko nustatymą.  
Spauskite  UP/DOWN mygtuką norėdami pasirinkti parinktį ir tada 
spauskite RIGHT/LEFT mygtukus, norėdami atnaujinti 
nustatymus. Norėdami išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką. 

 
(a) Laiko perėjimas 

Pasirinkite AUTO arba Rankinis GMT perėjimo atnaujinimams.  
(b) Šalis arba regionas  

Pasirinkite šalies regioną, kai Laiko juosta nustatytas AUTO.  
(c)  Laiko juosta  

Pasirinkite laiko juostos perėjimą, kai Laiko juosta nustatytas Rankinis.  
 

Pasirinktis  
Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
Pasirinktis naudodami RIGHT/LEFT mygtukus. Meniu pateikia 
pasirinktis OSD kalbos, subtitrų kalbos ir audio kalbos nustatymams.  
Pasirinkite variantus ir spauskite RIGHT/LEFT mygtukus 
norėdami atnaujinti nustatymus.  
Norėdami išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką. 

 
(a) OSD kalba  (kalba ekrane)  

Pasirinkite OSD kalbą. 
 
(b) Subtitrų kalba  

Pasirinkite norimą subtitrų kalbą.  
(c) Audio kalba  

Pasirinkite norimą audio kalbą TV kanalų žiūrėjimui.  
Jei norima kalba yra neprieinama, bus palikta numatyta programos kalba bus palikta.  

 
Sistemos nustatymas 

Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
Sistema naudodami RIGHT/LEFT mygtukus. Meniu pateikia 
pasirinktis sistemos atnaujinimams. 
Spauskite  UP/DOWN mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir tada 
spauskite RIGHT/LEFT mygtukus sistemos atnaujinimams. 
Norėdami išeiti iš meniu spauskite EXIT mygtuką.  

 
(a) Slaptažodžio nustatymas  



Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį užrakintoms programoms. Įveskite savo seną slaptažodį arba 
nustatytą slaptažodį 0000. Tada būsite paprašytas įvesti savo naują slaptažodį. Spauskite OK 
norėdami patvirtinti naują slaptažodį.  
Kai slaptažodis patvirtintas, spauskite EXIT mygtuką norėdami išeiti iš meniu. Pagrindinis 
atrakinimo slaptažodis 8888.  

 
(b) Atkurti gamyklinius nustatymus  

Atstato jūsų prietaiso gamyklinius parametrus.  
Pagrindiniame meniu pasirinkite Atkurti gamyklinius nustatymus naudodamiesi RIGHT/LEFT 
mygtukais ir tada spauskite OK arba RIGHT pasirinkimams. Įveskite savo arba numatytą 0000 
slaptažodį ir OK norėdami patvirtinti. Ši pasirinktis ištrins visus esamus kanalus ir nustatymus. 
Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.  

 
(c) Informacija  

Pateikia modelio, programinės įrangos ir techninės įrangos informaciją.  
 
(d) Programinės įrangos atnaujinimai  

Jeigu būsena nustatyta Įjungti, ji patikrins visą transliuotojo informaciją pagal jūsų pasirinktą laiką 
„Startavimo laikas“ parinktyje.  

 
„Startavimo laikas“  

Tai laikas kai prietaisas bus skanuojamas ir atnaujinimai diegiami.  
 
Conax CA sistemos nustatymas 

Ši funkcija leidžia vartotojui matyti sąlyginės prieigos (Conax 
kodavimo sistemos) CA  informaciją. 
1. ←/→ mygtuku žymeklį perkelkite į CA Sistemos  ir 
paspauskite OK mygtuką.  
Be Conax tipo kortelės šis meniu neaktyvus ! 
2. ↑/↓ mygtuku pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite OK 
mygtuką. 
 

USB  
Norėdami patekti į meniu spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite 
[USB] naudodami RIGHT/LEFT mygtukus. Meniu pateikia 
pasirinktis muzikos atkūrimui, foto ir multimedijos failus. Ji gali 
skaityti AVI, MP3, WMA, JPEG ir BMP formatus. Prietaisas 
patvirtins USB laikmeną tik su FAT32 failų sistema. Ji nenuskaitys 
NTFS failų sistemos.  

 
(a) Multimedija: Kai USB prietaisas yra prijungtas jūs galite 

rinktis iš Muzikos, Foto ar Filmų pasirinkčių šiame meniu 
naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais OK norėdami 
pasirinkti. Jeigu USB prietaisas neprijungtas – atsiras 
perspėjimas „ Nerandamas USB įrenginys”.  

 
(b) Nuotraukų konfigūravimas  
- Skaidrių kaitos laikas:  nustatykite skaidrių rodymo 

intervalą nuo 1 iki 8 sekundžių.  
- Skaidrių būsena: nustatykite skaidrių rodymo efektą kaip 



režimą nuo 0~59 ar atsitiktinį.  
- Padėčių proporcijos:  
[IŠLAIKYTI]: rodo originalų paveikslėlį.  
[IŠTEMPTI]: rodo paveikslėlį visame ekrane.  
 
(c) Filmų konfigūravimas:  
- Padėčių proporcijos:  
[IŠLAIKYTI]: rodo filmą originaliose proporcijose.  
[IŠTEMPTI ]: rodo filmą visame ekrane.  
- Subtitrų specifika:  
[Mažas] – rodo subtitrus smulkiu šriftu.  
[Normalus] – rodo subtitrus normaliu šriftu.  
[Didelis] – rodo subtitrus dideliu šriftu.  
 
Subtitrų BG:   
[Baltas] – rodo subtitrus baltame fone.  
[Skaidrus] - rodo subtitrus skaidriame fone.  
[Pilkas] – rodo subtitrus pilkame fone.  
[Gelsvai žalias] - – rodo subtitrus gelsvai žaliame fone.  
- Subtitrų šrifto spalva: 
[Raudona] – subtitrų šrifto spalva raudona.  
[Mėlyna] - subtitrų šrifto spalva mėlyna.  
[Žalia] - subtitrų šrifto spalva žalia.  

 
(e) Timeshift (laiko pakeitimas) 
Pirmą kartą nuspaudę mygtuką [RECORD], vėliau galėsite bet 
kuriuo metu nuspausti mygtuką [TIMESHIFT]; prietaisas pradės groti įrašytą programą nuo jos 
pradžios. 
 
Nuspauskite mygtuką [SHIFT], jeigu norite iškviesti laiko pakeitimo informaciją (žiūrėkite žemiau): 
Norėdami skaidrę pastumti į kairę arba dešinę pusę spauskite mygtuką [LEFT] arba [RIGHT]. 
Tačiau negalima viršyti esamo laiko. Norėdami peržiūrėti pasirinktą skaidrės vietą nuspauskite 
mygtuką [OK]. Jūs taipogi galite valdyti pasirinktą įrašą mygtukų [PAUSE] (Pauzė), 
[FAST/FORWRD] (Greitas prasukimas į priekį), [FAST/BACK] (Greitas prasukimas atgal) pagalba.  
Pastaba: laiko keitimo funkcija yra galima tik tada, kai USB HDD modulis yra prijungtas prie 
sistemos ir kai nuskaitymo/įrašymo greitis yra pakankamas atlikti šią funkciją. 
Pirmą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] išsijungs grojimo funkcija. Prietaisas ir toliau įrašinės, 
tačiau jis grįš į esamą laiką. Jeigu jūs nuspausite mygtuką [TIMESHIFT] dar kartą, įrašas bus 
paleistas nuo jo pradžios. Antrą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] įrašinėjimas bus nutrauktas. 

Pastaba:  
- Mes negalime garantuoti visų USB prietaisų suderinamumo 

(veikimo ir/arba kanalų gebos) ir neatsakome už duomenų 
praradimą jungiantis prie šio prietaiso.  

- Esant dideliems duomenų kiekiams USB rakte sistema gali 
trukti ilgiau juos skaitydama.  

- Kai kurie USB prietaisai gali būti neatpažinti.  
- Net ir esantys tinkamame formate failai ne visada yra 

perskaitomi, priklausomai nuo duomenų turinio. 
  



Tiesioginės TV įrašymas  
Unikaliausia prietaiso savybė yra tiesiogiai įrašyti TV. Yra du būdai tai atlikti: pirmasis yra tiesiog 
prijungti USB prietaisą ir paspausti įrašymo mygtuką ant nuotolinio 
valdymo pultelio. Kitas būdas: pasirinkti programą, kurią norite 
įrašyti naudojantis EPG.  
Numatant programą įrašymui vadovaukitės šiais nurodymais:  

Spauskite EPG mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. 
Pažymėkite kanalą, kurį norite įrašyti.  
Spauskite EPG mygtuką.  
Pažymėkite programą, kurią norite įrašyti.  
Spauskite ENTER mygtuką.  

Langas su sąrašu atsiras ekrane su parinktimis. Jūs galėsite pasirinkti iš dviejų:  
- DARBINIS REŽIMAS: pasirinkite kaip dažnai norite įrašinėti laiko atkarpą.  
- PASIRINKTIES TIPAS: pasirinkite transliuoti ar įrašinėti.  

Kai pasirinkote spauskite ENTER mygtuką, kad patvirtintumėte įrašomą laiko atkarpą.  
Jeigu norėtume ištrinti numatytą įrašyti programą, eikite į EPG, spauskite žalią mygtuką, kad 
matytumėte planuojamas rodyti programas. Naudodamiesi rodyklėmis ant nuotolinio valdymo 
pultelio, pažymėkite programas, kurias norite ištrinti ir spauskite raudoną mygtuką, kad ištrintumėte.  
Įrašomi failai negali būti ištrinami iš šio prietaiso, prašome ištrinti duomenis kompiuteriu. TV 
programos yra įrašomos į failą PVR formatu ir gali būti peržiūrėtos su šiuo prietaisu arba 
kompiuteriu naudojantis tinkamu grotuvu, bet negali būti atkurti DVD arba  PDVD pagalba.  
Įrašant aukštos kokybės TV programas USB rakto versija turi būti apie 2, nes kitu atveju, prietaisas 
gali neteisingai įrašyti HD programas.  
Įrašant programas į USB pirštelius arba išorinius kietuosius diskus su šiuo modeliu, jūs turite 
palaukti kelias sekundes prieš išimdami įrašą. Kitaip prietaiso signalas gali užstrigti. Jeigu taip 
atsitiko, atjunkite maitinimo šaltinį ir vėl įjunkite.  

 

Trikdžių šalinimas 
 
Prieš susisiekdami su vietine paslaugų tarnyba, peržiūrėkite šiuos nurodymus: 
Ar ant priekinio skydelio nėra jokio pranešimo ir ar gaminiu neteka elektros srovė. 

 Patikrinkite pagrindinį elektros srovės tiekimo laidą ir pažiūrėkite, ar jis įjungtas į tinkamą 
elektros srovės lizdą. 

Nėra vaizdo. 
 Įsitikinkite, kad gaminys veikimo režime. 
 Patikrinkite, ar AV kabelis tvirtai prijungtas prie TV. 
 Patikrinkite, ar išorinio tinklo kabelis teisingai prijungtas prie įrenginio. 
 Patikrinkite TV ryškumą. 
 Įsitikinkite, kad vyksta transliacija. 
Prasta vaizdo ir garso kokybė. 
 Įrenkite išorinio tinklo bloką tokioje vietoje, kur nėra trukdžių. 
 Pažiūrėkite, ar greta įrenginio nėra mobilaus telefono ar mikrobangų krosnelės. 
Nėra garso arba prastas garsas. 
 Patikrinkite TV ir priedėlio garso lygį. 
 Patikrinkite TV ir gaminio tylos režimą. 
 Paspauskite garso mygtuką ir pakeiskite garso takelio tipą. 
Neveikia nuotolinio valdymo pultas. 



 Kad galėtumėte valdyti įrenginį nuotolinio valdymo pultu, nuotolinio valdymo pulto 
priekinis galas turi būti nukreiptas tiesiai į priedėlio nuotolinio valdymo priimančiąją dalį. 

 Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto bateriją. 
Neišlieka ankstesnis nustatymas. 
 Patikrinkite, ar jis nesikerta su kitu ankstesniuoju nustatymu. 
 Patikrinkite, ar nėra išjungta elektros srovė. 

 
Problema  Galimos priežastys  Ką daryti  

Transliacija koduota ar nevyksta. Gaunamas transliacijos signalas, bet 
tai nėra garso ar vaizdo signalas. 

Patikrinkite, ar šiuo metu vyksta 
transliacija. 

 

Transliuotojas nenutraukė 
transliacijos.  

Kanalas skirtas duomenų 
perdavimui. 

Negalite žiūrėti kanalo įprastiniu 
būdu. 

Koduotas kanalas. Paslauga parduodama  Del dekodavimo kortelės kreipkitės į 
paslaugos teikėją 

Ekrane rodoma „Nėra signalo“  DVB-T laidas neprijungtas  Prijunkite DVB-T laidą 
Antenos kabelis su defektu  Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis  

Nėra garso per kolonėles  
Neprijungtas arba negerai prijungtas 
audio laidas  Teisingai prijunkite audio laidą  

Nustatytas begarsis režimas  Išjunkite begarsį režimą  

Nėra signalo arba silpnas signalas  
Ar teisingai sumontuotas maitinimo 
tinklo blokas? 

Pakartotinai sumontuokite tinklo 
bloką 

Neprijungta antena Prijunkite išorinio tinklo anteną 

Neveikia nuotolinio valdymo 
pultelis  

Išsikrovė elementai  Pakeiskite elementus  
Nuotolinio valdymo pultelis yra 
nenukreiptas arba per toli nuo 
prietaiso  
 

Pataisykite nuotolinio valdymo 
pultelio padėti ir prieikite arčiau 

Vaizdas trūkinėja  Signalas per silpnas  Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis 
 

Techninės charakteristikos 
 
Elementas  Priedas  Parametrai  
Priedėlis  Įvesties dažnis  170~230 MHz 

470~862 MHz 
Įvesties varža 75 Ohms 
IF dažnių juostos plotis  7 MHz; 8 MHz  
Moduliacija  QPSK,16QAM,64QAM 

Video  Dekoderio formatas  MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, HD  
Rezoliucija  SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i), 4:3 

ir 16:9 
Išeigos prievadas  HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART 

Audio  Dekoderio formatas  MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; AC3 
Audio išeiga SPDIF (OPTICAL) 

USB 2.0 Palaikymo talpa 500GB 
Palaikomos laikmenos MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV 

Srovė Maitinimo įtampa  100-240V~ 50/60 Hz, 12V maitinimo adapteris 
Energijos suvartojimas iki  15W 

 
Gamintojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti konfigūracijas, techninius ar bet kuriuos kitus 
parametrus. 

 
www.tvstar.eu 



 
 
 
  Pardavimo data 201   m. ............................. mėn.      d. 

 
 
  
 
 
 

Eil. 
Nr. Gaminio pavadinimas Serijinis Nr.  Gedimas 

1    

2     

3     

4     
 
Pardavėjas:                                                 Parašas:  ____ 
  
Montavo:      _____________________________________     Parašas:  ____ 
                                   (vardas, pavardė) 
Montavo:      _____________________________________     Parašas:  ____ 
          (vardas, pavardė) 
 
Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau 
išvardintos sąlygos. 
DVB-T priedėliams, antenoms ir kt.  taikoma 12 mėn. garantija. 
LED televizoriams taikoma 24 mėn. garantija. 
Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn. 
LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip  9 mirę taškai. 
 
1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta. 
2. Garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas kliento namuose, jeigu aparatūra buvo sumontuota UAB "IT Partner” darbuotojų. Kitais atvejais 
klientas sugedusią aparatūrą pristato ten kur ta aparatūra buvo pirkta. 
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje. 
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "IT Partner”. 
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo. 
6. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų. 
7. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia. 
8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama. 
 
 

 

 
 
Galioja pateikus pirkimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą 

A.V. 

KAUNE: 
UAB „IT Partner“, PC Rėda 
V. Krėvės pr. 49, Kaunas 
TEL.:   +370 616 27034 
E-mail: servisas@itpartner.lt 
 

VILNIUJE: 
UAB “IT Partner”, PC "Parkas Outlet" 
Verkių g. 29, 15 korp, Vilnius LT-09108 
TEL. +3706 1627032,  
e'mail servisas@itpartner.lt 


