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Мултифункционално устройство

• Приемник/декодер за безплатна цифрова
ефирна телевизия DVB-T MPEG 4 / Н.264

• мултимедия плейър с висока резолюция
/видео- аудио- снимки/

модел: Set Top Box HDVB-8808

Описание и ръководство за употреба
Превод и редакция на български език © Ч. Делчев / www.beholder-europe.com

Внимание!
Настоящото ръководство за експлоатация съдържа важни инструкции,
правила и указания за инсталиране и работа с устройството. Настоятелно
се умоляват потребителите внимателно да се запознаят със съдържанието
преди използване на устройството.
Предвид възможни обновявания на програмното осигуряване и/или модификации
на устройствата са допустими някои несъответствия между версиите на
устройствата и описанията в това ръководство.
Производителят си запазва правото да внася поправки в това издание или да променя
неговото съдържание без предупреждение. Информацията в ръководството има справочен
характер и не поражда задължения спрямо производителя или всякакви последващи
продавачи.
Препоръчва се периодично да се проверява за промени / поправки в инструкцията, която
може да бъде свалена напълно безплатно от сайта за поддръжка на адрес
http://www.beholder-europe.com/products/rc.html#tvstb

www.beholder-europe.com
http://www.beholder-europe.com/products/rc.html#tvstb
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Бележки по българската редакция:
1. В някои екранни менюта е възможно част от преведените текстове на български

език да не се визуализират на OSD* екран изцяло, което се дължи на софтуерни
ограничения и не зависи от добрите намерения при превода, редакцията и
адаптирането на софтуера. За избягване на смислови недоразумения, в това
описание са изписани пълните значения на менюта / опции и са направени
разширени пояснения.

2. Често използвани символи, съкращения:

• - Важно, да се прочете задължително!

• - Полезно, забележки.

• - Стандарт H.264/MPEG-4/AVC, приложим за България (и
други страни)

• * OSD (от англ. On Screen Display) – екранни менюта.
• DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestial) - съкращение (англ.) за

цифрова ефирна телевизия.
• „ПДУ”; „ДУ” – съкращения от „Пулт за Дистанционно Управление”;

„Дистанционно Управление” .
• Основни бутони за управление от ПДУ, които са дублирани на лицевия

панел на декодера:
- «Power» - включване/изключване (активиране/привеждане в режим на

готовност при включено захранване ~220 V) на устройството;
- СН- «▼» (стрелка надолу) – следващ канал в низходящ ред.

В режим на управление от OSD – придвижване по опции/настройки надолу;
- СН+ «▲» (стрелка нагоре) – следващ канал във възходящ ред.

В режим на управление от OSD – придвижване по опции/настройки нагоре;
- VOL- «◄» (стрелка наляво) – намаляване на звук.

В режим на управление от OSD – избор на опции/настройки;
- VOL+ «►» (стрелка наляво) – увеличаване на звук.

В режим на управление от OSD – избор на опции/настройки;
- «MENU» - достъп до екранните менюта;
- «OK» - потвърждаване на опция/избор

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че предпочетохте предлаганите от нас изделия!

Надяваме се Вашият избор да оправдае напълно очакванията, че сте
вложили средства в един наистина висококачествен продукт на съвременно
технологично ниво. От наша страна Ви уверяваме, че полагаме всички усилия да
прилагаме всички Добри практики при предлагането, софтуерната поддръжка и
сервизното обслужване на предлаганите от нас продукти. В този смисъл можете
да бъдете напълно сигурни, че Вашата нова придобивка отговаря напълно на
изискванията, приети в Република България в съответствие с "План за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България" '2012 (ДВ, бр. 57 от 27.07.2012 г.) по стандарт MPEG-4...
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«Добри практики»

"...Търговците трябва да информират по подходящ начин клиентите си, че
телевизионни приемници без вграден цифров тунер с декодер MPEG-4 след 30.09.2013 г.
("switch-off") няма да могат да приемат ефирна цифрова телевизия без декодиращо
устройство...

...Добра практика е... да се насочва вниманието, че приемникът позволява
приемане на наземна цифрова телевизия... по стандарт MPEG-4), придружен с
достъпна за четене инструкция за инсталиране на устройствата (декодерите)..."

Полезен съвет, или „...Ама как да го (с)вържа бе, момче?”
Преди закупуване на даден модел декодер, проверете какви входове има Вашият
телевизор! Този модел НЕ Е подходящ за някои (по-стари) модели телевизори (например
„София”, „В. Търново”, „Електрон”, „Рубин”, „Опера” и пр.) , които имат само RF (антенен)
вход и нямат SCART („Евро” куплунг), RCA/YPbPr (А/V аудио/видуо вход или т.н. „жак,
чинч...”) или HDMI вход/ове!

Нашата фирмена политика е насочена към предлагане на проверени продукти, които да
заслужават своята цена с високо качество, действена поддръжка и сервиз. В съответствие
с горното и стремежа за разширяване на прилагани „Добри практики”, Вашият нов декодер
притежава ред предимства спрямо други подобни устройства на пазара, като:

• Най-пълен набор от изходи (с изключение само на „RF” – „антенен”), в т.ч. HDMI,
SCART, RGB, RCA, при което без съществени усилия може да бъде изведен
висококачествен стерео звук (цифров или аналогов) за да се насладите по-пълно
на предимствата на цифровата телевизия,

• Рядко срещана функционалност - на предния панел със стилен дизайн са
дублирани основните бутони от дистанционното управление - «Power», СН-«▼»,
СН+«▲», VOL-«◄», VOL+ «►», «MENU» и «OK», благодарение на което
устройството може да бъде управлявано напълно пълноценно без ДУ (при повреда
или неработоспособност на ДУ, например при изтощени батерии и пр.);

• Освен светодиодна индикация, на предния панел има дисплей за визуализиране
на номер на избран канал (С 001...С 999, съдето „С” е от англ. „Channel”~”Канал”),
достатъчно ярък и с приятна зелена светлина;

• На задния панел има прекъсвач за захранване ~220 V, докато при ред други
модели това става само чрез издърпване на щепсела от розетката...

• Към антенния вход може да се подава ниско напрежение (5 V) от самия декодер за
захранване на активна антена (с вграден усилвател), без за това да се ползва
отделен адаптер (трансформатор). Освен, че такива антени са по-евтини с около
десетина лева, тази функция от една страна спомага за икономия на ел. енергия от
отделно захранване, от друга се намаляват рисковете от още едно пожароопасно
устройство, а от естетическа гледна точка се намалява количеството от висящи
кабели...

• ...и ред други.

Пожелаваме Ви приятно изживяване с продуктите, предлагани от
нас и безплатната ефирна цифрова телевизия!
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Забележка: Изброените условия се отнасят за всички компоненти в комплекта (приемник,
пулт за дистанционно управление, ако има - отделен захранващ блок/адаптер и пр.), по-
нататък наричани за краткост само „устройство”, „приемник” или „комплект”.

Внимание!
В устройството няма елементи, които да могат да бъдат поправяни

извън оторизиран сервиз или в домашни условия!
Да не се отваря - опасност за поражения от електрически ток!!!

1. Устройството е предназначено за използване само в закрити помещения с
нормална влажност! Да не се съхранява и използва при висока температура, в
зони с повишена влажност и запрашени места;
2. Да не се оставя/използва под въздействие на пряка слънчева светлина и/или в
близост до източници на топлина.
3. Да не се покриват вентилационните отвори, да не се поставя върху меки
подложки (тъкани и пр.), които биха могли да затруднят циркулацията на
охлаждащия въздушен поток – това може да доведе както до повреди поради
прегряване на електрониката, така и до опасност от предизвикване на пожар!
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4. За предпазване от повреди да не се натискат силно органите за управление
(на самото устройство и на дистанционното управление), да не се оставят
предмети върху тях. При затруднено управление от ДУ и/или намаляване на
разстоянието, от което декодерът приема команди от ДУ да не се прилага
допълнителна сила – най-вероятната причина е изтощени батерии! Да не се
допуска „протичане” на батерии поради дълго оставяне в отсека на ДУ!
5. Устройството да се държи далече от източници на вибрации и
електромагнитни смущения – това може да доведе до повреди и/или да се
получи изкривяване на изображението.
6. Устройството и дистанционното управление да се предпазват от падане или
удари - това може да доведе до непоправими дефекти.
7. Да не се използват разтворители (спирт, ацетон, бензин и др.), както и
аерозолни, абразивни и др. подобни средства за почистване. Да се почиства само
с меки, леко навлажнени с чиста вода почистващи тъкани.
8. При свързване на антенен кабел към вход на устройството и изход(и) към
телевизионен приемник/ устройства), както и по време на техническо обслужване/
почистване устройството трябва да бъде изключено от захранващата мрежа! Да
не се изключват/включват кабели от антената/към ТВ приемник при работещо
устройство!
9. За захранване да се използва само електрическа мрежа с параметри, които
отговарят на посочените в инструкцията (вж. раздел „Техническа информация”).
10. Мрежовото захранване и антената задължително да се изключват по време
на гръмотевични бури, както и при продължително оставяне на устройството без
надзор!!!
* При устройства с отделен захранващ блок да се използва само адаптер от комплекта.
Същият да не се използва за захранване на други уреди.  Захранващият блок да се
предпазва надлежно от достъп на деца.
11. Инсталираният софтуер и/или външни карти памет/USB устройства и др.
носители могат да бъдат повредени от компютърни вируси - да се осигури
надеждна защита!
12. Не се носи отговорност за увреждане на функционалния софтуер или загуба на
данни в следствие на механични/електрически повреди, ремонтни дейности,
заразяване с компютърни вируси, самостоятелно инсталиран софтуер или
приложения, неправилно обновяване на програмното осигуряване (firmware) и пр.
13. Да не се правят опити за прилагане на сила, по-голяма от нормалната при
включване на кабелни връзки и външни устройства (USB/SD карти памет и пр.
носители) към функционалните слотове (входно/ изходни букси/ портове, USB, SD,
захранване и т.н.) - това може да доведе до повреди на контактите на слотовете.
Внимателно да се проверява за правилно включване към слотовете.
14. Да не се допуска в слотовете да попадат странични предмети. Случайно
попадане или боравене с метални предмети може да доведе до късо съединение,
повреди на електрониката и опасност от пожар.
15. Да не се изключват (изваждат) външни карти памет и/или USB носители по
време на запис или четене на информация - това може да доведе до
непоправими загуби на данни.
16. Освен изброеното по-горе по отношение на устройството са приложими всички
други изисквания и мерки за безопасност за работа и съхранение на компютърна
техника, безжични устройства и подобна електроника.
17. За целия комплект са приложими изискванията и нормите по отношение на
екологичната политика и оползотворяването на отпадъци.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

• Приемане на DVB-T (terrestrial~ефирни) некодирани (отворени) MPEG4 и
MPEG2 телевизионни сигнали (канали)

• Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (Multimedia playback) –
изображения, аудио, видео файлове: USB 2.0 интерфейс

• Автоматично и ръчно сканиране
• Памет: до 1000 канала
• Възпроизвеждане на субтитри: многоезикова поддръжка
• EPG /Електронен Програмен Справочник/: поддръжка на 7-дневни

програми,
• Възможност за програмиране на задания за гледане или запис по

разписание (Sheduler)
• Телетекст: поддържа се
• PL (Parental Lock) - функция „родителски контрол”: поддържа се
• PVR (Personal Video Recorder) възможност за запис: USB 2.0 интерфейс
• „Отложено гледане” („Timeshift”): поддържа се

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Декодиране: Mpeg TS (Tansport Stream) аудио/видео (A/V) decoding
• Канали: 21~69 / Честотен диапазон: 48~862 МHz.
• RF Input Level ~ Входна чувствителност: 25~82 dBm
• Ширина на поток (IF Bandwith): 6~8 МHz.
• Модулация: OFDM
• Формат видео: MPEG4/AVC H.264 HP@L4 SD/Full HD; MPEG2 MP@ML/HL
• Формат аудио: ISO/IEC 14.496-3, MPEG-1(layer1&1&2&3), WMA,

AC3 - опция в зависимост от модификацията (MPEG-2 Layer II, AAC)
• Звук: 2-канален (dual-channel), стерео (stereo), моно (mono),
• Възпроизвеждана разделителна способност: 576p, 720p, 1080i, 1080p50Hz
• Възпроизвеждани формати на екран: Авто, 16:9, 4:3
• Възпроизвеждани мултимедийни формати:

- Изображения: JPEG, BMP
- Аудио: MP3
- Видео: WMA, AVI

• Декодер FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 автоматично
• Защитен интервал: ¼, 1/8, 1/16, 1/32
• Носещи: 2K, 8K
• Демултиплексор

- Standart ISO/IEC 13818-1; ARIB STB-B10 Input
- Допустима скорост на поток (Мбит/сек): 120 Mbps (serial) / 15 Mbps

(parallel)
• Процесор: Mstar MST7818
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АУДИО-ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС:

• Входен интерфейс:
►антенен вход: IEC-type коаксиален female (”Ж”) вход
►USB 2.0 интерфейс за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание и
обновяване на софтуер (firmware upgrade)

• Изходен интерфейс:
◄Loop output: IEC-type коаксиален male (”М”) изход
◄Видео (базов модел)
- HDMI (V1.3C) 576p, 720p ,1080i, 1080P@50Hz,
- Компонентeн – YPbPr component
- CVBS (1 х Коаксиален / RCA VIDEO Coaxial)
+ (разширена версия / допълнителна опция) 1 х TV SCART
◄Аудио
- S/PDIF (Coaxial),
- RCA Композитeн / 2 х AUDIO L/R (стерео) composite
◄USB 2.0 интерфейс за запис (PVR) върху външни запаметяващи
устройства (носители)

ЗАХРАНВАНЕ:

• Захранващо напрежение: променливо, ~100~240 V 50/60 Hz
• Консумирана мощност в работен режим: 10 W
• Консумирана мощност в режим «готовност»: < 0,8 W
• Изходящо напрежение за активна антена: , 5 V / 200 mA постоянно
• Тегло: 0,7 кг / Размери: 168 х 95 х 138 мм.

КОМПЛЕКТ НА ИЗДЕЛИЕТО
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• DVB-T декодер.
• Пулт за дистанционно управление.
• Свързващ кабел RCA*(1).
• Описание / инструкция за употреба, гаранционна карта.
• Батерии за ПДУ*(2) - не влизат в комплекта!

* Забележки: Клиентите се уведомяват изрично и това се отразява в приемо-
предавателния протокол/гаранционната карта за следните обстоятелства:
(1) В зависимост от модификацията! Допустимо е изделието да се окомплектова с различни
кабели в зависимост от изходния интерфейс за съответната модификация.
(2) Възможно е в комплекта да не са включени батерии за ПДУ.

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСА
Преден панел

На предния панел на приемника са изведени бутони за управление, чрез
които е възможно управление и достъп до функционалните менюта (OSD)
без използване на пулта за дистанционно управление:

1. Бутон «Power» за включване/изключване на устройството.
2. Бутон СН- «▼» за последователно превключване на канали в низходяща

посока.
3. Бутон СН+ «▲» за последователно превключване на канали във възходяща

посока.
4. Бутон VOL- «◄ » за намаляване на звук.
5. Бутон VOL+ «►» за увеличаване на звук.
6. Бутон «MENU» за достъп до главното екранно меню.
7. Бутон «OK» за действия в зависимост от екранното меню:

- избор на меню/ подменю/ опция;
- потвърждаване на операция/ параметър);
- при натискане по време на гледане се извежда списък с канали.
Забележка: С бутони №№ 2~7 може да се извършва навигация по екранните
менюта / подменюта и да се избират / задават / отказват опции / действия,
аналогични на описаните такива за ПДУ.

8. 4-секционен дисплей – показва номер на текущ канал (С001~С999).
9. IR-датчик за приемане на сигнали от пулта за дистанционно управление.
10.  LED индикатор «Готовност» - свети в червено, когато приемникът се намира в

режим «Очакване»~«STANDBY»;
11.  LED индикатор «Работа» - свети в зелено, когато приемникът се намира в

работен режим.
12. USB-порт за възпроизвеждане / запис на мултимедийно съдържание и

обновяване на софтуер (firmware).
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Заден панел – базов модел**

Разширена версия с допълнителна опция SCART изход

1. ANT-IN / RF in - Вход за ТВ антена.
2. ANT-OUT / RF Loop - Повторител (изход) на антенния сигнал (паралелен

антенен сигнал).
3. YРbPr – изход за включване към компонентeн вход на телевизор.
4. CVBS – изход за включване към CVBS видео вход на телевизор.
5. AUDIO L/R - Аналогови изходи към аудио (L-ляв / R-десен) вход(ове) на

телевизор / акустична система.
6. (разширена версия / допълнителна опция) TV SCART - изход за включване към

SCART вход на телевизор.
7. НDMI - Цифров изход с висока резолюция.
8. Коаксиален S/PDIF - изход за включване към S/PDIF вход на телевизор /

аудио уредба за възпроизвеждане на цифров аудио сигнал.
9. On/Off – прекъсвач за включване / изключване на ел. захранване.

** Забележка: Снимките и графиките са предназначени да илюстрират наличието и
обозначенията на функционалните входове/изходи. В зависимост от модификациите е
допустимо да има различен от снимките/графиките набор и разположение на
входове/изходи, което не оказва съществено влияние върху специфицираните
възможности на устройствата!
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Пулт за Дистанционно Управление (по-нататък за краткост „ПДУ” или „ДУ”)
ПДУ работи с 2 броя батерии тип «ААА» (вж. по-горе*(2))

1. Отваряне на отсека. 2. Поставяне на батерии. 3. Затваряне на капачето.

Внимание! Да се спазва обозначената полярност и тип на батериите!
Чупливо! Щифтът на капачето да се натиска внимателно!

 За съжаление, батериите също не са вечни - периодично да се проверява състоянието
на същите, да не се допуска окисляване и «протичане» на батерии в отсека!

Използване на пулта за дистанционно управление.

За дистанционно управление на устройството ПДУ трябва да бъде насочен
към предния панел.

Важно! Дистанционното управление работи с инфрачервени (IR) лъчи:
- Обхватът на датчика е 60 градуса (ъгъл на отклонение +/-30о спрямо мислена права,
перпендикулярна на IR-датчика/ фронталния панел);
- Работното разстояние с нови батерии не превишава 7 метра;
- ПДУ не работи през метални и други плътни прегради;
- Пряка слънчева и/или ярка изкуствена светлина съкращават допустимото работно
разстояние между пулта и устройството.

Б.р. Допълнение: При определени условия някои източници (особено на
луминесцентна светлина!) могат да оказват влияние (неправилна работа, „лъжливо”
сработване и др.) върху работата на дистанционното управление и инфрачервения
приемник на устройството. Смущения от подобен характер не са основания за
претенции по отношение на правилна работоспособност и гаранционно обслужване.
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POWER Включване / изключване.
MUTE Изключване / включване на звук.
EPG Извеждане на Електронен справочник.
INFO Показване / скриване на сервизна информация.
AUDIO Режим на настройки «аудио».
RECALL Връщане към предходен избран канал.
SUBTITLE Субтитри
MENU Извеждане на OSD меню.
EXIT Връщане / изход от меню
OK Потвърждаване.
CH+/СН-
▲/▼

Канал «нагоре» / «надолу».
Навигация по OSD меню.

VOL -/+
◄/►

Увеличаване / намаляване сила на звук.
Навигация по OSD меню.

FAV Списък с „любими” канали.
TV / RADIO Превключване между режими «TV» / «Радио».
TXT Превключване в режим Телетекст.
GOTO Връщане / назад.
0,1...9 Избор на «TV» / «Радио» канал по номер.
USB USB възпроизвеждане / запис
REC Запис / Timeshift.
STOP Стоп.
II► PAUSE / PLAY Пауза / Възпроизвеждане.
◄◄ Бързо „превъртане” назад.
►► Бързо „превъртане” напред.
I◄◄ Към началото.
►►I Към края.
ЧЕРВЕН
ЗЕЛЕН
ЖЪЛТ
СИН

Цветни бутони - използват се за
- управление на страници в режим «Телетекст» и
- допълнителни опции в режим «Меню».

n.a.
n.a.

*** Забележка: Външният вид на ПДУ, разположението и броят на функционалните бутони
могат да се различават от горното изображение.
Изображенията върху бутоните и свързаните с тях функции са типови (стандартни) за
болшинството ПДУ и възможни разлики като споменатите по-горе са допустими, доколкото
не се отразяват върху работоспособността на устройството и ПДУ.
В случай на съществени различия към ръководството се прилага допълнително описание.

ВАРИАНТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР/МОНИТОР...

В устройството са предвидени няколко начина за свързване към  телевизор,
в зависимост от наличните входове и желано качество**** на
изображението. Възможните начини за свързване са показани на фигурата
по-долу.
****Внимание! Приемникът може да декодира и подава към телевизионен
приемник цифрови сигнали с висока резолюция, но качеството на извежданото
изображение на екран зависи от възможностите и наличието на съответен входен
интерфейс на конкретния ТВ приемник / дисплей!
Пример: Ако на черно-бял телевизор с моно звук не се извежда цветно изображение с
висока резолюция и стерео звук, това не е основание за претенции...
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• HDMI: Извеждане на висококачествено (HD~High Definition) изображение
на екран е възможно при използване на HDMI кабел.
Внимание! При включване на режим HDMI, интерфейс A/V  се изключва
автоматично!

• В зависимост от наличните входове на телевизора и модификацията на
DVB-T приемника, може да бъде използвано свързване със SCART
кабел, YРbPr или RCA (CVBS~Audio L/R) кабели (вж. по-горе Забележка**).

• Възможно е включване на аудио система към изход COAXIAL S/PDIF на
DVB-T приемника.

Графична схема – избор на начин за свързване:
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РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

1. При изключени от захранващата ел. мрежа устройства – DVB-T
приемник, телевизор, захранване на активна антена, озвучителна уредба и пр. се
присъединяват всички необходими кабели в зависимост от съответната
индивидуална конфигурация и входно/изходни интерфейси (антена,
HDMI/SCART/аудио-видео кабели)
2. Включва се захранващият кабел на DVB-T приемника към ел. мрежа с
допустимо подходящо напрежение (за България ~220 V).
3. Включват се телевизионният приемник/монитор в режим за приемане на
външен сигнал (обикновено се означава като «A/V») и други устройства (активна
антена, озвучителна уредба и пр., ако има такива).
4. Включва се захранването на приемника за цифрова ефирна телевизия от
прекъсвача за включване / изключване на захранването - бутон «On/Off» в задната
част (вж. т. 9 към описанието на задния интерфейс).
5. Натиска се бутон «Power» за включване/изключване на устройството от
предния панел на приемника или от ПДУ (вж. т. 1 към описанието на предния
интерфейс).

Ако устройството се използва за първи път или е извършено възстановяване
(reset) на фабрични настройки, на екран трябва да се появи меню за бързи
«Основни настройки»
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Забележка: По подразбиране менюто е настроено на английски език ~ «Installation Guide».
В съответствие с националното законодателство и правилата за добри практики, за
приемника е разработена и периодично се обновява поддръжка на български език, която
може да се зададе в това меню от подменю «OSD Language» ► опция «Български» за по-
лесна по-нататъшна работа.
Постигнати са договорености с производителя в устройствата да се интегрира
«Български» език по подразбиране, но предвид извършвани периодични актуализации на
софтуера това не се гарантира безусловно. Стъпките за промяна на предпочитан език за
екранното меню са описани подробно по-долу.

Следващи действия се извършват с няколко основни бутони:
1. Навигация:
- придвижване в хоризонталната лента/посока на основните секции (менюта) за
настройки се извършва с бутони ◄/► (стрелки наляво/надясно);
- придвижване по подменюта/ редове с настройки/команди във вертикална
посока се извършва с бутони ▲/▼ (стрелки нагоре/надолу);
2. В съответни опции/подменюта се влиза с бутони (стрелки) ◄/►;
3. Потвърждаване на даден избор/опция, извършване на действия /изпълнение
на команди, се извършва с натискане на бутон «ОК» или ►;
4. Отказ от извършване на действия /изпълнение на команди, потвърждаване на
даден избор и/или връщане към предходно меню/изход от меню се извършва с
натискане на бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

За по-лесна и удобна работа с екранните менюта се препоръчва като първо
действие да бъде настроен предпочитан език за екранните менюта:

▲/▼Предпочитан език за по-нататъшна работа с менюто се избира/променя от
екранно меню «Installation Guide», което при
◄/► избор на «Български» език се променя на «Основни настройки»

▼«OSD Language»~«Език на екранното
меню» – избира се от списък с поддържани
езици чрез натискане на бутони ◄/►
▼«Country»~«Държава» (Регионален стандарт)
– избира се с бутони ◄/►
*вж. Описание на функцията.
▼«Channel Search»~«Търсене на канали»
(сканиране) – натиска се бутон ►или «ОК» за
започване на автоматично търсене на канали.
След сканиране менюто ще бъде автоматично
затворено и намерени канали са достъпни за
гледане.
Забележка: По-нататък всички екранни
снимки и пояснения са на базата на избран
български език за OSD.

▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Важно! Отнася се за всички следващи действия в екранните менюта:
В зависимост от версията на софтуера, извършени промени могат да бъдат

- съхранявани автоматично при изход от меню/подменю, или
- трябва да бъдат запазени с натискане на бутон «OK»~«Потвърждаване»;
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За да не се повтаря за тези основни стандартни действия непрекъснато, по-нататък

в съответните менюта / подменюта за това ще напомня симпатичната камбанка

Пояснение – избор на ▼Регионални стандарти «Country»~«Държава»►
Важно! Задаването на правилен избор за «Държава» оказва влияние върху
правилната работа на устройството. В същото са вградени параметри и
национални особености / стандарти (честотна мрежа и пр.) за различни държави,
при неправилен избор на които устройството няма да функционира  коректно –
това не са дефекти и основания за претенции!

Забележка: Въпреки полаганите усилия, при някои версии на софтуера е възможно да
трябва да бъдат зададени не български, а други регионални настройки. Причините за това
са извън компетенцията и възможностите на търговските представители. В подобни случаи
следва да се обърне внимание за наличие на забележка и да се зададат съответни
настройки за коректно функциониране на устройството.

Ако след сканиране възникнат проблеми с изображение/звук и др. подобни,
например невключена антена, слаб сигнал, лошо насочване/неправилно монтиране –
хоризонтална/вертикална поляризация, лоши връзки/сплитери, прекъснат/огънат кабел...
първото предупредително съобщение, което се извежда на екран е

- да не се бърза да се търси сервиз – първо да се погледне в секция
F.A.Q. ~ Често задавани въпроси

Тестови резултати при автоматично сканиране на целия честотен
обхват за цифрови ТВ и радио канали

(София, Simulcast – 23.04.2013 г.):
Процесът протича за около 3 минути (~ 2’45”).
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След успешно търсене, намерени канали се запаметяват автоматично и се
визуализират на екран. При наличие на EPG в транспортния поток, в долната част
се извежда краткотрайно информация за текущо и следващо предаване. По време
на гледане същата информация може да бъде изведена с натискане на бутон
«INFO»:

Част ІІ. ЕКРАННИ МЕНЮТА – ОПИСАНИЕ, ОПЕРАЦИИ

По-нататък описанието на интерфейса на менютата за настройки следва по ред на
показване на основните менюта (от ляво на дясно) и съответни подменюта (отгоре
надолу)

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ ЗА НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМИ

Секция І.  «MENU»◄/►«Програми»▼
Редактиране / работа с намерени и запаметени канали (програми).
EPG - Електронен справочник.
В секцията могат да се извършват действия с вече запаметени програми, като:
І.1. ▼Редактиране на канали,
І.2. ▼извеждане на EPG справочник (ако е наличен в излъчвания поток),
І.3. ▼Сортиране по индивидуални предпочитания,
І.4. ▼включване / изключване на «LCN» (Logical Channel Number~логически номер на
канал).
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Подробно описание:

І.1. ▼«Редактиране на канали» ~«Program Edit» ►
В това меню могат да се извършват промени на настройки по подразбиране за
запаметени при първоначално сканиране канали или зададени/ променени в
последствие от потребителите.

За ограничаване на нежелан достъп/„Родителски контрол” влизането в
менюто е защитено с парола.

Фабрично (по подразбиране) е зададена парола за достъп '000000'.
Фабрично зададена (главна) парола за разблокиране е '888888'.

Менюто разполага с няколко опции за настройки.

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».
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След успешно влизане в подменюто могат да бъдат задавани/променяни следните
Настройки на канали:

І.1.1. «Преместване» на ТВ / радио канали - разместване в предпочитан ред
вместо по реда на намерени и запаметени при сканиране:
1. ▲/▼Избира се съответен канал за преместване и се натиска червен бутон.
Появява се символ за преместване
2. С бутони ▲/▼ се избира ново местоположение на маркирания канал;
3. Потвърждава се преместване с бутон «ОК».

За преместване на други канали се повтарят същите действия (стъпки 1~3).

І.1.2. «Пропускане» („прескачане”) на ТВ / Радио канали.
Избира се съответен канал за пропускане и се натиска зелен бутон. Появява се

символ за пропускане - каналът е маркиран за пропускане.
За пропускане на други канали се позиционира върху съответния канал ▲/▼

и се повтаря същият алгоритъм.
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Изключване (отмяна) на функция пропускане:
Избира се съответен маркиран за пропускане канал и се натиска зелен бутон
за премахване на маркера за  пропускане.

І.1.3. «Блокиране»~«Заключване» на ТВ / Радио канали.
Избрани ТВ и радио канали могат да бъдат ограничени за достъп чрез въвеждане
на парола за достъп
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.
Избира се желан канал, който да не се показва на екран и се натиска жълт бутон -
появява се символ „катинар” , с което каналът е маркиран като блокиран.

За блокиране на други канали се повтаря същият алгоритъм (стъпка 1).
За съхраняване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT».

Изключване на функция блокиране – с повторно натискане на жълт бутон.
За гледане на блокирани канали се въвежда парола (по подразбиране '000000' или

последно зададена от потребител).
Фабрично зададена (главна) парола за разблокиране е '888888'.

І.1.4. «Изтриване» (премахване) на нежелани канали от списъка.
Избира се съответен канал и се натиска син бутон.
За предпазване от случайно изтриване се извежда предупреждение:

- необходимо е потвърждаване на операцията.
За изтриване на други канали се повтаря същият алгоритъм.

І.1.5. Маркиране на канали като «Любими» («Избрани»~«Предпочитани»)
/ премахване от списък с «Любими»:

Създаване на списъци с «Любими» ТВ / Радио програми улеснява достъпа да
маркирани като такива.

І.1.5.1. Маркиране на «Любими» канали и работа с тях:
Избира се съответен канал и се натиска бутон «FAV»~англ.«Favorite~s» – появява
се списък с жанрове, към които може да бъде причислен съответен канал

С бутони ▲/▼ се избира подходящ жанр и се потвърждава с «ОК». Символ
„звезда” е индикатор, че съответен канал е маркиран като „Любим”.

За избор на други „любими” канали се повтаря същият алгоритъм.
За съхраняване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT».
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~«Съхраняване»~«Запазване» на настройки

І.1.5.2. Изваждане на канали от списък с „Любими” – избира се „Любим” канал и се
натиска бутон «FAV»  на ДУ. Избира се опция  и се натиска се
бутон «ОК» - символът за „Любим” канал трябва да изчезне.

І.1.5.3. Бърз достъп до „Любими” канали - в нормален режим на гледане се
натиска бутон «FAV» - появява се меню с отбелязани като „Любими” канали,

◄/► избира се желан „Любим” жанр – в списъка се появяват съответни маркирани
канали;
▲/▼ избира се желан канал и се натиска се бутон «ОК».

І.1.6. «Промяна» на имена ~«Преименуване» на канали – на екран се извежда
виртуална клавиатура за въвеждане на желан текст:

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».
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Опции:
- «Шрифт>»/«<Шрифт» –

Разширяване> с други шрифтове / <връщане към Обичаен (Нормален) шрифт

- Използване на «ГЛАВНИ» / «малки» букви

/
- «Назад» – изтриване на символ < наляво от маркера

(І.1.7.) n.а. софтуерна версия - бутон «INFO»~Автоматично «Сортиране» на канали

(вж. по-долу) според индивидуални предпочитания по следните признаци:
[По LCN] - по номера на канали във възходящ ред
[По Име] - по азбучен ред
[По Service ID] - по ID на станции
[По ONID] - по ONID

(І.2.) Електронен програмен справочник (EPG – Electronic Program Guide):

За разлика от аналоговата, ефирната цифрова (дигитална) телевизия
предоставя повече възможности, една от които е предаване на допълнителна
информация заедно с телевизионния сигнал – т.н. електронен програмен справочник,
който съдържа информация за телевизионни програми и предоставя достъп до други
интерактивни услуги.

Електронният програмен справочник извежда на екран информация за
предавания на текущ канал. С бутони ◄/► може да бъде избран друг канал от
списъка.
Прозорецът се извежда с едноименния бутон «EPG» на ПДУ в режим на гледане.
В дясната част на прозореца се извежда разширена информация (анонс), ако
такава е налична. Избор на предаване - с бутони ▲/▼.
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Менюто предоставя възможност за предварително програмиране на задания (в
режими „гледане” / „запис”) за период от 7 дни напред.

~«Запазване»~«Резервация»/Промяна на задачи за изпълнение.
След ◄/►избор на канал и ▲/▼позициониране върху избрано предаване, с бутон
«ОК» се отваря прозорец на модула за «Планирани задачи»

План /Събитие/ Програми Дата Време Повтаряне /Повторение/ Статус
- План~Събитие по ред за изпълнение
- Програми
- Дата във формат мм/дд (месец/дата)
- Време от-до чч:мм-чч:мм
- Повтаряне~Повторение: «Еднократно»/«Ежедневно»/«Ежеседмично»

- Статус

С бутон «INFO» се извежда информационен подпрозорец със
«Списък» с резервации (поръчки) в модул «Планирани задачи»
Ако информацията заема повече от една страница,

 за придвижване надолу се използва жълт бутон, а
за придвижване нагоре - син бутон.

Действия с цветните функционални бутони в модула за задания



24

(1.2.1.) ▼«Тип канал»►избор на
►«ТВ» или
►«Радио» канал

(1.2.2.) ▼«Канал No.»► избор на канал по номер. Автоматично се променя
съответното име в следващия ред:
(1.2.3.) ▼«Име на канал» ►◄ - приема се автоматично от ▼«Канал No.»
(1.2.4.) ▼«Начало /дата/»► задаване на «Еднократна» дата за изпълнение, респ.
начална дата при «Ежедневно» или «Ежеседмично» повторение във формат
ММ/ДД/ГГГГ
(1.2.5.) ▼«Начален час»► задаване на време за начало
(1.2.6.) ▼«Време за край»► задаване на време за край
(1.2.7.) ▼«Повтаряне»► избор на режим за «Повторение» на задание:

►«Еднократно»
►«Ежедневно»
►«Ежеседмично»

(1.2.8.) ▼«Режим» ►
►«View»~«Гледане»~«Преглед»
►«Record»~«Запис»

При коректно зададени параметри в колона «Статус» се изобразява символ
„часовник”, с което съответното събитие е «Планирано» за изпълнение.
В случай, че възникне противоречие по някои параметри (напр. невалидна/
предишна дата, начален час по-късно от крайния и пр.) се извежда «Напомняне»
и се връща прозорецът за настройки за извършване на корекции в/отказ от
заданието.

~ «Редакция»/«Редактиране» - «Промяна» на параметри

За предпазване от случайно «Изтриване» е необходимо
потвърждаване на операцията.
Премахване на планирано събитие:

• натиска се син бутон за преглед на списъка с планирани събития;
• чрез навигация с бутоните със стрелки се избира съответно събитие, след

което повторно се натиска син бутон за премахване на събитие.
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.

(1.3.) ▼«Сортиране» на канали по избран признак►

►«По LCN» (Логически Номер на Канал) ►«По ID на мрежа»

►«По име на сервис» ►«По ID на канал»

(1.4.) ▼Включване / Изключване на «LCN» (Логически Номер на Канал):
►«Вкл.»
►«Изкл.»
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Секция ІІ. «MENU»◄/► Настройки на «Изображение»~«Видео»▼

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

▼«Съотношение»◄/►избор на «Пропорции» за страни на изображение
►Автоматично (Авто)
►16:9 Wide Screen
►16:9 Pan&Scan
►16:9 PillarBox
►4:3 Full
►4:3 Letter Box
►4:3 Pan&Scan

▼«Резолюция»◄/►избор на разделителна способност:
►480P/I: за стандарт NTSF
►576P/I: за стандарт PAL
►720P/1080I/1080P: за стандарти NTSC или PAL
►1080I: за стандарт NTSC или PAL
►1080p50Hz: за стандарт NTSC или PAL

▼«ТВ стандарт»◄/►
► NTSC
► PAL

▼«Видео изход»◄/►
► RGB
► CVBS
► YРbРr
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Секция ІІІ. «MENU»◄/►«Търсене на канали»~«Channel Search»▼

В тази секция може да се избира начин за търсене на канали, да се променят
регионални настройки и да се включва/изключва захранване на активна антена.

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Избор на режим за търсене: сканиране на честотния диапазон може да се
извършва по два начина - «Автоматично» или «Ръчно».
В долната част на екранното меню се визуализира анимирана информационна
лента (Progress-bar) «Търсене...», в която се отразява състоянието / напредъка на
процеса за търсене на канали.

Автоматичен режим:
«MENU»►«Търсене на канали»▼
▼«Автоматично търсене»► Процесът се стартира с бутон «ОК» или «◄/►»

Отмяна на търсене - с бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

При този режим се извършва автоматично търсене и съхраняване на канали
след завършване на сканиране. Обикновено се използва за първоначално търсене
и/или пълно обновяване (пресканиране) на канали.

Внимание Процесът стартира веднага след потвърждаване с бутон►
Всички настройки за по-рано съхранени програми ще бъдат премахнати!
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Запазване на намерени канали и изход от менюто - бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Ръчен режим: «MENU»►«Търсене на канали»▼
▼«Ръчно търсене»►

Дава възможност за търсене на канали без премахване на по-рано
съхранени канали и настройки. Операцията спестява време, ако се знае в
кой честотен диапазон се излъчва търсен сигнал.
На екран се извежда подменю

с възможност за задаване на
◄/►«Канал» 21~69,
◄/►«Честота (MHz)» 470~862 MHz (470000~862000)
◄/►«Лента» - широчина на поток: 6 / 7 / 8 МHz.

В долната част има индикатор(и) за
• «Качество» на приемания сигнал за съответния канал
• n.a. софтуерна версия - «Сила»
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Търсене се стартира с бутон «ОК» или «◄/►».
При намиране на канал, същият ще бъде съхранен и добавен към списъка
с канали. Ако няма намерени канали по време на търсенето, приемникът ще
премине автоматично в режим на показване.

Запазване на намерени канали и изход от менюто - бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Регионални настройки:
▼«Държава»► вж.- по-горе;

Включване/изключване на
▼ «Активна антена»~«Antenna Power»►

►«Вкл.ючено» - подаване на захранващо напрежение от приемника (5 V / 200 mA)
към антени с вграден усилвател;
►«Изкл.ючено»

▼ n.a. софтуерна версия «РМТ Монитор»►«Включено» / «Изключено»

Секция ІV. «MENU»◄/► Настройки на «Време»▼«Часовник»
В менюто има няколко опции за настройки:

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

▼«Изместване на време»~«Time Offset» – Може да бъде избрано
► «Автоматично» - автоматичен режим или
►«Ръчно» - ръчен режим за настройване към съответен часови пояс.

▼«Регион»~«Country Region» в страната (за страни с повече часови пояси) -
► Ако е избрано «Автоматично» изместване по време се задава съответен регион
на страната.

▼«Часова зона»~«Time Zone» на страна/регион -
► Ако е избрано «Ръчно» изместване по време се избира съответен часови пояс.
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▼«Самоизключване»~«Sleep» - избор на време за автоматично включване /
изключване на приемника

► избор на време от 1 до 12 часа (през кръгъл час)

▼«Включване / Изключване»~«Power On/Off» - «Настройки на таймер» за
автоматично включване / изключване в определено време:

►«Включване» / «Изключване»

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».

Секция V. «MENU»◄/►«Опции»▼
Това меню съдържа опции за настройки на език за менюто, език за субтитри и език
за аудио съпровод (+DVB).

Навигация/действия:▲/▼ ~ Избор на подменю/опция. ◄/► ~ избор на параметър
За запазване на настройки и изход от менюто се натиска бутон «EXIT»~«ИЗХОД».
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▼«Език на екранното меню»~«OSD Language»
◄/► избира се от списък с поддържани езици за OSD

▼«Език за субтитри»~«Subtitle Language» (+DVB)

◄/► избира се от списък с поддържани езици за субтитри

▼«Език за аудио съпровод»~«Audio Language» (+DVB)

◄/► избира се от списък с поддържани езици за аудио съпровод към ТВ канали
(само ако за даден/и канал/и се излъчват повече от един аудио потока на различни
езици!). Ако няма излъчване на избран език, ще се използва основният аудио поток
на език (по подразбиране).

 (+DVB) Ефирната цифрова телевизия предоставя нови, по-широки възможности за
предаване на допълнителна информация едновременно с телевизионния сигнал...
В контекста на това меню за настройки е възможно (при наличие на съответна
поддръжка от страна на предаващата страна) в даден транспортен поток за
съответен канал да има субтитри на няколко езика (например, гледа се ТВ предаване с
озвучаване на български език, в същото време биха могли да се избират субтитри на
други езици), аналогично - за съответен канал да има няколко аудио потока – съпровод
(дублаж) на различни езици, от които да се избере предпочитан език.

▼«Цифров звук»~«Digital аudio»
◄/► избор на режим за цифров аудио изход:
►РСМ
►RAW HDMI включен
►RAW HDMI изключен
►Изкл.

Секция VІ. «MENU»◄/►«Системни» настройки~«System»▼
В това меню могат да бъдат настроени допълнителни опции:
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Избор на опция ▲/▼. Задаване/промени на настройки ◄/►.
«EXIT»~«Връщане» стъпка «Назад» / «ОК» - Потвърждаване.

▼«Родителски контрол»~«Parental Guidance»
►Възможност за задаване на ограничения за показване на селектирани канали:

За ограничаване на нежелан достъп/„Родителски контрол” влизането в
менюто е защитено с парола.

След успешно влизане може да бъде зададено ограничение по възрастова групи –
от «4»,«5»... до «18», респ. да бъде изключено «Изкл.»

▼«Задаване на парола»/промяна на парола~«Set Password»►
►Задаване/промяна на парола за блокиране на програми.

Изисква се въвеждане на стара парола (зададена по подразбиране «000000»), след което
на екран се извежда предложение за въвеждане на нова парола.

Потвърждаване на нова парола - с натискане на бутон «ОК».
Ако не е въведена парола, може да се използва зададена

„по подразбиране” фабрична парола за разблокиране «888888».

▼«Фабрични настройки - възстановяване»~«Restore Factory Default~s»►

За ограничаване на нежелан достъп или случайно боравене с настройки
влизането в менюто е защитено с парола.
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Въвежда се индивидуално зададена парола или зададена по подразбиране «000000»
За потвърждаване се натиска бутон «OK» или «►»

Внимание  При потвърждаване на опцията ще бъдат заличени всички по-рано
съхранени настройки!

Парола за разблокиране е «888888».

▼«Информация»~«Information»► Информация за модела, версии на софтуер и
хардуер:

▼«Обновяване на софтуер»~«Software Update»►
►Обновяване (firmware) на ПО ~ Избор на начин за обновяване на
Програмното Осигуряване. Възможни са два начина:

• «ефирно / OAD» (Over Air Download) Някои производители произвеждат
различни видове приемници (DVB-Т/C/S) и използват един и същ базов
софтуер за OSD. Опцията е приложима по-скоро за кабелни DVB-C
приемници при оператори, които работят с определени модели приемници
и могат да излъчват периодично „ефирно” обновяване по определена
честота.

• За различните модели DVB-T приемници е актуално
«USB обновяване» от външна памет:

Ако не е включено или разпознато USB устройство се издава съобщение „No USB
Device Insert!”~«Не е намерен USB носител» («Не е намерено USB устройство»)
При коректно разпознато USB устройство може да бъде стартиран процес за
«Обновяване на софтуер».
Подробно описание за процеса на обновяване се прилага отделно към firmware-
файловете.
▼ n.a. софтуерна версия «Standby»~«Режим готовност»►
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Секция VІ. «MENU»◄/►«USB»▼

Това меню е предназначено за възпроизвеждане на мултимедийни файлове
от USB външен носител –

- слушане на музика (WMA,MP3),
- преглед на изображения (снимки и други JPEG / BMP файлове),
- гледане на готови видеоматериали (АVI) и
- отваряне на видео/аудио записи (TS), направени чрез устройството.

Устройството може да поддържа и други формати.

Забележки:
- Приемникът поддържа само USB устройства, които са форматирани

под файлова система FAT32. Не се поддържа файлова система NTFS.
- Не се гарантира съвместимост с всякакви USB устройства и не се носи

отговорност за загуба на данни при присъединяване на външни устройства
към приемника.

- При големи обеми данни (файлове) на системата може да е необходимо
повече време за четене / обработка на файлове / данни.

- Не всички USB устройства могат да бъдат разпознати коректно или могат
да не бъдат разпознати изобщо, дори ако файловете са съхранени в
поддържани формати.

Изброените забележки не са основание за предявяване на претенции за
неработоспособност на приемника!

Включва се USB устройство.
Ако няма включено устройство или включено такова не е разпознато коректно
(респ. неподдържана файлова система, повредено устройство, няма връзка и
т.н.), ще се появи предупреждение

- «Не е намерен USB носител»~устройство, а
- при коректно разпознато устройство - «USB връзка ОК».
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Екранното меню се състои условно от две части:
▼«Мултимедия»► При осъществена USB връзка – отваряне на

мултимедийни файлове –
◄«Музика»◄/►«Снимки»◄/►«Видео»◄/►«Записи»►,
като се използват бутони ◄/► и «ОК» за избор (вж. по-
долу)

▼«Настройки»► ▼Настройки за ◄«Снимки»◄/►«Видео»◄/►«Запис»►
(следва описание)

Преди възпроизвеждане е добре предварително да бъдат конфигурирани:
▼«Настройки за снимки»~«Photo Configure»►

▼«Време за смяна»~«Slide Time»►Избор на време за показване на
изображение преди смяна със следващо (т.н. „Слайд-шоу”) - от 1 до 8 сек.

▼«Режим / ефекти»~«Slide Mode»►настройки за показване на слайд-шоу:
►«Последователно» 0~59 или ►«Произволно» (случаен подбор).

▼«Съотношение»(«Пропорции»~«Aspect Ratio»)►Съотношение на страните
на кадър:

►«Запазване»(«Оригинално»~«Keep»)►в оригинален размер ►«Игнориране»►
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▼«Настройки за видео»~«Movie Configure»►Опции за настройки на субтитри

▼«Специфични субтитри»/«Размер на субтитри»► Достъпни размери за
надписи:

►«Нормален» ►«ГОЛЯМ» ►«малък»

▼«Фон на субтитри»/«Фон зад субтитри»► (BG/background) Избор на цвят за
фон. Достъпни опции:

►«бял» ►«прозрачен» ►«сив» ►«жълто-зелен»

▼«Цвят на субтитри »► Достъпни цветове за надписи:
►«бял» ►«зелен» ►«червен» ►«син» ►«черен»

▼ n.a. софтуерна версия ▼«Език за субтитри»► (+DVB) (вж. по-горе)
▼ n.a. софтуерна версия «Пропорции»~«Aspect Ratio»► Съотношение на страни

►«Запазване»~«Keep»► Възпроизвеждане в оригинален размер.
►«Пълен екран»~«......»► Възпроизвеждане в пълноекранен режим

▼«Настройки за запис»~«PVR Configure» (функция PVR) ►

*Във файлова с/ма FAT32 размерът на единични (непрекъснати)  файлове е
ограничен до 4 GB. Ако се предвижда запис на по-големи файлове, това ограничение може
да бъде „преодоляно”, като се записват последователно няколко (колкото са необходими)
файлове с обем до 4 GB всеки (разбира се, при наличие на съответно свободно място на
носителя).
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►«Устройство за запис»►Избор на папка (директория, каталог) за
съхраняване на записвани файлове. Информация за избрано външно USB
устройство:

◄«Носител»~USB HDD/Flash «Диск»► обща информация за външна памет, вкл.:
«Файлова система» FAT32*/NTFS
«Общ обем» (GB) (Общо място на носител) -
«Свободно място» (МВ)

◄Размер «за Timeshift»► – задаване на ограничение за временен файл от
0,5 до 4 GB* със стъпка през 0.5 GB

►«Форматиране»: Форматиране на присъединено USB устройство.

Внимание! При форматиране цялата информация ще бъде изтрита
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◄«Позиция»► - преместване та курсора за избор на мултимедия

▼«Мултимедия»►
►Отваряне на мултимедийни файлове ◄«Музика»◄/►«Снимки»◄/►«Видео»►,
►«Запис / PVR»

След избор на мултимедийно съдържание на системата може да е необходимо
известно време за сканиране на посочения източник (вж. по-горе), за което се
извежда съобщение

Зареждане...
Моля, изчакайте...

◄/► Възпроизвеждане на музикални файлове▼
▼«Музика»► избор на каталог (папка) с поддържани аудио формати
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◄/► Преглед на файлове с изображения:

▼«Снимки»►

Под прозореца с миниатюра (preview) се визуализира информация за
- Име на «Файл:»
- «(Широчина х Височина):» размери на страни на кадър ( в пиксели)
- «Размер:» – големина на файла в КBytes

◄/►Действия:

«OK» - Избор на файл

«▲/▼»~«Позиция» на маркера нагоре/надолу (навигация) за избор на
изображение

«Recall»~«Папка нагоре» преход към по-горен каталог ~folder

«Play»~«Последователно» отваряне на файлове с изображения според зададени
настройки за ▼«Време за смяна»▼«Режим / ефекти»▼«Съотношение»
(вж. по-горе настройки за снимки)
«Мозайка» - показване на миниатюри
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«OK»~«Цял екран» - показване на избрано изображение в пълноекранен режим

◄/► Преглед на видео файлове

«Преглед/Цял екран» - превключване на гледане в прозорец preview (миниатюра) /
на «Пълен екран»
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◄/► «Запис / PVR» Запис/Възпроизвеждане на записани чрез приемника
файлове във формат .mts
Предимство на приемника е възможност за запис върху външна USB памет. Това
може да се осъществи по два начина:

• При първия начин е достатъчно да се натисне бутон «REC» на ПДУ.

• Вторият начин е чрез планиране на задание за запис в определено време.
За въвеждане на програма в списък със задания за запис се изпълняват следните
действия:
Натиска се син бутон на ДУ;
Натиска се червен бутон за добавяне на програма;
Изпълняват се настройки в съответствие с разписанието на програмата;
Натиска се бутон «ОК»;
Натиска се бутон «EXIT».

• Възпроизвеждане◄/►Действия:

«OK» - Избор на файл
«▲/▼»~«Позиция» на маркера нагоре/надолу (навигация) за избор на
изображение
«Recall»~«Папка нагоре» преход към по-горен каталог ~folder
«Преглед» - отваряне на видео файл в прозорец (миниатюра) / на пълен екран
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«Промяна» на име~«Преименуване» на файл – аналогично на преименуване на
канал (вж. подробно описание по-горе)

«Изтриване» на файл – при натискане на жълт бутон се поставя маркер („чекбокс”)
пред избран файл за изтриване.
Отказ (сваляне на маркера) - с повторно натискане на жълт бутон.
«OK» - потвърждаване на изтриване
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Допълнителни възможности - функция "Отложено гледане" ~ „Timeshift”

1. Натиска се бутон «Запис»
2. Натиска се бутон «Възпроизвеждане/Пауза».
3. При повторно натискане устройството започва възпроизвеждане на

записано предаване от момента на включване на Timeshift. Преглед на
информация за функцията - бутон «INFO».

4. Възможно е придвижване към друг момент от време (разбира се, в рамките на
времето на работа на функцията). Това се извършва с натискане на бутони
◄/► (наляво/надясно), при което плъзгачът се придвижва в съответната
посока по времевата лента.

5. За започване на възпроизвеждане от място, на което се намира плъзгачът
се натиска бутон «ОК». При гледане на текущия запис са достъпни също
така функции «пауза» и ускорен преход ►►напред/назад◄◄.

6. За спиране на режим за възпроизвеждане се натиска «Стоп». Устройството
съхранява записа, при което се връща към текущото време.

Устройството поддържа два работни режима :
- «Гледане»~«Преглед» и
- «Запис»

Забележки:
1. Функция Timeshift е достъпна в случай, че съответните USB устройства

(Flash/HDD/…) поддържат достатъчни скорости за четене/запис!
2. Записани с използване на функция PVR файлове могат да бъдат възпроизвеждани

на това устройство или компютър с инсталирани съответни кодеци, но могат да не
се възпроизвеждат от DVD или други устройства, които не поддържат този формат.

3. За запис на предавания с висока разделителна способност е необходимо 2.0 USB
устройство, в противен случай записът може да бъде извършен неправилно.

4. За този модел при запис на USB или на външен хард-диск е необходимо изчакване
на няколко секунди след присъединяване на съответното устройства и до
началото на запис, в противен случай приставката може да блокира сигнала!
При такива случаи е необходимо устройството да бъде изключено от
захранващата мрежа, след включване може да се опита отново.
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Опазване на околната среда:

За целия комплект са приложими изискванията и нормите по отношение на
екологичната политика и оползотворяването на отпадъци от електрическо и
електронно оборудване.
Да се спазват изисквания, добри практики и екологична политика по отношение на
използвани/негодни батерии и акумулатори.

Това устройство е изготвено от висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат преработени и използвани отново.

Този знак означава, че устройството трябва да бъде изхвърляно отделно от
други битови отпадъци. Моля, предайте същото в специализирана организация за
преработка на електрическо и електронно оборудване.

Присъединете се към добрите намерения
да съхраним околната среда, в която живеем!

Поддръжка

Изделие:
Медиаплейър / приемник

Модел:

Идентификационен номер / стикер:

Вносител:

http://www.beholder-europe.com

България, 1784 София
ж.к.”Младост”-1 бл. 8 вх.”А” ап. 6
E-mail megamarket@mail.bg
Тел. /02/ 4174080
Skype: simply_thebest
ICQ/QIP: 116449009 / thebest
Facebook:
Twitter:

Продавач: Адрес / обект:

Дата на продажба: Подпис / печат:

Гаранционен срок: 12 месеца от датата на продажба.
Купувач: Адрес:

Инсталиране / настройки на място: Адрес:

Други аксесоари /антена, кабели и пр./: Забележки:

http://www.beholder-europe.com
mailto:megamarket@mail.bg
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Добри практики

Декларация за съответствие
Model: HD DVB-T
Директива за ниско напрежение
2006/95/EC
EN 60065:2002+A1:2006
Директива по ЕМС
2004/108/EC
EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55 020:2007
EN 61 000-3-2:2006
EN 61 000-3-3:2008

F.A.Q. ~ често задавани въпроси:

• След сканиране не са намерени канали?
- Да се провери с друго устройство за наличие на сигнал DVB-Т/Т2.
- Да се провери за правилно и стабилно свързване и включване на телевизионната
антена. Антената трябва да е предназначена за ДМВ сигнали в обхват СН21~60
(респ. 470~860 МНz). Твърде често критични точки са разхлабени/прекъснати
връзки на антенния куплунг или по трасето от антената до приемника - връзки,
разклонители (сплитери), усилватели и пр.!

• Особености при приемане на сигнал със стайна антена?
Обикновено стайните антени са с по-слаба чувствителност по отношение на
сигнали спрямо външните антени. Възможно е антената да не осигурява устойчиво
приемане на сигнали -> да се потърси оптимално място. „Разсипване” на
картината на квадратчета („квадратизация”,”пикселизация”,„насичане”,) или паузи
(„замръзване”) на цифрови канали е показател за неустойчив сигнал (по аналогия
със „снежинки” при аналоговата телевизия).

Важно! По време на преходния период („simulcast”) се извършва постепенно (а
сред момента “Switch off” – повсеместно) преминаване към вертикална
поляризация на излъчваните сигнали. При слаб сигнал и/или описаните по-горе
проблеми с изображението да се провери дали антената е позиционирана
правилно!

Не бива да се забравя, че независимо от предимствата на цифровите сигнали,
същите се разпространяват като радиовълни - без да бъдат «уловени» с
достатъчно силно ниво дори и най-качествените приемници няма да работят
коректно...

• Внимание! Приемникът е предназначен за работа с отворени канали (FТА).
Непоказване на кодирани програми не е основание за претенции по
отношение дефекти/ повреди или неработоспособност на устройството!

• Възможни проблеми, които могат да бъдат проверени/ отстранени
самостоятелно от потребителите:
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Проблем Възможни причини Допустими действия
Няма захранване Включване на захранване OnНяма никакво

изображение? Не е включен
прекъсвачът On/Off

Включване на захранване On

DVB-T кабел не е включен Включване на антенния кабелНа екрана се изписва
"Няма сигнал"? Антенният кабел

e повреден
Проверете антенния кабел и
съединенията

Липсва или неправилно
съединение с
аудио кабела

Проверете аудио кабела и
съединенията

Няма звук?
Изключен е звук Изключете функцията за

потискане на звук (MUTE)
Липсва или неправилно
съединен аудио-видео
кабел

Убедете се, че кабелите са
включени правилноИма звук, но няма

изображение? Включен е режим радио Натиснете <TV / RADIO> за
преминаване в режим ТВ

Пултът за дистанционно
управление не работи
(работи отблизо)?

Изтощени батерии Заменете батериите

Изображението не е
устойчиво

Слаб сигнал... Проверете антенния кабел и
съединенията

Допълнителна информация
По какъв начин е по-добре да се включват външни устройства

Освен по HDMI, външни устройства могат да се включват по три основни начини:
- По S-Video кабел (черен куплунг мини-DIN). Това е най-добрият начин за
включване:
По S-Video се предават два отделни сигнала – яркостен и цветоразликов. При
такъв начин на включване е най-добра разделителната способност по хоризонтал,
има най-малко шумове, цветопредаването е добро.

- С композитeн VHS кабел (куплунг RCA или т.н."опашка"). Това е следващ (по
качество) начин за включване след S-Video.
При такова включване яркостната и цветоразликова съставни са смесени в един
сигнал. Този сигнал в тунера обратно се разделя на цвят и яркост. Процесите по
смесване и последващо разделяне влошава качеството на изображение.

- Високочестотен сигнал по антенен кабел. Това е най-лошият начин за
включване от гледна точка качество на изображение.
При такъв начин на включване към смесен сигнал се добавя модулиран звук и
цялата тази "смесица" допълнително се модулира по висока честота, както при
телевизионен сигнал. Всички тези процеси по смесване и модулация предизвикват
ограничаване на честотния диапазон, добавят допълнителни шумове,
предизвикват кръстосани изкривявания между отделните сигнали и не могат да
бъдат идеално разделени обратно като изходните сигнали. Поради това към такъв
начин може да се пристъпва само в случай, че предходните начини поради
различни причини не могат да се използват.

Трябва да се помни, че по S-Video и VHS кабели се предава само видеосигнал, но
не и звук. Звук се включва по отделен кабел.  Включване на звук се осъществява
отделно по описаните по-горе начини (S/PDIF (Coaxial), RCA Композитeн / 2 х
AUDIO L/R (стерео) composite. Не е необходим отделен кабел, ако се използва
HDMI кабел).
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ДОПЪЛНЕНИЯ:

• «Обновяване на софтуер»
Информация за нови софтуерни версии се публикува в интернет-страницата с
пълно описание на продукта – линк за изтегляне “firmware”.
Подробно описание за процеса на обновяване се прилага отделно или към архива
с firmware-файл(ове).

• «Други»

...To be continued
София, 12 май 2013
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