


3. HDMI



1. Индикатор
Свети в зелено когато приемникът е включен.
Свети в червено когато приемникът е изключен

2. Бутон STAND BY
Служи за изключване и включване на приемника



1. LNB IN: Служи за свързване на кабела от сателитната антена.

3.CVBS, L и R: Служат за свързване на Вашия телевизионен приемник 
посредством намиращия се в комплекта RCA-SCART кабел.

4.S/PDIF : Служи за свързване на Вашата система за домашно кино
посредством коаксиален AUDIO кабел;

5.RJ45 : Служи за свързване на вашият приемник към интернет.

6.DC 12V/1.5A: Служи за свързване към захранването посредством 
намиращия се в комплекта захранващ адаптер.

2. HDMI: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник
посредством HDMI кабел.



3. Свързване на система за домашно кино или озвучителна система.
Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, 
свързан към AUDIO изходите.

1. Свързване на сателитна антена.
Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT IN. Коаксиалният кабел се използва 
за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, за да се преда
де към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местене на приемника е
възможно този кабел да се разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на
качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела. При снеговалеж е възможно
по антената да се натрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита.

2. Свързване на телевизионен приемник.
При наличие на HDMI вход на телевизионния приемник, свързването му
може да се извърши посредством HDMI кабел с цел запазване на най-
високо качество на картината.
При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се
превключи към приемника или CA модул. Повечето нови телевизори автоматично се превключват,
но за тези, които не го правят или не помнят последният избран вход, се прави следното:
- Всяко дистанционно има копче именувано AV, INPUT или Source. - При натискане
на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са
свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът,
който ползвате ще е по-осветен.
Свързването на телевизионен приемник може да се извърши и
посредством RCA – SCART кабел.





Включване/Изключване

Звук включен/изключен

Бутони за избор на канал, въвеждане на PIN

Избор на радио програми

Съобщение

Показване на EPG (Electronic Program Guide)

Достъп до главното меню 

Информация за текущ канал

Навигация нагоре/надолу в менютата

Навигация наляво/надясно в менютата

Потвърждаване на избор

Промяна силата на звука

Смяна на канал

Изход

Връщане обратно към предходното меню

Смяна на език/субтитри

Любими



Произведени с лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и двойния D символ са търговска марка на Dolby Laboratories.

Фразите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia interface, и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски 
марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.

Kaon media


