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Съдържание на пакета

1. Приемник за сателитна телевизия – 1 бр.

2. Захранващ адаптор – 1 бр.
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3. SCART кабел – 1 бр. HDMI кабел – 1 бр.

       

              Кабелът се предоставя при поискване.

                                                                  

4. Дистанционно управление – 1 бр.

5. Ръководство за употреба – 1 бр.

6. Батерии – 2 бр.
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Описание на предния панел
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1. Бутон  – Служи за включване и изключване на приемника.

2. Бутон OK – Списък с канали или потвърждение при работа с менютата 
за настройки на приемника.

3. Бутон VOL  и VOL  – Намалява или увеличава звука и служи за навигация 
наляво или надясно при работа с менютата за настройки на приемника.

4. Бутон BACK – Връщане в нормален режим на работа.

5. Бутон CH  – Смяна на канал и служи за навигация надолу при работа с 
менютата за настройки на приемника.

6. Бутон CH  – Смяна на канал и служи за навигация нагоре при работа с 
менютата за настройки на приемника. 

7. Падащ капак за защита на слот и смарт карта.

Дисплей:

8. Индикатор – В режим STANDBY свети в червено, а при работа – в зелено.

9. Индикатор – Свети в жълто при наличие на непрочетени съобщения.

10. Индикатор – Свети в червено при работа с дистанционното 
управление.

Комбинацията от бутони 1 и 5 служи за рестартиране на приемника.
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1. SAT IN – Служи за свързване на кабела от сателитната антена.

2 – Y, Pb и Pr – Служат за свързване на Вашия телевизионен приемник 
посредством Y, Pb и Pr кабел (не е включен в комплекта).

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. HDMI – Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник
посредством HDMI кабел (не е включен в комплекта).

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

Описание на изводите и предназначението им
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Описание на дистанционното управление

1.  – Включване / Изключване.

2. FAV – Показва списъка с любими канали.

3.  – Звук изключен/включен.

4. Бутони за избор на канал и въвеждане на PIN.

5. EXIT – Връща обратно към картина на цял екран.

6. MENU – Достъп до менюта и настройки.

7. EPG – Показване на EPG (Програмата на телевизионните канали).

8. BACK – Връща към преходен канал или предходен екран на менюто.

9. INFO – Информация за текущото предаване.

10. OK – Списък с канали; потвърждава операция при работа с менюто 
за настройки.

11.  – Навигация в менюто; смяна на каналите със стрелки 
нагоре/надолу; контрол на силата на звука със стрелки наляво/надясно 
в режим картина на пълен екран.

12. VOL – Промяна на силата на звука.

13. СН – Смяна на канал.

14. RADIO – Показва справочника с радио канали и превключва на първия 
радио канал.

15. HELP – Помощ.

16.  – Съобщения.
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Свързване

1. Свързване на сателитна антена.
Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT IN.

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.

3. Свързване на телевизионен приемник.
Свързването на телевизионен приемник може да се  извърши и 
посредством RCA – SCART кабел.

4. 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.
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Информация за безопасност

Този цифров сателитен приемник е произведен, като са спазени 
международните стандарти за безопасност. Моля, прочетете 
внимателно следните инструкции за безопасност.

Указания за безопасност при употреба

Избягвайте да поставяте 
тежки неща и не покривайте 
вентилирания участък 
на сателитния приемник. 
(Покриването на перфорираната 
част може да предизвика пожар.)

Избягвайте почистването на 
повърхността с бензин или други 
летливи почистващи препарати. 
Цветът може да бъде повреден.

Изключете от захранването и 
откачете кабела от антената при 
дълго отсъствие от дома.
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Избягвайте изпускане или повреда на 
дистанционното управление.

Ако забележите дим или усетите 
мирис на изгоряло, веднага 
изключете от захранването 
сателитния приемник. Свържете се 
с центъра за обслужване на клиенти 
на VIVACOM.

Избягвайте да поставяте 
сателитния приемник на хлъзгави 
или наклонени повърхности.

Дръжте сателитния приемник 
далече от вода.

Почиствайте праха. Прах или 
метални частици, попаднали вътре 
в сателитния приемник, могат да 
предизвикат пожар или токов удар.
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Не разглобявайте и не отваряйте 
приемника!

Не дърпайте кабела, когато искате 
да изключите захранването от 
контакта. Не движете сателитния 
приемник, докато захранващият 
кабел е включен.

Дръжте сателитния приемник на 
разстояние от магнитни елементи.

Поставете сателитния приемник на 
място с добра вентилация и дръжте 
далече от пряка слънчева светлина.

Избягвайте температура над 30°C и 
под 5°C.







16

www.vivacom.bg


