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MANUAL DE UTILIZARE 
URZ0323 

TUNER DVB-T2 HD CABLETECH 
 

 
 
 
Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare 
 
Pentru a preveni riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu expuneti aparatul la umezeala sau 
ploaie 
 

IMPORTANT: pentru a reduce riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, 
nu demontati capacul aparatului – apelati la un service autorizat in caz de 
defectiune. 
 

  
Simbolul fulgerului in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra prezentei 
unei tensiuni periculoase, neizolate, a carei valoare poate fi suficient de mare incat sa poata 
produce un soc electric. 
 
Semnul exclamarii in interiorul uniui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra existentei 

in manualul de utilizare a unor informatii importante asupra functionarii produsului. 
 
 

ATENTIE: Pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric, introduceti complet cablul de alimentare in priza. 
 
Evitati patrunderea apei sau altor lichide in interiorul aparatului. Nu depozitati lichide deasupra aparatului. 
Bateriile nu vor fi expuse la caldura excesiva, nu vor fi aruncate in foc sau expuse la lumina directa a razelor 
solare. 
Atentie: Respectati polaritatea bateriilor, in caz contrar exista riscul aparitiei exploziei acestora. Inlocuiti 
bateriile uzate numai cu altele de acelasi tip sau cu caracteristici identice. 
 
Instructiuni privind siguranta 
 
1. Cititi cu atentie manualul de utilizare si respectati cu strictete instructiunile din manual. 
2. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare. In caz de instrainare a produsului, pastrati 
manualul impreuna cu produsul. 
3. Unele echipamente video sunt sensibile la prezenta contactului de pamantare din priza retelei de 
alimentare. Daca priza nu corespunde cu stecherul aparatului, apelati la un electrician autorizat pentru a 
schimba priza de alimentare. Utilizati priza de alimentare cu pamantare de protectie. Nu utilizati cabluri de 
alimentare daca acestea prezinta fisuri sau crapaturi – pericol de electrocutare. 
4. Respectati cerintele privind caracteristicile sursei de alimentare de la retea. Daca nu sunteti sigur asupra 
caracteristicilor retelei de alimentare, consultati autoritatile locale. 
5. Suprasarcina. Nu incarcati excesiv priza de alimentare, in caz contrar aceasta se poate incalzi excesiv si 
exista riscul aparitiei unui incendiu sau chiar ranirea utilizatorului.  
6. Nu indoiti sau deteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare impreuna cu cablurile de 
semnal video sau in apropierea acestora.  
7. Ventilare. Nu acoperiti gaurile de aerisire ale aparatului, pentru a asigura o buna ventilare a acestuia.  
Daca aparatul este montat pe un stand, verificati sa existe suficient spatiu in exteriorul aparatului care sa ii 
asigure o ventilare corespunzatoare. 
8.  Nu utilizati alte cabluri decat cele recomandate de producator. 
9. Nu expuneti aparatul la umezeala excesiva, in apropierea bailor, bucatarie, piscine, etc.  
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10. Nu montati aparatul pe suprafete instabile, trepieduri, etc. unde exista riscul deteriorarii acestuia datorita 
caderii sau scaparii pe jos a aparatului. Montati aparatul pe o suprafata stabila si sigura, unde nu exista 
riscul rasturnarii sau caderii aparatului. 
11. Contactati furnizorul de semnal CATV cu privire la informatii despre necesitatea conectarii sistemului la 
pamantarea generala a cladirii. 
12. Antena externa. In cazul utilizarii unei antene externe pentru receptia programelor, aceasta trebuie sa 
aibe sistem de pamantare pentru protectia descarcarilor accidentale de energie. Nu amplasati antena 
externa in vecinatatea liniilor de inalta tensiune – pericol de electrocutare! 
13. In cazul in care doriti sa curatati aparatul, deconectati-l de la reteaua de alimentare.  Nu utilizati lichide 
de curatare ci numai un material textil moale. 
14. In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata sau in cazul conditiilor meteo nefavorabile – 
furtuna, descarcari electrice, etc. – opriti aparatul si deconectati-l de la reteaua de alimentare. 
15. Nu incercati sa reparati singur aparatul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat. 
16. Prezentati-va imediat cu produsul la un service specializat in cazul in care: 
 - Cordonul de alimentare prezinta urme de deteriorare sau este dezizolat 
 - In interiorul aparatului a patruns lichid sau alte obiecte straine 
 - Daca aparatul a fost expus umezelii excesive sau a fost tinut in ploaie 
 - Daca aparatul prezinta anomalii in functionare 
17.In cazul inlocuirii unor componente, chiar in service, utilizati componente cu aceleasi caracteristici cu cele 
originale. 
18. De fiecare data cand ridicati produsul din service, cereti tehnicianului sa faca o verificare in ceea ce 
priveste siguranta acestuia. 
19. Produsul poate fi montat pe un suport sau stand de perete, respectand recomandarile producatorului. 
20. Nu amplasati produsul langa surse de caldura excesiva, radiatoare, expunere directa la radiatiile solare, 
etc. 

 
 
INTRODUCERE 
 

 
 
Siguranta 
 
Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de 
punerea in functiune a produsului.   
 
La dezafectarea bateriilor din telecomanda, nu le 
aruncati impreuna cu gunoiul menajer – predati-le la 
un centru de colectare pentru reciclarea selectiva a 
acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanta maxima este 
de aprox. 6m (20 
picioare) 
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Conexiuni 
 

 
 
Telecomanda 
 

1. MUTE  
2. FAV: Afisare lista canale favorite  
3. SUBTITLE: Afisare optiuni subtitrari (disponibilitatea 
depinde de canal) 
4. <0> ...<9>: tastatura numerica 
5. MENU: afisare meniu pe ecran, apasati inca o data 
pentru ca meniul sa dispara 
6. OK: pentru confirmarea setarilor curente 
7. EPG: ghid electronic programe  
8. Pp Up/ Pg down: pentru navigare in interiorul meniului 
9. VOL-/VOL+: Crestere/descrestere volum 
10. REV/FWD 
11. PREV/NEXT 
12. PLAY 
13. PAUSE 
14. REC: buton inregistrare  
15. M/P (multiview) USB 
16. ZOOM: mareste dimensiunea imaginii  
17. ASPECT; comuta formatul imaginii intre 4:3 si 16:9  
18. POWER: pentru pornire/oprire aparat 
19. TTX: Comutare pe modul teletext (daca este 
disponibil) – utilizati EXIT pentru a iesi din modul teletext  
20. INFO: afiseaza informatii despre canalul curent  
21. RECALL: intoarcere la canalul vizualizat anterior  
22. TIMER  
23. EXIT: pentru parasirea meniului curent 
24. V-FORMAT: comutare intre 720p si 1080p 
25. SWAP 
26. CH-/CH+: Taste schimbare canal 
27. AUDIO: Schimbare limba (audio) si moduri 
stanga/dreapta REC: buton pentru inregistrare 
28. STOP 
29. TV/RADIO: Comutare intre radio digital si DVB-T  
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CONECTAREA SISTEMULUI 

 

4. Bun venit 

 

Cand utilizati aparatul pentru prima data, mesajul “Welcome” apare 

pe ecran. Mutati cursorul pentru a selecta regiunea, limba, modul de 

afisare si aspectul imaginii. Cand se ilumineaza bara pe care scrie 

OK, apasati butonul OK pentru a incepe cautarea canalelor. 

 

 

5. Media player 

 

Media Player este dezactivat daca nu este introdus in aparat un 

dispozitiv USB. Lista Media Play nu va fi salvata daca dispozitivul 

USB este scos sau este oprit. 

Cand intrati in meniul “Media Player”, va apare un ecran ca si in 

figura de mai jos: 

 

 

Cand intrati in fereastra media player, zona accebtuata (cu galben) 

este pe dispozitivul USB/HDD. Apasati tasta jos pentru a muta 

zona selectata pe directorul sau fisierul dorit. Daca doriti sa 

comutati, apasati pe SWAP pentru selecta dispozitivul USB/HDD si 

apasati sagetile stanga/dreapta pentru a selecta dispozitivul. 
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Apasati pe SWAP din nou, pentru a comuta intre Music/Image/Video/Record. 

 

6. Editare canale 

Editare canal 
 

 
1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul 
principal.  
2. Apasati butoanele UP sau DOWN pentru a intra in 
meniul Edit channel 
3. Apasati butoanele UP sau DOWN din meniul ales 
pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK 
pentru confirmare. 
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu. 
 
 

 
6.1 Lista canale TV 

1. In meniul de editare canale, alegeti TV channel 
list, apoi apasati OK pentru a intra in acest meniu. 
2. Apasati UP sau DOWN si apoi OK pentru a 
previzualiza canalul ales 
 
Utilizati acest meniu si pentru a trece canalele TV pe 
lista de canale favorite, blocare canale, mutare 
canale, redenumire canale. 
 

 Apasati butonul FAV pentru a edita lista cu 
canale favorite 

 Selectati butoanele colorate de pe ecran 
pentru a edita functia dorita 

Blocare 
 

 Apasati butonul de culoare rosie pentru a intra in meniul de blocare 

 Apasati sagetile de deplasare sus/jos si apasati OK pentru a intra in meniul de dialog pentru a 
introduce o parola (parola implicita este “0000”). Daca este introdusa parola corecta, un semn de 
blocare va apare in partea dreapta a canalului 

 Dupa salvare si iesire din meniu, in momentul in care veti alege canalul blocat, vi se va cere parola 
pentru deblocare. 

Mutare 

 Apasati butonul galben si apoi sagetile de deplasare sus/jos pentru evidentierea canalului care va fi 
mutat. Se va afisa un semn pentru mutare in partea dreapta a canalului selectat 

 Apasand sagetile sus/jos mutati canalul selectat in locatia dorita si apoi apasati OK pentru 
confirmare. 

 
6.2 Lista canale radio 

 
1. In meniul Edit channel, selectati Radio channel list 
pentru a intra in lista canalelor radio. 
2. Apasati UP sau DOWN si poi OK pentru a selecta 
canalul radio dorit 
Nota: In principiu, meniul cu canale radio are aceeasi 
structura ca si cel cu canale TV, singura diferenta consta 
in faptul ca pe canalele radio nu exista semnal TV iar pe 
ecran va apare numai logo-ul postului radio care este 
ascultat. 
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Stergere canale 
 

1. In meniul Edit channel selectati Delete All, iar apoi 
apasati OK pentru a sterge toate canalele 
2. Un mesaj de avertizare apare pe ecran:  
 
Apasati YES daca doriti sa stergeti toate canalele sau NO 
daca nu doriti acest lucru. 
 
 
 
 
 

 

7. INSTALARE 

1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul 

principal. 

2. Apasati UP sau DOWN pentru a intra in meniul 

INSTALLATION (instalare) si apasati butonul RIGHT 

(dreapta) pentru a intra in meniul de instalare 

3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege submeniul 

dorit apoi apasati OK pentru confirmare. 

4. Apasati EXIT pentru iesire. 

7.1 Auto scan 

 

1. Alegeti meniul AUTOSCAN si apasati OK pentru a 

intra in meniu. 

2. Alegeti submeniul FTA ONLY apoi alegeti SEARCH 

(cautare) si apasati OK pentru a incepe procesul de 

cautare automata a posturilor. 

 

 

7.2 Scanare canal 

1. Alegeti Channel Scan si apasati OK pentru a intra in 

acest meniu. 

2. Alegeti apoi din optiunile: Scan mode, Scan band, 
Channel no., Frecquency and bandwith, apoi alegeti 
Search si apasati OK pentru a incepe scanarea 
canalului 
In meniul Scan Band puteti alege UHF sau VHF 
Sunt 56 posibilitati pentru “Ch. No” de la CH5 (177500 
Hz) la CH12 (226500 Hz), si de la CH21 (474000 Hz) la 

CH69 (858000 Hz). 
Pentru “Bandwith” (latime banda) aveti 3 posibilitati: 6, 7 si 8 MHz. 
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8. SETARE SISTEM 
 
 
 Acest meniul va permite sa setati limba, sistemul TV, 
timpul, temporizarea (timer), controlul parental, canale 
favorite si modul standby auto. 
1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal. 
2. Cu ajutorul butoanelor UP si DOWN, selectati System 
setup iar apoi apasati butonul dreapta (right) pentru a intra 
in acest meniu. 
3. Alegeti din meniul setarii submeniul dorit cu ajutorul 
acelorasi butoane UP sau DOWN si apoi apasati butonul 
OK pentru confirmare. 

4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu. 
 
8.1 Setari limba 
 
Cu ajutorul acestui meniu puteti alege limba dorita. 
 

1. Limba: Apasati sagetile sus/jos pentru a selecta meniul 
de limba si alegeti una din urmatoarele: engleza, franceza, 
germana, rusa, portugheza, turca, spaniola, poloneza si 
italiana. 
2. Audio (primul canal): unele canale au mai multe limbi 
pentru audio si utilizatorul poate alege poate alege prima 
optiune pentru canalele respective. Daca canalul nu are 
mai multe canale audio disponibile, sistemul va compara 
autoimat cu optiunea a doua. Selectiile pentru audio sunt:  
engleza, franceza, germana, rusa, greaca, portugheza, 
turca, spaniola, poloneza si italiana. 

3. Audio (al doilea canal): daca canalul contine optiunea pentru al doilea canal audio in loc de primul canal 
audio, sistemul va reda canalul audio al doilea implicit. Daca nu corespund esetarea cu al doilea canal 
audio, sistemul va reda limba implicita a canalului. Selectiile pentru audio sunt: engleza, franceza, germana, 
rusa, greaca, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana. 
4. Teletext: utilizatorul poate seta limba pentru teletext, daca stream-ul de emisie al teletextului are aceasta 
optiune.  
5. Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setare limba 
 
8.2 Sistem TV 

 
 
Acest meniu va permite sa setati rezolutia video, aspectul 
imaginii, iesirea video si iesirea digitala audio 
 
Rezolutii video: 480i/480p/576i/720p/1080i/1080p 
Aspect imagine: 4:3PS/4:3LB/16:9/auto 
Iesire video: RGB/CVBS 
Iesire audio digitala: LPCM out/BS out 
Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setarii sistemului 
TV. 
 

 
8.3 Setare timer 
 

 
Apasati sagetile de defilare sus/jos pentru a selecta Timer apoi 
apasati Enter pentru a intra in meniu. 
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Acest meniu va permite sa setati programul timer-ului 
 
Timer mode: Off/ O data/ Zilnic 
Timer service: Canal/ Inregistrare 
Wakeup Channel: alegeti canalul care se va porni automat 
la ora aleasa 
Wakeup Date: alegeti data utilizand butoanele numerice 
Wakeup Time: alegeti timpul utilizand butoanele numerice 
Duration: introduceti durata utilizand butoanele numerice 
Dupa ce ati facut setarile dorite alegeti SAVE si apasati 
OK pentru confirmarea salvarilor sau apasati pe CANCEL 

sau EXIT pentru anularea setarilor. 
 
8.4 Control parental 

 
Acest meniu permite definirea canalelor care necesita 
control parental (blocarea vizionarii anumitor canale de 
catre copii minori) 
1. In meniul System setup, alegeti Parental Lock si 
apasati butonul OK si introduceti o parola utilizand 
tastatura numerica. Parola implicita este “0000” 
2. Dupa ce ati introdus parola corecta, apare meniul 
pentru controlul parental 
 
Menu lock: permite blocarea editarii/instalarii/inregistrarii. 
Daca doriti sa intrati in aceste meniuri trebuie sa utilizati 

parola. Optiuni pentru acest meniu: onn sau off 
Channel lock: oprit/ 10 ani/ 12 ani/ 16 ani/ 18 ani 
New password: schimbarea parolei 
Confirm password: confirmarea noii parole 
Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setarii controlului parental. 
 
8.5 Informatii inregistrarre PVR 

 
Apasati tasta galbena si va fi afisat meniul “Format”  alaturat. Daca 
apasati OK, veti avea 3 optiuni : FAT, NTFS si CANCEL. Daca 
selectati FAT sau NTFS, va fi formatat Hard-disk-ul. Daca apasati 
CANCEL, veti iesi din procedura de formatare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apasati butonul albastru si va aparea meniu DVR set. 
Daca apasati OK, aveti 3 optiuni: REC&TMS, RECORD si 
TIMESHIFT. Alegeti optiunea dorita. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.6 Setari PVR 
 
Alegeti in meniu PVR SETTING si apasati OK pentru a intra in meniul setarii PVR. 
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1. Timeshift: apasati sagetile stanga/dreapta pentru a 
activa/dezactiva aceasta optiune. Daca TIMESHIFT este pe ON 
(activat), redarea programului va fi intarziata. Apasati PAUSE 
pentru a vizualiza pe ecran imaginea de mai jos: 

 
 
Apasati sagetile stanga /dreapta pentru a muta cursorul redarii la stanga sau dreapta, dar timpul curent nu 
poate fi depasit. Apasati OK pentru redarea din punctul ales. 
Puteti de asemenea sa apasati PAUSE/FAST BACK pentru arealiza aceste functii. Veti intra in meniul de 
redare a inregisttrarii de pe HDD (vezi figura de mai jos) 
Puteti accesa PAUSE, FASTFORWARD, SLOW FORWARD, SLOW BACK. 
Nota: Functia TIME SHIFT va fi disponibila numai cand USB HDD este conectat la sistem si viteza de 
inregistrare.redare este suficient de mare pentru a face acets lucru. 
 

 
 
Apasati STOP pentru a opri redarea. Apasati STOP inca o data pentru a opri inregistrarea. 
2, JUMP (salt): apasati sagetile stanga/dreapta pentru a comuta timpul pentru salt. Optiunile sunt: 30 sec., 1 
min., 5 min., 10 min., 30 min. Cand redati un program inregistrat, apasati PREV/NEXT pentru a face un salt 
la pozitia urmatoare. 
3. TIMESHIFT TO RECORD: Apasati sagetile stanga/dreapta pentru a comuta pe ON/OFF. Daca este 
selectat ON si apasati RECORD, va inregistra nu numai din momentul curent dar si de asemenea partea de 
TIMESHIFT. 
4. PS RECORD: puteti inregistra ca si mod PS sau TS. 
 

9. UNELTE 
 
Meniu principal 
 

1. Intrati in meniul TOOLS 
2. Apasati UP sau DOWN pentru a alege Tools si apasati 
OK pentru confirmare 
3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege uneltele dorite si 
apoi OK pentru confirmare 
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu 
 
 
 
 
 

9.1 Informatii 
 
 
Acest meniu ofera informati despre parametrii sistemului: 
bootloader, HDCP, banda, etc. 
 
1. In meniul Tools alegeti Information si apasati OK pentru 
confirmare 
2. Va apare o fereastra cu informatiile sistemului 
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu. 
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9.2 Revenirea la setarile din fabrica 
 

 
Acest meniu va permite sa reveniti la setarile din fabrica 
 
1. In meniul Tools alegeti Load factory settings si 
apasati OK pentru confirmare. 
2. Va apare o feresatra care va cere confirmarea. Alegeti 
yes pentru revenirea la setarile din fabrica sau No daca nu 
doriti sa reveniti la setarile din fabrica. 
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu. 
 
 

 
9.3 Actualizare soft prin USB 
 

Functia este valida doar daca dispozitivul USB a fost introdus 
in receptor.  
1. In meniul Tools alegeti Upgrade by USB apoi apasati OK 
pentru confirmare. 
I. Toate codurile: utilizatorul poate face actualizare intregului 
fisier STB FLSH ROM. Redenumiti noul fisier cu numele 
”all.bin” - numele poate fi oricare dar este obligatoriu ca primele 
3 litere sa fie all si extensia sa fie .bin 
Apasati OK pentru a incepe actualizarea prin USB.  
II. MAIN CODE: utilizatorul poate actualiza doar doar o parte 

din codul principal. Confirmati formatul fisierului pentru actualizare sa fie de tip “mcd.bin” – numele poate fi 
oricare dar primele 3 caractere sunt onligatorii mcd. 
RADIO BACK: utilizatorul poate face actualizare la logo-ul de fundal (background logo). Confirmati fisierul 
asociat sa fie de tip “m2v”.  
 
9.4 Indepartare dispozitiv USB 

 
In meniul Tools selectati Remove USB device safely pentru a 
scoate in siguranta dispozitivul USB din  aparat. Apasati OK 
pentru confirmare, apare fereastra alaturata si apasati din nou 
OK. 
 
 
 
 
 

 

9.5 Jocuri: Othello/Sudoku 
 

10. TASTE 
 
10.1 Pornire 
Apasati butonul POWER pentru a porni/opri aparatul. 
10.2 CH+/CH- 
Apasati butoanele CH+/CH- pentru a schimba canalul. 
10.3 Volum 
Apasati VOL+/VOL- pentru a creste/descreste volumul. 
10.4 Butoanele numerice 0-9 
Apasati butoanele numerice pentru accesul direct la canale prin tastarea directa a numarului si apoi apasati 
OK. 

10.5 TV/Radio 
Apasati acest buton pentru a comuta pe modul TV sau Radio. 
10.6 Audio 
1. Apasati AUDIO pentru a deschide fereastra de dialog de mai jos: 
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2. Modificati pista audio prin apasarea CH=/CH- si modificati volumul prin apasarea pe VOL+/VOL- 
3. Mod: stanga/dreapta/stereo/mono 
10.7 Format video 
Apasati V.FORMAT. Pe ecran va apare rezolutia video curenta. Prin apasarea continu pe acest buton, 
schimbati rezolutia video in urmatoarea secventa: 
480i>480p>576i>576p>720p_50>720p_60>1080i_50>1080i_60>1080p_50>1080p_60>1080p_25>1080p_3
0>1080p_24 

 
10.8 Mute 
Apasati acest buton pentru a opri temporar sonorul 
10.9 Favorite 
Prin apasarea pe butonul FAV  va apare pe ecran o fereastra cu grupurile favorite. 

 
 
Apasati pe CH+/CH- pentru a selecta grupul favorit si apoi apasati OK 
In fereastra FAV GROUP X apasati butonul CH+/CH- pentru a selecta canalele favorite si apasati OK 
Puteti de asemenea sa utilizati VOL+/VOL- pentru a selecta grupul favorit.  
OBS.: Daca pe ecran apara mesaj ca nu sunt canale favorite, inseamna ca nu ati alocat canale la grupurile 
favorite. 
10.10 RECALL 
Apasati RECALL pentru a trece la canalul redat anterior. 

10.11 EPG 
 

 
1. Apasati butonul EPG pentru a intra in meniu. 
Apasati OK pentru fiecare din submeniuri pentru 
detalii sau apasati butonul rosu pentru renuntare. 
2 Apasati butonul rosu in meniul EPG pentru a afisa 
bara de timp 
In bara de timp apasati stanga/dreapta pentru a 
selecta back/current time/last program sau 0:30/next 
program sau 0:30/-2:00/+2:00/last day/nextday. 
Apasati sagetile sus/jos pentru schimbare setare 
canal. 
 

3. Apasati butonul verde (TIMER) in meniul EPG pentru a deschide meniul timer 
 
Utilizatoru poate seta timer-ul dupa preferintele proprii. 
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniul EPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12 Subtitrare 
Apasati SUBTITLE pentru a selecta subtitrarea sau pentru a opri subtitrarea. 
10.13 TEXT 
Apasati TEXT pentru a dschide fereastra teletext (daca exista informatie de teletext) 
10.14 Meniu 
Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul aparatului, pentru a iesi din meniul curent sau pentru a 
inchide fereastra. 
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10.15 Iesire 
Apasati EXIT pentru a iesi din meniul curent, reveni la meniul anterior sau pentru a inchide fereastra. 
10.16 Page+/Page- 
In lista de canale apasati Page+/Page- pentru a defila printre paginile cu lista canale. 
10.17 Inregistrare 
Apasati butonul RECORD pentru a inregistra programul dorit pe dispozitivul HDD USB. Durata implicita de 
inregistrare este de 2 ore. 
Daca apasati inca o data pe RECORD, puteti introduce durata inregistrarii. 
10.18 Redare 
Apasati PLAY pentru a incepe redarea inregistrarii. Daca functia TIMESHIFT este pornita, daca apasati pe 
PLAY se deschide o fereastra cu informatii DVR. 
10.19 Pauza 
Pe modul redare apasati PAUSE pentru a opri redarea – inaginea se opreste dar sunetul canalului va merge 
in continuare. Daca apasati PAUSE din nou, imaginea va sari la imaginea curenta si sunetul va fi in 
concordanta cu imaginea. 
10.20 Stop 
Pe modul TIME-SHIFT, apasati STOP pentru a opri redarea time-shift si revenire la redarea live. 
Pe durata inregistrarii, la apasarea pe STOP se vor lista programele pentru inregistrare. Daca apasati inca o 
data pe STOP, se va opri inregistrarea. 
Pe durata redarii unui program inregistrat, daca a apasati pe Stop, se va opri redarea si se revine in meniul 
de inregistrare. 
10.21 FB 
Apasati butonul FB si se porneste derularea inapoi cu viteza x2, x4, x8, x16 si x24. 
10.22 FF 
Apasati butonul FF si se porneste derularea inainte cu viteza x2, x4, x8, x16 si x24. 
10.23 Prev 
Pe durata redarii PVR, apasati PREV pentru a face un salt la meniul anterior. 
In meniul de redare mediaplayer, apasarea pe acest buton face un salt la fisierul anterior. 
10.24 Next 
Pe durata redarii PVR, apasati NEXT pentru a face un salt la meniul urmator. 
In meniul de redare mediaplayer, apasarea pe acest buton face un salt la fisierul urmator. 
 

11. TIMER 
 
Apasarea pe tasta TIMER va deschide o fereastra de dialog pentru setarea timer-ului, ca in figura de mai jos: 

 
 

12. DEPANARE 
In anumite zone, semnalul digital poate fi slab. Este recomandat sa folositi o antena cu amplificare, pentru a 
receptiona posturile cu semnale slabe. 

PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUTII 

Lumina de standby nu se 
aprinde 

Cablul de alimentare nu este 
conectat 
Siguranta principala s-a ars 

Verificati cablul de alimentare 
 
Verificati siguranta 

Fara semnal Antena este deconectata 
Antena este deteriorata/gresit 
pozitionata 
In afara zonei de semnal digital 

Verificati cablul de alimentare al 
antenei 
Verificati antenna 
Consultati furnizorul de servicii 

Fara imagine sau semnal Optiunile Scart/AV nu sunt 
selectate la televizor 

Selectati un alt canal 

Mesaj codat  Canalul este codat Selectati un canal alternativ 

Televizorul nu raspunde actiunii 
telecomenzii 

Receptorul este oprit 
Panou frontal acoperit 
Bateriile receptorului s-au golit 

Conectati la priza alimentare 
 
Verificati eventualele obstacole 
din fata panoului  
Inlocuiti bateriile receptorului 
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Codul blocare canale a fost uitat  Reinstalati posturile pentru a 
anula blocarea canalelor 

Cod blocare meniu uitat  Contactati linia telefonica de 
asistenta 

Telecomanda nu actioneaza 
asupra aparatului 

(1) Bateriile telecomenzii 
trebuie inlocuite 
(2) Exista un obstacol ce 

blocheaza calea semnalului 
dintre telecomanda si aparat 

(1) Inlocuiti bateriile 
 
(2) Verificati sa nu existe 

nici un obstacol intre 
telecomanda si receptor 

Dupa mutarea dispozitivului intr-
o alta incapere nu veti mai avea 
receptie digitala 

Semnalul de la antena poate fi 
receptionat prin sistemul de 
distributie care poate reduce 
nivelul semnalului digital 
receptionat. 

Incercati o conexiune directa de 
la antena. 

 

SPECIFICATII 
 

 
 
RECEPTOR  
 

 CONECTOR INTRARE RF x 1 (TIP IEC, TIP IEC 169-2 MAMA) 

 CONECTOR IESIRE RF x 1 (TIP IEC, TIP IEC 169-2 TATA) 
(LOOPTHROUGH) 

 INTERVAL FRECVENTA: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 
                                       470MHz ~ 862MHz (UHF) 

 NIVEL SEMNAL:   -15 ~ -70 dbm 

DECODOR 

 Decodor video 
 

 Decodor audio 
 
 

 Rata intrare 
 

 Formate video 

 Iesire video 

 Modulatie 

 
- MPEG-1/2/4, H.264, VC-1  
Real media decoder (optional)  
- MPEG-4 SUPORTA ASP 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V 1.0 
ICE958 SPDIF/E- AC3 
- max. 60Mbit/s @ MPEG2 
max. 80Mbit/s @  H.264?AVC 
- 4:3/16:9,  se poate comuta 
- HDMI, RGB 
- QPSK,16QAM,64QAM 

CONEXIUNE 

 CABLU ALIMENTARE 

 RECEPTOR 

 SCART 

 SPDIF 

 PORT DATE 

 HDMI 

 
- fix  (nu se poate detasa din aparat) 
- INTRARE ANTENA x1,IESIRE RF x1 
- LA TV x 1 
- CABLU COAXIAL x 1 
- Slot USB 
- IESIRE HDMI x 1 

ALIMENTARE 

 TENSIUNE ALIMENTARE 

 CONSUM PUTERE 

 
AC220 ~ 240V, 50/60Hz 
max. 6 W 

 
NOTA: Forma si specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila. 
 

Reciclarea corecta a acestui produs 
(Deseuri provenind din echipamente electrice si electronice) 
 
(Aplicabil in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare 
selectiva) 

Acest simbol, afisat pe produs sau in literatura de specialitate, arata ca acesta nu ar 

trebui sa fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei sale de 
functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului sau a 

sanatatii umane din reciclarea necontrolata a deseurilor, va rugam sa separati acest 

produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor 
materiale. 

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au achizitionat acest produs fie autoritatile 

locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. 

Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile din contractul de 

achizitie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale. 
 


