Цифрлық жерсеріктік ресивер

Пайдаланушы
нұсқауы

ҚАУІПСІЗДІК
 Қауіпсіздік техникасы бойынша шаралар
Аталған ЦЖҚ (цифрлық жерсеріктік ресивер) (IRD) қауіпсіздік жөніндегі халықаралық
стардарттарға сəйкес келеді. Аталған құрылғыны пайдаланар алдында қарапайым нұсқауды
мұқият оқып шығыңыз.

 Электр қуат көзі
90 - 250 В АС (ауыспалы ток) 50/60 Гц.
 Бөлшектемеңіз
ЦЖҚ бөлшектеуге тырыспаңыз. Тұрқыны ашу жұмыстың бұзылуына жəне электр тоғының
соғуына алып келуі мүмкін.
 Шамадан тыс жүктемеңіз
Желілік розетканы, ұзартқыш немесе жалғастырғыш тетікті жүктемеңіз, себебі ол тұтануға
жəне электрлік тоғымен зақымдануға алып келуі мүмкін.
 Шамадан тыс ылғалдылықтан сақтаңыз
ЦЖҚ-ны тым көтеріңкі ылғалдылық деңгейі бар жерлерде орнатпаңыз. STB декодеріне
судың тамшылары немесе шашыраулары тимеуі тиіс, аппарат үстіне суға толы затты,
мысалы гүлсауытты орналастыруға болмайды.

АБАЙЛАҢЫЗ
ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН
ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІ БАР
АШПАҢЫЗ!
АБАЙЛАҢЫЗ:
ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІН ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ
(НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) ШЕШПЕҢІЗ, ІШКІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛШЕКТЕРІНЕ
ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН БІЛІКТІ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

.
Бұл белгі құрылғы электр тоғымен зақымдану қауіпіне алып келетін кернеудің қауіпті
деңгейінде тұрғанын көрсетеді.

Бұл белгі құрылғымен бірге жеткізілетін құжаттарда өнімді пайдалану жəне техникалық
қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат берілгенін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

Өрттің шығуына немесе электр тоғымен зақымдануына алып келу қауіпінен
сақтану үшін осы электр құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың ықпал
етуіне ұшыратпаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, кабельді розеткадан
суыруды немесе қорек көзін өшіруді ұмытпаңыз.
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ТАЗАЛАУ

Тазаламас бұрын STB декодерін желілік розеткадан ағытыңыз. STB декодерінің шаңын
сүрту үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

 Ішіне бөгде заттар мен сұйықтықтардың тиюінен сақтаңыз
Ешқандай кішкентай заттарды, мысалы, тиындарды ЦЖҚ ішіне кіргізбеңіз, себебі ол қысқа
тұйықталуға алып келуі мүмкін.

 Желдеткіш саңылаулары жəне орнату
ЦЖҚ желдеткіш саңылаулары оны қызудан сақтайды. Оларды ешқандай затпен жаппаңыз,
себебі ол құрылғы жұмысының бұзылуына алып келуі мүмкін. ЦЖҚ-ны қатты жəне жазық
жерлерде орналастырыңыз. Тым жоғары температурадан жəне тікелей күн сəулесінің
көзінен сақтаңыз.

 Электр қорек көзі
Қорғаныс, полярлық немесе жерлестіру шанышқысын зақымдамаңыз. Егер жеткізілетін
шанышқы сіздің розеткаңызға сəйкес келмесе, ескі розетканы алмастыру үшін электрикке
хабарласыңыз. Желілік сымның шанышқыға толығымен кіруін жəне шығып кетпеуін
бақылаңыз, аппараттан шығатын нүктелердің жəне электрлік розеткалардың қорғанысын
қамтамасыз етіңіз.

 Орналастыру орны
STB декодерін найзағайдың, жаңбырдың немесе күн сəулесінің түсуінен сақтау үшін
ғимарат ішінде орналастырыңыз. STB декодерін найзағай уақытында немесе егер ол ұзақ
уақыт бойы пайдаланылмаса, желіден ағытыңыз.

 Техникалық қызмет көрсету
Қосымша бөлшектерді жəне көмекші құралдарды негізгі өндірушіден пайдаланыңыз.

 Қызметтер
Сервистік қызмет көрсетудің кез келген қызметтерін алу мəселелері бойынша білікті
сервистік маманға хабарласыңыз. STB декодерінің кез келген бүлінген жағдайында, мысалы
сымның немесе шанышқының бүлінуі, STB декодерге сұйықтық төгілгенде, STB декодерге
жаңбыр немесе ылғал əсер еткенде, сондай-ақ STB декодер дұрыс жұмыс істемегенде немесе
оны түсіріп алған жағдайда сервистік қызмет көрсету қажет.
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МАЗМҰНЫ
АТАЛҒАН НҰСҚАУДЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК
Осы нұсқауда орнату жəне аталған ресиверді пайдалану бойынша толық
нұсқаулықтар берілген
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4.11 REC quick start guide (Жазба жүргізу бойынша қысқаша пайдаланушы
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ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР
Назар аударыңыз: Қашықтан басқару блогы мен STB декодері алдын ала хабардар
етусіз өзгертілуі мүмкін. Сондықтан осы нұсқаудың кейбір пункттерінде өзгешіліктер
болуы мүмкін. Мұндай жағдайда аталған өнімге сілтемені көрсетіңіз.
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1. Бастамас бұрын
1.1 Сипаттамалар
1.1.1 Жалпы бөлік
•
•
•
•
•
•
•
•

Қарапайым графикалық интерфейс MENU (МƏЗІР)
DiSEqC 1.0/1.2/13/18В, 22КГц тондарды басқару көмегі
Бірнеше тілдерді таңдау функциясы
Соңғы арнаны есте сақтау функциясы
Экрандық мəзір: араласу, түстік гамма: 256 түс
Алдыңғы панельдегі түймешелер жəне қашықтан басқару құрылғысының пайдаланушы
ИК интерфейсі
Жерсеріктің көп саны үшін арналарды есте сақтау
Жұмыс режимдері (цифрлық ТД, цифрлық радио, таңдаулы).

1.1.2 Сандық бөлік
•
•
•
•
•

QPSK/8PSK цифрлық кең хабар тарату радиосигналын алу жəне цифрлық кодталған
сигналды түрлендіру
Өтпелі шығуы бар цифрлық тюнер
C/KU жиілік диапазонымен жерсеріктен SCPC/MCPC (тасымалдағышқа бір
арна/бірнеше арналар) алу мүмкіндігі
Бас деңгейдегі HD MPEG-4/H.264 басты профиль
3000 арнаға жады

1.2 Қосымша материалдар
•
•
•
•

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЫ
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ
RCA БЕЙНЕ/АУДИО АЖЫРАТҚЫШЫ
БАТАРЕЯЛАР

Ескерту:
Аздап қуаттаңыз, бөлшектемеңіз, электрлемеңіз жəне батареяларды пайдаланылған немесе
басқа типтегі батареялармен бірге қолданбаңыз.
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2. Басқару құралдары жəне функциялар
2.1 Алдыңғы панель
•

Дисплей (4 сан, 7 сегмент / 2 LED (жарық диоды)
Арна туралы ақпаратты 4 сан бейнелейді. Жасыл LED арна бұғатталған кезде
жанады.

•

CH▲/CH▼
Мəзір режимінде курсорды төмен/жоғары жылжытыңыз. Ағымдағы бағдарламаны
мəзірдің өшірілген режимінде алдыңғы/келесі бағдарламаға өзгерту.

•

VOL◄/VOL►
Мəзір режимінде курсорды төмен/жоғары жылжыту. Мəзірдің өшірілген режимінде
үнділік деңгейін өзгерту.

•

MENU
Бас мəзірді ашу үшін басыңыз.

•

OK
Таңдау жасағаннан кейін немесе өзгерту енгізгеннен кейін осы түймешені басыңыз.

•

STANDBY
Жұмыс жəне күту режимдері арасында ауыстырып қосу.
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2.2 Қашықтан басқару блогы
Басқару пультінің көмегімен STB декодерінің кез келген функцияларын қашықтан басқаруға
болады.
•
•
•

•

: Жұмыс жəне күту режимдері арасында ауыстырып қосу үшін басыңыз.
MUTE : Дыбысты уақытша өшіру үшін басыңыз.
САНДЫҚ ПЕРНЕЛЕР (0~9): Арна нөмірін, құпия сөзді, PID кодты жəне т.б. енгізу
үшін басыңыз.
TV/RADIO: ТД/РАДИО режимін таңдау үшін басыңыз.
RECALL: Алдыңғы арнаға қайта оралу үшін басыңыз.
PAGE + / PAGE -: Арналар тізімінде бет бойынша жоғары/төмен ауысып отырыңыз.
FAV: Таңдаулы арналар тізімін ашу үшін басыңыз.
EPG: Электронды ТВ-гид режимін ашу үшін басыңыз.
SAT: Жерсеріктер тізімін ашу үшін басыңыз.
i: Ағымдағы бағдарлама туралы ақпаратты көрсетеді.
VOL◄/VOL►: Үнділік деңгейін күйге келтіру немесе мəзірде курсорды жылжыту.
CH▲/CH▼: Арнаны өзгерту немесе мəзірде курсорды жылжыту.
OK: Мəзірде пункті таңдау үшін немесе ТД жəне Радио арналарды қарап шығу үшін
басыңыз.
EXIT: Алдыңғы мəзірге қайта оралу үшін немесе ағымдағы режимнен шығу үшін
басыңыз.
MENU: Бас мəзірді ашу үшін басыңыз.
AUDIO: Басқа аудио режимді таңдау үшін басыңыз.
9PIC: Бағдарламаларды жаңғыртудың мозайкалық экранын таңдау үшін басыңыз.
PAUSE: Ресивер бейнесигналын үзіліске қою.
TEXT: Кестелік ақпаратты бейнелеу функциясы.
ZOOM: Көрудің қалыпты режимінде сурет бөлігін ұлғайту.
USB: USB тізімін ашу үшін басыңыз.
◄◄: Артқа тез айналдырыңыз. Жоғары жылдамдықта жазбаны айналдырып
шығыңыз. Түймешені бірнеше рет басып, айналдырып шығудың əртүрлі
жылдамдығын 9-ға дейін таңдауға болады.
►►: Алдыға жылдам айналдыру ( «◄◄» қар.).
PLAY ►: Жазбаның ағымдағы сессиясын басынан бастап ойнату немесе
артқа/алдыға немесе тоқтатуды тез жылжытудан кейін ойнатудың қарапайым
жылдамдығына қайтару.
REC ●: Жазбаның басталуы.

•
•
•

│←/→│: Алдыңғы немесе келесі бағдарламаға өту.
PAUSE ││: Ойнатуды үзіліске қою.
STOP ■: Ойнатуды тоқтату.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2.3 Артқы панель (Осы сəтте жасалған өнімде өзгешеліктер болады)
•

LBN IN КІРІСІ
Сіздің LNB жерсеріктік тарелкаңыздан (шуылдардың төмен деңгейімен түрлендіруді
төмендететін) цифрлық сигналдың таратылуын осы ажыратқышқа қосу.

•

LNB OUT ШЫҒУЫ
Қосымша ресиверді қосу мүмкіндігі (аналогты немесе цифрлық).

•

АУДИО қосылудың оң/сол ұяшығы (RCA типтегі қосылудың қызыл/ақ
ұяшығы)
Бұл ажыратқыштар қосымша күшейткішке аудио сигналды таратуға мүмкіндік
береді, сондай-ақ ол сіздің ТД дыбыстық кірісіңіз.

•

БЕЙНЕ (RCA типтегі қосылудың сары ұяшығы)
Бұл ажыратқышта қосымша бейнетаспаларды қосу үшін тұрақты бейнесигнал бар.

•

YPbPr
HD мониторға (жоғары айқындықтағы монитор) (компоненттік бейне - YPbPr типі)
компоненттік бейнесигналды таратады.

•

HDMI
Жоғары айқындықтағы мультимедиа шығу көзін жоғары айқындықтағы мониторға
(HDMI типі – жоғары айқындықтағы мультимедиалық интерфейс) біріктіреді.

•

USB
Деректерді тасымалдау құралдарында сақтауға арналған.

•

Ауыспалы тоқтың қуат көзінің бауы
Сіздің ресиверіңіз 50/60Гц 90~250В AC (ауыспалы тоқ) (автоматты түрде таңдау)
тоқты пайдаланады. Ресиверді желілік розеткаға қосар алдында электр қорек көзінің
сипаттамасын тексергеніңізге көз жеткізіңіз.
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3. Қосылулар
3.1 ТД-ға қосылу
•
•

LNB-ден цифрлық сигналды тарату үшін LNB IN кіріс ажыратқышына
ажыратқышты біріктіріңіз.
RCA типтегі ажыратқышты ресивердің артқы жағынан өз теледидарыңыздағы RCAin кіріс ажыратқышына біріктіріңіз.

3.2 Тарелкаға қосылу
•

•

•

Сіздің ресиверіңізге орнатылған жерсеріктік тарелканы қосу
Сигналды қай жерсеріктен алғыңыз келетіңізді таңдаңыз, таңдалған жерсерікке
тарелканы бағыттау үшін ол туралы өзіңіздің сауда агентіңізге хабарлаңыз. Бір
жағымен коаксиальді кабельді өз LNB, ал екінші жағымен өз ресиверіңіздегі LNB IN
кіру ажыратқышына тікелей біріктіріңіз.
Өз ресиверіңізге бірнеше орнатылған тарелкаларды DiSEqC 1.0 ауыстырып
қосқышының көмегімен біріктіріңіз.
Егер сіз бағдарламаларды бірнеше жерсеріктен (мысалы, Астра (Astra) жəне Хот
Бёрдтан көргіңіз келсе, онда орнатылған тарелкаларды жəне DiSEqC 1.0 ауыстырып
қосқышын пайдалану ұсынылады. DiSEqC 1.0 ауыстырып қосқыштың OUT шығу
ажыратқышын өз ресиверіңіздің артқы жағынан LNB IN кіру ажыратқышымен
біріктіріңіз.
Тарелканы сіздің ресиверіңізге электрожетекпен жайғастыру механизміне қосу.
Бағдарламаларды көп жерсеріктерден көрудің басқа мүмкіндігі бар – ол DiSEqC 1.2.
ауыстырып қосқышы арқылы электрожетекпен жайғастыру механизміне орнату.
Коаксиальді кабельдің көмегімен жайғастыру механизмінде LNB IN кіріс
ажыратқышына LNB біріктіріңіз, содан кейін жайғастыру механизмінің OUT шығу
ажыратқышын өзіңіздің артқы жағынан LNB IN ажыратқышымен біріктіріңіз.
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4. Күйге келтіру жəне пайдалану
4.1 Күйге келтірер алдында
Алғашқы қосу
• ТД жəне ресиверді қосыңыз.
• Егер сіз STB декодерін алғаш рет
қолдансаңыз
немесе
зауыттық
орнатылымды орнатқан болсаңыз, алғашқы
іске қосу кезінде экранда орнату бойынша
Нұсқау мəзірі пайда болады.
• Бұл Нұсқау мəзірінде сіз көрсетілетін тілді
орната аласыз, елді күйге келтіруін
редакциялай аласыз, «Channel Search»
(«Арналарды іздеу») пунктінің көмегімен
сіз арналарды қоса аласыз. Сканерлеу
аяқталғаннан кейін, барлық табылған
белсенді арналар автоматты түрде сақталады. (Егер сіз сканерлеу үдерісін
тоқтатқыңыз келсе, шығу үшін EXIT (ШЫҒУ) түймешесін басыңыз. Бұл ретте,
табылған арналар сақталады).
• Енді сіз цифрлық ТД арналарды көре аласыз жəне радиохабар тарату
бағдарламаларын тыңдай аласыз.
Мəзір туралы ақпарат
• Егер сіз орнату бойынша Нұсқау мəзірінен
экранды өткізіп алсаңыз, бас мəзірді
шақыру үшін MENU (МƏЗІР) түймешесін
баса аласыз.
• Мəзір бас мəзірден жəне шағын мəзірден
тұрады, ол оң жақта ұсынылған кескінде
көрінеді. Бас мəзірдің 8 пункті бар, əр бас
пункттің шағын мəзір пункттері бар.

4.2 Program (Бағдарлама)
•

Бұл мəзірде, сіз өзіңіздің STB декодеріңізде сақталатын арналарды редакциялай
аласыз, хабар тарататын компаниялармен қарастырылған электронды ТВ-гидтің
ақпаратын көре аласыз, сондай-ақ сіз бағдарламаның кейбір параметрлерін орната
аласыз.

<Program Edit> (Бағдарламаны редакциялау)
• Бағдарламалық мəзірдің бағдарламасын редакциялау режимінде OK бассаңыз,
дисплейде келесі экран пайда болады (Орнатылған PIN код : 0000).
•

Қызыл түймеше: Сіз арналар қалпын өзгерте аласыз. Арнаны таңдау үшін алдымен
▲/▼ түймешесін басыңыз. Таңдалған арна кескінде көрсетілгендей бейнеленетін
болады. Арнаны қалаған қалпына ауыстыру үшін ▲/▼ түймешесін пайдаланыңыз,
содан кейін арналар таңдауын тастау үшін ОК түймешесін басыңыз.
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•

Жасыл түймеше: Таңдалған арнаны өткізу
үшін жүйені күйге келтіріңіз, содан кейін сіз
арналарды қарапайым режимде көрген кезде
жүйе аталған арнаны автоматты түрде
өткізіп тұрады.

•

Сары түймеше: Арнаны бұғаттау/ бұғаттан
шығару. Бұл, белгілі бір арнаны көру үшін,
арналарды қарапайым режимде көріп
отырған кезде жүйе автоматты түрде кіру
құпия сөзін қажет ететіндігін білдіреді.
(орнатылған PIN код: 0000).

•

Көк түймеше: Сіз таңдалған арнаны жоя аласыз. Аталған функция сақталған
арналарды толығымен жоя алатындықтан сақ болыңыз. Сіз қандай да бір арнаны
мəзірде жойған кезде, сол арна таңдаулы арналар тізімінен де жойылады.

•

SAT: Экранда жерсеріктер тізімі пайда болады, сіз арналарды басқа жерсеріктен
көре аласыз.

•

FAV: Сіз таңдаулы арналарды қоса аласыз. ▲/▼ түймешесінің көмегімен курсорды
қалаған арнаға апарыңыз, содан кейін қашықтан басқару пультіндегі ОК түймешесін
басыңыз жəне арнаны ағымдағы таңдаулы арналар тізіміне қосыңыз. Бір арнаны
таңдаулы арналардың бірнеше тізімдер үшін таңдауға болады. Автоматты
орнатылған таңдаулы арналар тізімін ▲/▼ түймешесінің көмегімен өзгерте аласыз.
Таңдаулылардың келесі тізімдері автоматты орнатылған: «Кино», «Музыка»,
«Спорт», «Жаңалықтар».
Сіз қарапайым режимде ТД көріп жатқан уақытта FAV түймешесін басып,
таңдаулылар тізіміне кіре аласыз.

•

i: Арналарды қайта атау. ▲/▼түймешесінің көмегімен қалаған арнаға курсорды
ауыстырыңыз, содан кейін осы арнаны қайта атау үшін i басыңыз. Дисплейде
пернемен экран пайда болғанда, ▲/▼/◄/► түймешелерінің көмегімен қажетті
əріптерді таңдай аласыз.

<EPG>
EPG (Электронды ТВ-гид) ағымдағы арна үшін, сондай ақ барлық арналар үшін хабарлар
бағдарламасы туралы ақпаратты көрсетеді. Хабарлар бағдарламасы электронды ТВ-гид үшін
ақпараты бар арналарға ғана бейнеленеді. Егер сіз EPG түймешесін бассаңыз, келесі экран
пайда болады.
•
•

•

Арналарды таңдау үшін ◄/► түймешелерін
басыңыз.
Электронды ТВ гид ақпаратын көру үшін
бетті
төмен/жоғары
қарап
шығуға
САРЫ/КӨК
түймешелерін
басыңыз;
бағдарлама туралы толық ақпарат экранның
сол жағында пайда болады.
Бағдарлама
жөніндегі
егжей-тегжейлі
мəзірге кіру үшін қызыл түймешені
басыңыз, бұл жерде сіз электронды ТВгидтің егжей-тегжейлі ақпаратымен таныса
аласыз: əртүрлі уақыт, арналар, күндер
жəне т.б. Экрандағы көрсеткіштер сізге электронды ТВ-гидпен дұрыс жұмыс
жасауға көмектеседі.
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•

•

•

Егер сіз бейнеленген бағдарламада ОК
түймешесін
бассаңыз,
аталған
бағдарламаны тізімге кіргізе аласыз немесе
жазып ала аласыз. Дисплейде бүйір экран
пайда болады.
Сіз бағдарламаның параметрлерін, мысалы,
арнаның типі/нөмірі/атауы, бағдарламаның
басталу, аяқталу уақыты жəне т.б. орната
аласыз.
Күйге келтірулерді өзгерту
үшін◄/► түймешесін басыңыз немесе
сандық түймешелерді қолданыңыз.
Күйге келтірулерді растау үшін ОК
түймешесін басыңыз. Күйге келтірулер мəзірінен шығу үшін EXIT түймешесін
басыңыз.

Бағдарламалар тізіміне енгізілген мəзірге кіру
үшін
EPG мəзірінде і түйешесін басыңыз. Аталған
мəзірде сіз барлық енгізілген арналарды
редакциялай аласыз.
• Жазбаны қосу үшін ҚЫЗЫЛ, таңдалған
жазбаны редакциялау үшін ЖАСЫЛ,
таңдалған жазбаны жою үшін КӨК
түймешесін басыңыз.
• EPG мəзірін жабу үшін EXIT түймешесін
басыңыз.
<Sort> (Арналарды сұрыптау)
Сіз STB декодерінде сақталған барлық арналарды сұрыптай аласыз. ▲/▼түймешелерінің
көмегімен (сервистік атауы бойынша)/кодтауы бойынша/жиілігі бойынша/орнатылғаны
бойынша) сұрыптау режимін таңдай аласыз.

4.3 Picture (Кескін)
Бас мəзірде ► түймешені басыңыз, содан соң ОК
түймешесінің көмегімен Кескін мəзірін таңдаңыз.
Дисплейде бүйір экран пайда болады. Аталған
мəзірде сіз ТД-ға шығарудың кейбір параметрлерін
күйге келтіре аласыз.
• Aspect Ratio (жақтар арақатынастары):
Сіз теледидарда (Auto (авто)/16:9, Wide
Screen (кең экрандық формат)/16:9, Pillar
box (тіке тұратын пошталық жəшік)/16:9
Pan&Scan (панорамалық сканерлеу)/4:3
Letter Box (конверт)/4:3 Pan &Scan
(панорамалық сканерлеу)/4:3 Full (толық)) жақтар арақатынасын таңдай аласыз.
• Resolution (рұқсаттама): Сіз дисплейдің (1080i/720p/576p/576i)рұқсаттама режимін
таңдай аласыз.
• TV Format (телевизиялық формат): сіз экранда бейнені ойнату режимдерінің
екеуінен таңдай аласыз: PAL жəне NTSC. Мысалы, егер PAL режимі таңдалса,
барлық экрандар бағдарламаларды таратудың ағымдағы режимінің орнына PAL
режимінде бейнеленетін болады.
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4.4 Channel Search (Арнаны іздеу)
► түймешесін басыңыз, содан арналарды іздеу
мəзірінде ОК түймешесін басыңыз. Бүйір экран
пайда болады. Қалауыңыз бойынша арналарды
енгізе аласыз.

<Dish Setup> (тарелканы орнату)
Сіз осы мəзірдің көмегімен жерсерікті арналарды
іздеуге орната аласыз.
Егер сіз арнаны іздеу мəзірінде Тарелканы
орнату үшін ОК түймешесін бассаңыз,
бүйір экран пайда болады.
Сіз
▲/▼
түймешесінің
көмегімен
пункттерді таңдай аласыз, параметрлерді
орнату ◄/► түймешесінің көмегімен
жүзеге асырады. Пункттер тізімін қарау
үшін жəне оларды ▲/▼ түймешесінің
көмегімен таңдау үшін ОК түймешесін
баса аласыз. Іздеуді аяқтағаннан кейін ОК түймешесін басыңыз.
Егер сіз күйге келтіруді аяқтасаңыз, арналарды сканерлеуді бастау үшін көк
түймешені басыңыз. Пунктті таңдау үшін ▲/▼ түймешесін жəне параметрлерді
күйге келтіру үшін ◄/► түймешесін қолданыңыз, содан соң арналарды сканерлеу
үшін ОК түймешесін басыңыз.

Satellite
(жерсерік):
STB
декодерінде
сақталған жерсеріктер тізімін басқара аласыз.
•

▲/▼ түймешенің көмегімен жерсерікті
таңдап алыңыз, ОК түймешесін басып,
таңдауыңызды растаңыз.
• Жаңа жерсерікті енгізу үшін қызыл
түймешені басыңыз.
• Ағымдағы жерсерікті жою үшін сары
түймешені басыңыз.
Экран бетіндегі көрсеткіштер сізге мəзірмен дұрыс
жұмыс жасау үшін көмектеседі.
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TransPonder (транспондер): STB декодерінде сақталған
транспондерлер тізімін басқара аласыз.
• Курсор жерсеріктер тізімінде орналасқан
кезде SAT түймешесін басыңыз.
• Жаңа транспондердің көлемін енгізу үшін
қызыл түймешесін басыңыз, экранда
бейнеленген
шағын
мəзірде
транспондердің көлемін өзгерте аласыз.
• Ағымдағы транспондер көлемін жою үшін
сары түймешені басыңыз.
Экран бетіндегі көрсеткіштер сізге мəзірмен дұрыс
жұмыс жасау үшін көмектеседі.
LNB типі: Типтер тізімінен бір LNB типін таңдай аласыз. Пункттер тізімін таңдау үшін
ОК түймешесін басыңыз, ▲/▼ түймешесінің көмегімен қажетті пунктті таңдаңыз.
LNB Электр қуаты: LNB үшін сіз 13/18 таңдай аласыз. LNB электр қуатын өшіргіңіз
келсе, OFF-ты таңдаңыз.
22кГц: Ауыстырып қосқышты 22кГц орнату. Егер сіз 22кГц ауыстырып қосқыштың
қорабына қосылған екі жақты LNB-ны немесе екі антеннаны қосқыңыз келсе, ON
таңдаңыз.
DiSEqC Ауыстырып қосқыш: Құрылғыңыздың конфигурациясына байланысты None
(бірде біреуі)/LNB1/LNB2/LNB3
DiSEqC
хаттамасын таңдаңыз.
• Қозғалтқыш:
Құрылғыңыздың
қозғалтқышына байланысты None (бірде
біреуі)/LNB1/LNB2/LNB3
DiSEqC
хаттамасын таңдаңыз.
• Егер
сіз
жайғастырудың
цифрлық
механизмін пайдалансаңыз, тарелканы
орнату мəзірінде тарелка қалпын күйге
келтіре аласыз. Алдымен «Қозғалтқыш»
көлемін DiSEqC 1.2 немесе DiSEqC 1.3
өзгертіңіз, содан соң шағын мəзір
экранында көрсеткіш пайда болады. Қызыл немесе жасыл түймешені басып,
тарелка қалпын орнатыңыз. Экранда шектеу/орналасқан жері орнатылымдарының
мəзірі пайда болады.
•
•

Move (жылжыту): Тарелка қалпын батыс немесе шығыс бағытта өзгерту үшін
пайдаланылады. Егер ◄ түймешесін бассаңыз, тарелка батысқа қарай бағытталатын
болады. Егер ► түймешесін бассаңыз –шығысқа қарай бағытталады.
Set limit (шектеулерді орнату): Тарелка қалпын батыс немесе шығыс бағытта
шектеу үшін, сондай-ақ шектеу көлемін бұғаттау үшін қолданылады. ◄/►
түймешесінің көмегімен пунктті таңдаңыз, содан соң шектеу көлемін
орнату/бұғаттау үшін ОК түймешесін басыңыз. Егер тарелка жерсеріктік сигналды
қабылдау үшін дұрыс бағытталған болса, сигнал қуаты мен сапасы өзгеретін болады.

4.5 DB Management (Деректерді сақтау орнын басқару)
•

Егер сіз ресиверде орнатылған орнатылымдарды қайта жүктегіңіз келсе, жүйелік
деректерді Backup to USB шағын мəзірінің көмегімен (тасымалдаушыда резервтік
көшірмесін жасау) USB-ге сақтай аласыз, содан сіз Load from USB (резервтік
көшірмесін тасымалдаушы дисктен жүктеу) шағын мəзірінде деректерді қайта
қалпына келтіре аласыз.
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4.6 Time (Уақыт)
•

•

Егер сіз Уақыт мəзіріне шықсаңыз,
дисплейде бүйір экран пайда болады. Бұл
мəзірде сіз
STB декодерінің жүйелік
сағаттық
белдеуін
орната
аласыз,
ұсынылған уақытты қалдырмаңыз, бұл
дұрыс емес уақытты көрсетуге алып келуі
мүмкін.
Қажетті пунктті таңдау үшін ▲/▼
түймешесін басыңыз, параметрлерді ◄/►
түймешесінің көмегімен немесе сандық
түймешелер көмегімен күйге келтіріңіз.
Егер сіз күйге келтірулерді аяқтасаңыз,
растау үшін ОК түймешесін басыңыз жəне мəзірден шығу үшін EXIT түймешесін
басыңыз.

4.7 Option (Қосымша орнатылымдар)
•

Егер сіз қосымша орнатылымдар мəзіріне
кірсеңіз, дисплейде бүйір экран пайда
болады.
• Қажетті пунктті таңдау үшін ▲/▼
түймешесін басыңыз, параметрлерді ◄/►
түймешесін көмегімен күйге келтіріңіз.
Language (тіл): Тілді таңдау үшін ◄/►
түймешесін басыңыз.
Digital Audio (цифрлық аудио): Цифрлық
аудио шығу типін таңдау үшін ◄/►
түймешесін басыңыз.

4.8 System (Жүйе)
•
•
•

Егер сіз жүйелік мəзірде ОК түймешесін
бассаңыз, дисплейде бүйір жүйелік мəзір
пайда болады.
Бұл мəзірде сіз өз жүйеңіздің параметрлерін
күйге келтіре аласыз немесе жүйелік
ақпаратты қарап шыға аласыз.
Пунктті таңдау үшін ▲/▼түймешесін
басыңыз, содан соң таңдалған пунктке кіру
үшін ОК түймешесін немесе мəзірден шығу
үшін EXIT түймешесін басыңыз.

<Parental Guidance> («ата-аналық рұқсатпен» функциясын орнату )
Бұл мəзірде сіз «ата-аналық рұқсатпен» функциясының деңгейін орната аласыз, ◄/►
түймешесінің көмегімен пунктті редакциялай аласыз.
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<Set Password> (құпия сөзді орнату)
• Ағымдағы құпия сөзді өзгерту үшін, ескі
құпия
сөзді
енгізіңіз,
бұдан
əрі
пайдаланғыңыз келген жаңа құпия сөзді
енгізіңіз, содан кейін растау үшін жаңа
құпия сөзді қайта енгізіңіз. Қажет пунктті
таңдау үшін ▲/▼ түймешесін басыңыз,
құпия
сөзді
енгізу
үшін
сандық
түймешелерді пайдаланыңыз.
• Əрекетті растау үшін ОК түймешесін
басыңыз немесе əрекеттен бас тарту үшін
EXIT түймешесін басыңыз (орнатылған PIN
код: 0000).
Restore Factory Default> (орнатылған күйге келтірулерді қайта қалпына келтіру)
▲/▼ түймешесінің көмегімен шағын мəзірді таңдаңыз жəне оған кіру үшін ОК түймешесін
басыңыз (орнатылған PIN код: 0000)
• Ағымда сақталған барлық деректерді жəне
күйге келтірулерді жойып, жүйенің
бастапқы күйіне қайта келу үшін ОК
түймешесін басыңыз.
• Мына мəзірден шығу үшін, EXIT
түймешесін басыңыз.
<Information> (ақпарат)
Бұл мəзірде сіз жүйе туралы толық ақпаратты көре
аласыз, мысалы, модель, қысқа толқын типін, ұзын
толқын типін жəне т.б. Алдыңғы мəзірге қайта
оралу үшін EXIT түймешесін басыңыз.
<Recall List> (көріп шыққан арналар тізімі)
Бұл тізімде сіз STB декодерін сөндірер алдында көрген арналар тізімі көрсетілген. Сіз
таңдау жасай аласыз жəне осы көріп шыққан арналарды қайта қарай аласыз.
<Software Update> (БҚ жаңаруы)
Бұл мəзірде ресивер жүйесін жаңарта аласыз. Экранның төменгі жағындағы түймешелер
көмегімен параметрлерді күйге келтіріңіз.

4.9 USB
USB-ны USB портына қосып пайдалану керек.
Ұсынылған
USB
мəзірінде
Multimedia
(мультимедиа),
Photo
Configure
(фото
конфигурациясын
күйге
келтіру),
Movie
Configure (бейне конфигурациясын күйге
келтіру)
жəне
PVR
Configure
(
PVR
конфигурациясын күйге келтіру). Ұсынылып
отырған мəзірді ашпас бұрын, құрылғыны USB
портына салыңыз.
Қажет пунктті таңдау үшін ▲/▼ түймешесін
басыңыз, содан соң ОК түймешесін басыңыз.

15

< Multimedia > (мультимедиа)
Мультимедиа мəзіріне кіру үшін ОК түймешесін басыңыз. Экранда тасымалдау
құрылғысында сақталған деректер тізімі пайда болады. Бұл мəзірде сіз төменде көрсетілген
əрекеттерді жасай аласыз. Мəзір пункттерін ◄/► түймешелерінің көмегімен таңдай аласыз,
кез келген пунктке ОК түймешесінің көмегімен кіре аласыз.
Music (музыка): аталған тасымалдау құрылғысында
сақталған музыкалық файлдар экранда пайда
болады. Сіз оларды ойната аласыз немесе экранның
төменгі жағындағы түймешелердің көмегімен
реттей аласыз. Файлдарды таңдау үшін ▲/▼
түймешесін басыңыз, оларды ойнату үшін ОК
түймешесін басыңыз.
Мəзірге қайта оралу үшін RECALL түймешесін
басыңыз.

Photo (фото): Экранда аталған тасымалдау құрылғысында сақталған фотосуреттер пайда
болады. Толық экранға слайд-шоу функциясын қосу үшін PLAY түймешесін басыңыз
немесе дисплей желісі бойынша фотосуреттерді ашу үшін SAT түймешесін басыңыз.Бұл
мəзірмен жұмыс істеу Музыка мəзірінің жұмысына ұқсайды. Экранның төменгі жағындағы
түймешелердің көмегімен фотосуреттермен жұмыс істей аласыз.
Movie (кино): Экранда аталған тасымалда құрылғысында сақталған бейнефайлдар пайда
болады. Файлдарды таңдау үшін ▲/▼ түймешесін басыңыз, толық экранда таңдап алынған
файлды алдын ала қарап шығу үшін қызыл түймешесін басыңыз, көрсетілімнен шығу үшін
STOP түймешесін басыңыз. Экранның төменгі жағындағы түймешелердің көмегімен
бейнефайлдармен жұмыс істей аласыз.
PVR: Бұл мəзірде тасымалдау құрылғысында жасалған жазбаларды көруге болады.
Файлдарды таңдау үшін ▲/▼ түймешесін басыңыз, толық экранда таңдап алынған файлды
алдын ала қарап шығу үшін қызыл түймешесін басыңыз, көрсетілімнен шығу үшін STOP
түймешесін басыңыз. Экранның төменгі жағындағы түймешелердің көмегімен жазбалармен
жұмыс істей аласыз.
Қашықтан басқару пультінің түймешелері
REW: Тез артқа айналдыру. Жоғары жылдамдықтағы жазбаны ойнатыңыз. Түймешені
бірнеше рет басып, 9 түрлі жылдамдықты таңдап алуға болады.
FF: Тез алдыға айналдыру. (REW қар.).
►PLAY: Жазбаның ағымдағы сессиясының басында іске қосу немесе соңғы жылдам
алға/артқа айналдыру немесе үзіліс жаңғыртудың қарапайым жылдамдығына қайта оралу.
││PAUSE: Ойнату үзілісі.
 STOP:Ойнатуды тоқтату.
z REC: Жазбаны қосу.
Ескерту:Бұл USB құрылғыда
mp3 форматындағы музыкалық файлдарды/ JPEG
форматындағы кескіндер/танымал форматтағы бейне, сондай-ақ аталған USB
құрылғысында жасалған жазбаларды көруге болады. Файлдар атауы ағылшын
тілінде болуы тиіс, басқа тілдегі атаулар түрлі символдардан тұруы мүмкін, мысалы,
«[ ]», «\» жəне т.б.
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<Photo Configure> (Фото конфигурациясын
күйге келтіру)
Бұл мəзірде фотосуреттерді көру параметрлерін
күйге келтіре аласыз, мысалы, слайдтарды көрсету
уақытын, слайдтарды көрсету режимін, кескін
форматын. Қажетті пунктті таңдау үшін ▲/▼
түймешесін басыңыз. Күйге келтірулерді өзгерту
үшін ◄/►түймешесін басыңыз.

<Movie Configure> (Бейне конфигурациясын күйге келтіру)
Бұл мəзірде сіз бейнені жаңғырту параметрлерін күйге келтіре аласыз, мысалы, арнайы
субтитрлер, субтитрлер үшін фон, субтитрлер шрифтінің түсі. Бұл мəзірмен жұмыс істеу
Фото конфигурациясын күйге келтіру мəзіріне ұқсайды, аталған пунктте бұл ақпарат
қосылмаған.
PVR Configure> (PVR конфигурациясын күйге келтіру)
Сіз PVR конфигурациясын күйге келтіру параметрлерін көре аласыз немесе USB
құрылғысын форматтай аласыз.
Record Device (жазатын құрылғы): Сіз USB құрылғысы туралы толық ақпаратты көре
аласыз, мысалы, тасымал типін, толық көлемін жəне бос көлемін.
Format (форматтау): USB құрылғыны форматтау, бұл функция USB құрылғыда сақталған
барлық файлдарды жояды.

4.10 Irdeto CA Status (IRDETO шартты қосылу кіріктірме модулі)
Бұл мəзірде СА туралы толық ақпаратты көре аласыз, сондай-ақ сіз СА кейбір пункттерін
күйге келтіре аласыз. Пунктті ◄/► түймешесінің көмегімен таңдай аласыз, таңдап
алынған мəзірге кіру үшін ОК түймешесін басыңыз.

4.11 REC quick start guide (Жазба жүргізу бойынша қысқаша
пайдаланушы нұсқауы)
ЕСКЕРТУ: Сақтау үшін құрылғыны USB порты арқылы қосу керек. FAT32 USB
жинауышы ғана дұрыс келеді.
<Instant Recording> (Лезде жазып алу)
Қашықтан басқару пультіндегі REC түймешесін
басып, кез келген уақытта көріп отырған
бағдарламаны жазып ала аласыз. ТД дисплейінде
бүйір экран пайда болады. 6 сан жазбаның
ұзақтығын білдіреді: сағат:мм:сс.
Қашықтан басқару пультіндегі STOP түймешесін
басып, жазбаны тоқтата аласыз.

Schedule Recording With The Electronic Program Guide (EPG)> (Электронды ТВ-гид
көмегімен бағдарланған жазба)
Бағдарланған жазба үшін электронды ТВ-гид мəзірін пайдалана аласыз. Қашықтан басқару
пультіндегі EPG түймешесін басыңыз. Дисплейде бүйір экран пайда болады.
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▲/▼ түймешелерінің көмегімен жазып алғыңыз
келген бағдарламаны таңдап алыңыз, содан соң
жазбаны енгізу үшін қашықтан басқару пультіндегі
ОК түймешесін басыңыз.
Бағдарланған жазбалардың тізімі ашылады, сіз
жазбаларды қосып немесе реттей аласыз.

Егер сіз Record (Жазу) режимін орнатқан
болсаңыз, бағдарлама атауының жанында нақты
бір белгі пайда болады. Жоғарыда көрсетілген
əрекеттерді қайталай, көп бағдарламаларды жазып
алуға бағдарлай аласыз. Жазып алу үшін
бағдарланған бағдарламалар мəзірінде іске қосу
күнін
ауыстырып,
алдағы
күндерге
бағдарламаларды жазып алуға бағдарлай аласыз.
Экранның төменгі жағындағы көмек түймешелерін
пайдаланыңыз.
Тізімді сақтау үшін ОК басыңыз немесе мəзірден
шығу үшін EXIT түймешесін басыңыз.
<Playback Recorded Programs> (Жазылған бағдарламаларды жаңғырту)
USB құрылғыны жазылған бағдарламаларымен сақтау үшін өзіңіздің STB декодеріңізге
кіргізіңіз. USB мəзірінде Multimedia-ны таңдаңыз, содан соң PVR-ға кіріңіз. Сіз бүйір
экранды көресіз.
Осы STB декодерінде жазылған барлық жазбалар HBPVR папкасында сақталатын болады,
сіз оларды жаңғырта аласыз.
Қалаған бағдарламаның атауын таңдау үшін ◄/► түймешесін пайдаланыңыз, файлды іске
қосу үшін ОК түймешесін басыңыз. Фотосуреттердің, музыкалық файлдардың жəне
жазбалардың жаңғыртылуын тоқтату үшін STOP түймешесін басыңыз. Сіз алға/артқа
жылдам айналдыру жəне музыкалық файлдарды жəне жазылғанды артқа/қайта көруін
айналдыру үшін FF жəне REW түймешелерін пайдалана аласыз

4.12 Қарапайым режимдегі ТМ мəзірі
Параметрлер күйге келтіруін аяқтағаннан кейін, мəзір тізімінен шығыңыз, содан кейін ТД
цифрлық сигналын көре аласыз немесе кабельдік ТД станциясынан радиобағдарламаларды
тыңдай аласыз.
Бағдарламаларды көру кезінде арналарды келесі тəсілдермен ауыстырып қоса аласыз:
• Келесі немесе алдыңғы арналарды көру үшін қашықтан басқару пультіндегі ▲/▼
түймешесін басыңыз;
• Арнаны таңдау үшін қажетті сандық түймешені басыңыз;
• Дисплейде жерсеріктер тізімі пайда болу үшін SAT түймешесін басыңыз, содан соң бір
жерсерікті таңдай аласыз жəне таңдап алған жерсерік арқылы арналарды көре аласыз.
• ОК түймешесін басып, арналар тізіміне кіре аласыз. Арнаны таңдау үшін
▲/▼түймешесін басыңыз жəне таңдап алған бағдарламаны көру жəне тыңдау үшін ОК
түймешесін басыңыз.
• FAV түймешесін басыңыз, дисплейде таңдаулы арналар тізімі бейнеленеді, ▲/▼
түймешенің көмегімен қалаған арнаны таңдаңыз, ◄/►түймешесінің көмегімен қалаған
арнаңыздың типін таңдаңыз, таңдалған арнаны көріп жəне тыңдау үшін ОК түймешесін
басыңыз. Бұл жағдайда барлығы сіз қарапайым көрсетілім режимін қосар алдында
арналарды таңдаулы арналар тізіміне енгізгеніңізге байланысты болады. Арналарды
таңдаулы арналар тізіміне қалай енгізу қажет екендігі 4.2 п. жазылған, бұл пунктте
аталған ақпарат енгізілмеген.
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Қосымша
A1 Ақаулықтарды анықтау жəне табу
Ресивердің дұрыс емес жұмыс істеуінің бірнеше себептері бар.
Ресиверді төменде көрсетілген рəсімдерге сəйкес тексеріп көріңіз.
БЕЛГІ
СИД жанбайды

СЕБЕП
Желілік бауы қосылмаған.

Кескін немесе дауыстың
жоқтығы

ТД-ға ресивердің
аудио/бейне шығыс көзінің
қате қосылуы.
Дауыс өшірілген. ТД
сөндірілген.
Ресивер сигналды қабылдай
алмайды.

Кескін жоқ

Кейбір параметрлердің қате
өлшемі.
Тарелканың қате бағыты.

Қашықтан басқару пульті
жұмыс істемейді.

Қашықтан басқару пультінде
батареялар салынбаған
немесе қуаттары біткен.
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ЖОЮ ТƏСІЛДЕРІ
Желілік ажыратқышқа
желілік баудың қосылғанын
тексеріңіз.
ТД-ға ресивердің аудио/бейне
шығыс көзін дұрыс қосыңыз.
MUTE түймешесін басыңыз
(ДАУЫСТЫ
ҚОСУ/СӨНДІРУ )
Антенналық кабельді
тексеріңіз, кабельді
ауыстырыңыз немесе
кабельді ресиверге қатты
қосыңыз.
Орнатылымдар мəзірінде
тюнерлердің дұрыс көлемін
күйге келтіріңіз.
Спектр анализаторының
көмегімен сигнал күшін
таңдаңыз жəне тарелканы
дұрыс орнатыңыз.
Қашықтан басқару пультінде
батареялардың дұрыс
салынғанын тексеріңіз.
Қашықтан басқару
пультіндегі батареяларды
тексеріңіз, егер олардың
қуаттары бітсе, ауыстырыңыз.

A2 Техникалық сипаттамалар
1. Тюнер жəне арналар <цифрлық бөлім>
Тип
Жиілік диапазоны
Кірістің толық қарсыласуы
Сигнал деңгейі
LNB қуаты
сақтану үшін
22кГц тонда
±0,2В
DiSEqC басқару
Демодуляциялау
Кіріс ағынының цифрлық жылдамдығы
FEC декодері
7/8 с

1×F-type, IEC169-24 Female
950МГц-2450Мгц
75Ом, біркелкі емес
-25-65 дБм
13,5/18,5Вд ±5%, 0,5А макс,жүктелуден
Жиілік: 22кГц ±2кГц, Амплитуда: 0,6В
1.2 нұсқасы, сəйкес
QPSK/8PSK
2~45 Мс/с
Дəлме дəл параметр коды 1/2,2/3,3/4,5/6 и
К=7 кодалық шектеу ұзындығымен

2. Жүйе жəне жады
Бас процессор
Флэш-жады
DDR
Арналар жадысы
Мульти-жерсерік
Мульти- тілдік мəзір
Алдыңғы панель
Қашықтан басқару пульті

MSD5043
8 Мбайт
128 Мбайт
Цифрлық арна: 3000
100 дейін
Ағылшын
4 сандық дисплей, 7 сегментпен
ИК қашықтан басқару

3. MPEG транспорттық ағыны жəне аудио/бейне қайта кодтауы <цифрлық бөлім>
MP@L30;8 Мбайт сүйемелдеу
H264
MPEG-2
MP@ML; 15 Мбайт суйемелдеу
Профиль деңгейі
Бас профильдің 30 деңгейіне дейін
сүйемелдеу
Макс. 60 Мбит/с
Кіріс ағынының параметрі
Жақтар арақатынасы:
4:3, 16:9
Кадрлық жиілік
PAL үшін 50 Гц, NTSC үшін 60 Гц
1080p 1080i 720p 576i 480i 480p
Бейне айқындығы
MPEG/MusiCam Layer I & II
аудио қайта кодтау
Аудио режим
Арна байланысы/екі арналы ажыратқыш
стерео/стерео
20Гц~20кГц, <+/-2дБ
Жиілік сипаттамасы
60Гц~18кГц, <+/-0,5дБ
Дискретизация жиілігі
32,44.1,48(кГц)

4. Аудио/бейне жəне деректер кірісі/шығысы
RGB, CVBS, L, R үнділік реттеуішімен
SCART TV/VSR шығысы
шығыс
(қосымша)
үнділік реттеуішімен CVBS, L, R шығыс
RCA шығысы
(сары, ақ, қызыл ұяшық)
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5. Энергиямен қамтамасыз ету
Кіріс кернеуі
Энергияны тұтыну
Қорғау

Ас 90~250В, 50/60Гц
Макс. 15Вт
Бөлек сыртқы сақтандыруыш
Кіріс кезінде найзағайдан сақтану болу

қажет

6. Физикалық сипаттамасы
Өлшемі (Ш × В × Д)

215мм × 160мм × 40мм
Тіреуді есептемегенде. Тіреу биіктігі – 4мм
Шамамен 1,2 кг

Салмағы

7. Қоршаған ортаға талаптар
Пайдалану температурасы
Сақтау температурасы
Пайдалану ылғалдылығының диапозоны
Сақтау кезіндегі ылғалдылық диапозоны

Шамамен 0~40°С
-30°С~80°С
10~85%RH, конденсатсыз
5~90%RH, конденсатсыз
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А3 Терминдер глоссариі
 «С» жиілік диапазоны
3,7~4,2 ГГц жиілігі.

 DiSEqC
Цифрлық жерсеріктік жабдықты басқару.
 «Ku» жиілік диапазоны
 LNB (шуылдың төмен деңгейімен төмендететін түрлендіргіш)
LNB – цифрлық тарелкаға қағылған, электронды блок. Ол тарелка шағылыстыратын
сигналдарды қабылдайды жəне оларды жерсеріктік
ресивер қабылдай алатын
сигналдарға түрлендіреді.

 PID

Пакеттік идентификатор

 PIN код
Жеке идентификациялық нөмір. Бұғаттау/бұғаттан шығару үшін пайдаланылатын төрт
санды код, мысалы, «ата-аналық басқару»функциясы .

 Поляризация
Бірнеше бағдарламаларды бір жиілік диапазонға сай келуіне мүмкіндік береді.
Жерсеріктен сигналдар желілік (тік немесе көлденең) немесе айналма (оңға немесе
солға) поляризациясының көмегімен таратылады.
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