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ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО РЕСИВЕРОТ 



• Секогаш следете ги овие инструкции за да се избегне ризикот од ваша 

повреда и оштетување на опремата. 

• Пред да го чистите ресиверот задолжително исклучете го од струја. 

• Користете само сува крпа за чистење на ресиверот. 

• Не приклучувајте на ресиверот уреди што не се препорачани од 

производителот затоа што може да настане оштетуваење и да се изгуби 

важноста на гаранцијата. 

• Не ставајте го ресиверот на нестабилни површини и мебел. 

• Не го покривајте ресиверот бидејќи може да се наруши процесот на 

вентилација и ладење и да доведе до негово трајно оштетување. 

• Никогаш не го ставајте ресиверот во близина на грејни тела. 

• Не го ставајте ресиверот на места каде што нема соодветна 

вентилација. 

• Не го ставајте ресиверот врз или под електронски уреди. 

• Не ставајте предмети врз ресиверот кои содржат течности. 

• Ресиверот вклучувајте го само во електрична мрежа како што е 

нагласено во упатството. 

• Обезбедете го кабелот за напојување така да не биде газен или 

притиснат од други предмети. 

• Користете приклучни места кои се обезбедени со осигурувачи и се 

соодветно заземјени. 

• Во случај на атмосверски празнења (грмотевици) или доколку не 

планирате да го користите ресиверот подолго време, исклучете го од 

струја, исклучете го кабелот од кабелската телевизија, кабелот од 

антената и од сите други уреди. 

• Не пробувајте да го сервисирате уредот сами бидејќи отварањето на 

овој уред може да ве изложи на опасност. 

 



 

• Прекинувач за StandBy. 

• Дисплеј со 4 позиции. 

• Копчиња за промена на каналот. 

• CI слот. 

 

• Напојување. 

• SCART конектор за приклучување на ТВ. 

• Видео композитен излез. 

• Н/Ц. 

• Аудио излез. 

• Влезен кабел од КТВ. 

• Приклучок за ТВ преку коаксијален кабел. 

• Приклучок за Персонален компјутер. 

• Излез за другата КТВ мрежа. 

• Приклучок за друг кабелски ресивер. 

Кога го приклучувате ресиверот потребно е да го запазите следниот редослед: 

• Се приклучува кабелот од кабелската телевизија. 

• Се поврзува ресиверот со телевизорот и со останата КТВ мрежа во 

станот. 



• На крај се вкучува на мрежа од 200V наизменичен напон. 

 

ПОВАЖНИ ПОДЕСУВАЊА НА РЕСИВЕРОТ 

Ресиверот доаѓа прескениран што значи дополнителни пребарувања на 

каналите не се потребни. Доколку има промена на постоечките или додавање 

на нови канали од страна на кабелскиот оператор, тогаш тие може да се 

додадат со скенирање на одредени фреквенции или автоматско скенирање. 

Меморирање на дигитални канали 

 

 

 

 

Притиснете на MENU, потоа одберете 

Manual Search со што ќе ви се отвори  нов 

прозорец во кој  треба да го внесете 

вашиот пин. Вашиот пин е 0000, кој може да 

се менува но тоа ќе биде објаснето 

подоцна во упатството. Во наредниот 

прзорец ќе мора да ги пополните сите 

потребни податоци (frequency, symbol rate, 

const, network-off) и да притиснете OK за 

почеток на скенирањето. Оваа постапка 

треба да ја повторите за сите фреквенции 

поединечно. 

Операторот има дигитални канали на 

повеќе фреквенции поради што ќе треба да 

ја повторите истата постапка. 

 Фреквенција Sybmol Rate Const. 
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Прв чекор за подесување е скенирање на фреквентното подрачје со цел 

да се добијат сите дигитални канали што ги емитува операторот. Корисникот 

мора да добие информации од операторот за фреквенциите на кои емитува 

дигитални канали. 

Откако ќе ги скенирате сите дигитални канали и ќе ги меморирате истите, 

можете да ги организирате во различни листи, да бришете одредени канали, 

да ги заклучувате... 

 Во случај да ви се појави пораката scrambled channel или само црна 

слика, можно е тие канали да се кодирани од страна на кабелскиот оператор и 

за нивно декодирање ќе ви биде потрбна декодирачка картичка. За вакви 

случаи побарајте информации од операторот кај кој сте приклучени. 

 

 

 

Додавање на канали во листи 

Притиснете на MENU потоа одберете ја 

опцијата Edit Channel List. Во наредниот 

прозорец се гледаат две колони. Во левата 

колона се наоѓаат сите канали а во десната 

каналите кои сте ги одбрале. За да  ставите 

канал во листата притиснете на црвеното 

копче од далечинскиот управувач со што се 

појавува табела со различни предлози на 

листи во кои можете да ги сместите 

каналите. 

Доколку сакате да заклучите одреден канал 

се што треба да направите е да ја одберете 

листата LOCK и да притиснете OK. Потоа 

одберете го каналот кој треба да биде 

заклучен и притискате на OK. Со ова каналот 

се префрла во десната колона каде се 

прикажани заклучените канали. Откако ќе 

завршите со полнење на листата притиснете 

на EXIT со што ќе добиете порака со 

следнава содржина Do you want to save? 



 

Доколку сте сигурни дека сте завршиле со 

сите промените притиснете OK.  

За да можете да ги гледате каналите од 

заклучената листа ќе мора да го внесете 

вашиот пин. 

 

 

 

 

Промена на пин 

Доколку сакате да го промените пинот 

отворете го основното мени и одберете 

System Settings, најдете ја опцијата 

Change PIN Code притиснете на OK потоа 

внесете го стариот пин па новиот пин два 

пати последователно. Со EXIT излегувате 

од ова мени и треба да ја видите пораката 

Do you want to save? притискате OK и оваа 

промена ќе биде зачувана. 

Многу е важно пинот да не го заборавите 

бидејќи за секоја промена на 

конфигурацијата мора да се внесе пинот. 

 

 



 

 

 

 

Дополнителни опции 

• Menu Language / Audio Language / Subtitle Language 

Во ова мени можете да ги смените јазиците на менито преводот и 

аудиото. 

• Screen Type 

Доколку имате телевизор со 4:3 формат на сликата и канал со 16:9 

формат, тогаш можете да одберете една од опциите: 4:3 letterbox, 4:3 full 

screen и 16:9 full screen. 

• Banner Time 

Со оваа опција го подесувате времетраењето на банерот при менување 

на каналите. 

• RF Mode 

Доколку добивате слика а немате звук тогаш најверојатно сте одбрале 

погрешен RF-мод. Оваа опција ви овозможува да го одберете 

вистинскиот мод. 

• RF Channel 

Го бирате RF – каналот на кој може да се најде ресиверот доколку нема 

AV приклучок на вашиот телевизор. 

• Local Time 

Одберете го локалното време за вашата локација. 

• Menu Transparency 

Овде можете да ја менувате проѕирноста на OSD менито. 

• Parental Lock 



Доколку опцијате е вклучена тогаш секогаш кога ќе одберете заклучен 

канал ќе треба да внесете пин. 

• Receiver Lock 

Доколку опцијате е вклучена тогаш ќе треба да внесувате пин секогаш 

кога ќе го вклучите ресиверот до standby мод. 

• Menu Lock 

Доколку опцијате е вклучена тогаш ќе треба да внесувате пин секогаш 

кога ќе влегувате во менито. 

 

 

• Auto Power 

Доколку оваа опција е вклучена тогаш во случај на ресетирање на 

електричната енергија ресиверот автоматски се вклучува на каналот кој 

е гледан последен. 

• Factory Reset 

Доколу ја одберете оваа опција тогаш сите ваши подесувања ќе бидат 

избришани и ресиверот ќе биде вратен на фабричките подесувања. 


