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Щоб запобіг ти ураженню елек тричним струмом,

Для уникнення п сування обладнання ,

не відкривайте сам остійно корпус приймача .

тримайте приймач пода лі від ваз для

Звертай теся

квітів, ємностей з рідин ою, раковин

за

підтримкою

лише

до

кваліфік ован ого персоналу.

Не

піддавай те

приймач

тощ о.

соня чног о

Не закривай те венти ляційні отвори

проміння. Тримайте приймач подалі від дж ерел

впливу

приймача, щоб повітря мог ло вільно

тепла.

циркулювати.

Якщо відбувається щ ось незвичайн е, одразу ж

Не торкайтесь металевих елемен тів

вимкніть живлення .

приймача під ча с гр ози, оскільки в
цьому випадку існу є ризик ураження
електричним струмом .

Вимикайте приймач, як що він тривалий час не

Перед очи стк ою п оверхні приймача,

використовується.

обов’язк ово
живлення

від’єднайте
від

забруднення

п оверхні

протріть
змоченою

розетки.

пристрій
у

сла бкому

розчині, після

адаптер
В

разі

ре тельно
тканиною,
мильн ому

чого пр отріть й ого

сухою тканин ою.
* З о б раж ення с т а нд а рт ні і в ико рис та ні л иш е д ля на о ч но ст і по перед ж ень б ез пеки
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Цифровий ефірний приймач ROMSAT T2070 розширює можливості прийому телесигналу,
доповнюючи наступними функціями:

USB-PVR допоможе
телепрограми;

записувати

та відтворювати

у будь-який час

Ваші

улюблені

TIMESHIFT дозволяє “поставити на ПАУЗУ” пряму телетрансляцію (футбольний матч, серіал,
концерт, …) та продовжити перегляд після потрібної Вам перерви;
“ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПИС” забезпечує автоматичний ЗАПИС попередньо вибраних
телепрограм при Вашій відсутності вдома та їх перегляд у зручний час;
Цифрова технологія телемовлення DVB-T2 - світ кришталево чистого зображення без шумів
та завад, світ широкоформатного відео високої роздільної здатності та цифрового звуку.

Електронний програмний гід (EPG) забезпечує:
 оперативний доступ до розкладу телепрограм на 7 днів,
 зручне планування нагадувань про початок вибраних передач,
 програмування запису вибраних передач на USB пристрій в автоматичному режимі.
Медіапрогравач файлів із зовнішнього USB надає можливості для:
 відтворення відеофільмів
 перегляду фотографій
 прослуховування музики.
Зручний інтерфейс користувача українською та російською мовами допомагає оптимально
налаштувати Ваш приймач, сформувати власні списки улюблених програм, вибрати мови
звукової доріжки та субтитрів.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:








цифровий ефірний приймач ROMSAT T2070;
адаптер мережі живлення 110-240В/5В, 2А;
пульт дистанційного керування;
два елементи живлення типу ААА;
з’єднувальний кабель аналогового відео/аудіо типу 3RCA -3RCA;
посібник користувача українською та російською мовами;
пакувальна коробка.
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ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ

1. Гніздо для під’єднання USB накопичувача
2. Інфрачервоний датчик
3. Клавіші переходу до попереднього/наступного каналу та режиму очікування
ТИЛЬНА ПАНЕЛЬ

1. Антенний вхід
2. Антенний вихід LOOP (для під’єднання іншого приймача)
3. Роз'єм SPDIF
4.

Цифровий відео/аудіо вихід (HDMI)

5. Аналогові аудіо/відео виходи (3хRCA)
6. Вхід адаптера живлення 5В/2А
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
№

ФУНКЦІЇ КЛАВІ Ш

1

Використовується дл я в ибору субт итрів

2

Увімкнення / Реж им очікув анн я

3

Відображенн я сп иску обр аних груп (FAV)

4

Відображенн я вікн а Зв ук

5

Перехід до м еню пр иймач а

6

Регулюв анн я гучності чи пер ехід ліворуч або

7

праворуч у мен ю
Викл ик списку програм / Акт ив аці я в ибраного
пункту екранно го меню ( OK)

8

Перехід до поп ереднього / Н аступно го к анал у ч и
пункту м еню

9

Телегід (EPG)

10

Вибір номер а к ан алу та числов их даних в меню

11

Перемотув анн я н аз ад

12

Перемотув анн я вп еред

13

ЗАПИС

14

Відтворенн я / П ауз а

15

Функціональні кл авіші

16

Перехід у реж им “ Tел етекст”

17

Вимкнення звуку під ч ас п ерегляд у

18

Перехід н а сторінку вп еред

19

Зміна розподільчої зд атності ( для HDMI в иходу)

20

Перехід н а сторінку н аз ад

21

Зміна формату зображ енн я

22

Клавіша «В ИХІД» до реж иму пер егл яду

23

Відомості про поточний к анал

24

Поверненн я до попереднього канал у

25

Перехід між р ежим ам и т елеб ачен ня та радіо

26

Наступн ий файл/тр ек

27

Попередні й файл/тр ек

28

Таймер сну

29

Припиненн я від творенн я
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Розпакуйте комплект поставки, зніміть захисні плівки з корпусу приймача та вставте
елементи живлення в пульт дистанційного керування
Підключіть приймач, використовуючи наведену вище типову схему підключення, уважно
ознайомившись з інформацією цього посібника:


Підключіть антенний кабель до входу приймача ANT IN;.



З виходу LOOP OUT Ви можете подати сигнал від антени на інший приймач чи
телевізор;



Підключіть відео/аудіо вхід телевізора за допомогою кабелю 3RCA-3RCA, що
входить в комплект постачання;



Якщо ваш телевізор має цифровий вхід, використовуйте кабель типу HDMI;



Під’єднайте до приймача кабель адаптера живлення та підключіть його до мережі
220В 50Гц;



Увімкніть телевізор та встановіть режим «Відео»-входу (TV/AV);



Увімкніть приймач.

* Приймач поступає в продажу вже активованим для перегляду 32-х телеканалів мережі Т2 і
не потребує ніяких додаткових процедур реєстрації та активації зі сторони користувача!!!
** НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИЙМАЧА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕКРАННЕ МЕНЮ:
За допомогою клавіш пульта дистанційного керування ▲(PR+) та ▼(PR-) здійснюється вибір
пунктів вертикального списку меню. Клавіші ◄ та ► дають змогу вибрати потрібне
значення пунктів меню, а також забезпечують навігацію між піктограмами розділів
основного меню. Клавіша ОК – для вибору параметру, ЕХІТ – для виходу.
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Після першого увімкнення живлення приймача на приєднаному до нього телеекрані
відображається Гід з налаштування, який є стартовою сторінкою екранного меню
користувача та дозволяє встановити основні параметри приймача:
Мова меню:
Ви можете вибрати одну з мов екранного меню:
Українська, Російська, Англійська та інші.
Країна:
Ви можете вибрати країну використання приймача.
Живлення антени:
Приймач забезпечує підтримку
активних антен із
вбудованим підсилювачем з напругою живлення 5В. Для
подачі напруги живлення на таку антену через антенний
кабель встановіть в даній позиції значення Увімкнено.
У випадку використання традиційних ефірних антен має залишатися значення Вимкнено.
Вибір пошуку:
Вибір значення даного параметру дає змогу вибр ати для ск ану вання тільк і ві дкриті
аб о всі к анали.
ПОШУК КАНАЛІВ:
Для початку налаштування приймача, виберіть пункт
меню ПОШУК КАНАЛІВ та натисніть клавішу O K.
Після цього на екрані буде відображено меню
Налаштування антени, яке дозволяє перевірити
наявність сигналу достатнього рівня та якості від
антени.
Для цього, використовуючи приведені на стор. 44-49
дані, потрібно встановити частотний канал одного з
мультиплексів
передавальної
станції,
на
яку
направлена Ваша антена. Для стабільної роботи
приймача показники сигналу по шкалі Якість та Рівень
мають бути в зоні, позначеній зеленим кольором.
Для покращення показників сигналу слід:
- відкоригувати положення антени на вибрану передавальну станцію,
- вибрати іншу передавальну станцію (див. Інформацію на останніх сторінках цієї інструкції),
- вибрати оптимальне місце та висоту встановлення антени,
- вибрати іншу антену (для більшості випадків рекомендовано використання пасивної ефірної
антени з достатнім коефіцієнтом направленості 10-15дБ без вбудованого підсилювача) .
Після завершення налаштування антени або при відсутності такої потреби натисніть
клавішу O K, щоб розпочати пошук каналів в автоматичному режимі (детальніше див п.3.1.
на стор. 14) з переходом до перегляду телепрограм із сформованого в результаті пошуку
списку.
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Якщо в режимі перегляду натиснути клавішу MENU, відкриється головне меню користувача,
яке містить сім розділів меню, позначених графічними піктограмами:
ПРОГРАМИ
ЗОБРАЖЕННЯ
ПОШУК КАНАЛІВ
ЧАС
МОВА
СИСТЕМА
USB
1.Стартове меню ПРОГРАМИ містить пункти:
Редактор програм
Телегід (EPG)
Сортування програм
Логічна нумерація
Розклад

1.1. Редактор програм
Виберіть даний пункт меню та натисніть клавішу ОК. Відкриється діалогове вікно «Введіть
пароль». Для входу до редактора параметрів програм введіть правильний пароль
(Стандартне значення паролю — «000000»).
Виберіть програму зі списку.
Для зміни позиції вибраної програми в загальному
списку активізуйте функцію переміщення шляхом
натиснення червоної клавіші. Праворуч імені
програми з’явиться позначка переміщення і програму
можна «перетягнути» за допомогою клавіш ▲(PR+) та
▼(PR-). При цьому номер програми змінюється лише у
випадку вимкнення логічної нумерації (див. п.1.3.).
Після переміщення програми в бажану позицію
натисніть червону клавішу повторно.
Додатково до загального списку Ви можете включити
програму до одного або декількох Обраних
тематичних списків:
ФІЛЬМИ
НОВИНИ
СПОРТ
МУЗИКА
Для цього натисніть клавішу FAV, щоб відкрити перелік груп Обраних програм. В иб е р і ть
потрібну групу в списку та натисніть клавішу ОК. Праворуч від назви каналу відобразиться
червоний значок обраного.
Для видалення програми із груп обраного, виберіть Відключити (значок обраного
зникне).
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Для Блокування перегляду вибраної програми
натисніть жовту клавішу, щоб позначити його значком
блокування (графічна піктограма із замком). Після цього
доступ до заблокованої програми буде можливий лише
після введення паролю.
Повторне натискання
жовтої
клавіші скасовує
блокування.
Якщо Ви бажаєте пропускати певну програму при
послідовному перемиканні в загальному списку виберіть програму та натисніть зелену клавішу.
Програма буде позначена значком Ігнорування
(піктограма SKIP). Ігнорування можна скасувати,
натиснувши зелену клавішу повторно.

Для Видалення вибраної програми із загального
списку натисніть синю клавішу. На екрані з’явиться
попередження: «Видалити?».
Натисніть клавішу OK для підтвердження видалення чи
клавішу EXIT, для виходу з режиму видалення
програми. Якщо не натискати жодної клавіші, то
приймач через декілька секунд автоматично вийде з
режиму видалення.

Якщо Ви бажаєте Змінити ім’я вибраної програми
відповідно до власних уподобань – натисніть клавішу
←PR для входу в меню перейменування.
Ввід нового імені забезпечує екранна клавіатура з
наступними можливостями:
Навігація по екранній клавіатурі за допомогою
клавіш ◄,►,▲,▼
Вибір
між
символами
Українського
чи
Англійського
алфавіту,
числовими
та
спеціальними символами
Вибір ЗАГОЛОВНИХ чи прописних букв
Ввід символу шляхом натискання клавіші ОК на
пульті дистанційного керування
Стирання останнього символу
Збереження нового імені шляхом вводу команди
ОК екранного меню.
Вихід без збереження шляхом вводу команди
Вийти або натискання клавіші EXIT .
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1.2 Телегід (EPG)
Перехід до меню Електронного програмного гіда (EPG),
надалі телегід, здійснюється з меню Програми або
шляхом натискання клавіші EPG в режимі перегляду.
У вікні Програма передач телегіда можна переглянути
відомості про передачі вибраного телеканалу. Вікно
складається з двох панелей: праворуч - програма
передач каналів, ліворуч – більш детальні відомості
про вибрану передачу.
Щоб гортати програми далі вниз по списку, натискайте
жовту клавішу, а щоб угору – синю . Щоб гортати опис
відомостей далі вниз, натискайте червону клавішу, а
щоб опис вгору - зелену.
1.3 Со ртува ння програ м
Виберіть це значення для типу сортування програм.
За назвою програми / За ідентифікатором (ID)
програми / За ідентифікатором сервера (ONID) / За
логічною нумерацією (LCN).
1.4 Ло гічна нуме рац ія про гра м
Значення Увімкнено для цього пункту забезпечує
присвоєння
телеканалам
нумерації
(коду,
ID),
визначеної оператором.
1.5 Ро зк ла д
Ви можете створити власний Розклад ПЕРЕГЛЯДУ та
ЗАПИСУ, додавши до нього вибрану передачу з
програми телеканалу, натиснувши клавішу OK,
Після цього висвітиться меню Додати подію, В цьому
меню для ПЕГЛЯДУ або ЗАПИСУ(на USB носій) можливо
запланувати окрім разового ПЕРЕГЛЯДУ чи ЗАПИСУ
вибраної трансляції, регулярні передачі телеканалу, як
наприклад, щоденні новини у вибраний час, чи
щотижневий футбольний огляд.
Статус передач на ПЕРЕГЛЯД буде позначено значком
«годинника», передачі на ЗАПИС - червоним значком.
Після внесення передачі до розкладу приймач буде
автоматично пропонувати переключатися на неї в
запланований для ПЕРЕГЛЯДУ час чи здійснювати її
ЗАПИС.
Щоб проглянути весь список запланованих подій в
Розкладі та відредагувати їх атрибути, натисніть
клавішу INFO в режимі телегіда.
Щоб додати нову Подію до Розкладу (актуально для
програм без інформації електронного програмного
гіда) натисніть червону клавішу, щоб змінити
параметри Події - зелену. Щоб видалити Подію
натисніть синю клавішу. Щоб закрити вікно Розкладу клавішу EXIT.
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2. Меню ЗО БРА ЖЕННЯ мі ст ить 5 п ункті в:
Формат екрану
HDMI вихід
Режим
Прозорість меню
Таймаут меню
2. 1 Вибір значення параметру Фо рма т екра ну
заб езпечу є адап тацію фор мату зображення ві део
та формату телеекр ану. Можливі значення:
4:3 Letter Box - – для відображення відео на
екрані
4:3
повністю без
втрат
та
геометричних спотворень.
4:3 Pan&Scan - для відображення відео на екрані 4:3 без геометричних спотворень.
4:3 Full - для відображення повного кадру відео на екрані 4:3 без втрат.
16:9 Pillar Box – для відображення відео на екрані 16:9 повністю без втрат та
геометричних спотворень.
16:9 Pan&Scan - для відображення відео на екрані 16:9
без геометричних
спотворень.
16:9 Широкий екран - для відображення повного кадру відео на екрані 16:9 без
втрат.
Авто – (при підключенні через кабель типу HDMI) приймач самостійно встановлює
режим відображення.
2. 2. HDMI вихід. Цей па ра мет р циф р ово г о ві деов ихо ду слі д вста нов ит и
ві дпо ві дно д о мо жл ивосте й Ва ш ог о телее к ра ну. Д осту п ні зна че н ня: 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p.
2. 3. Параметр Реж им діє для аналого вого відео вихо ду і встано влений в дано му
пр иймачі в значення за у мо вчанням PAL. При необхідності змінюється на NTSC.
2. 4. Параметр Відео вихід визнач ає тип пі дк люч ення аналого вого ві деовиходу і
мо же бути встано влений в дано му пр иймачі в значення CVBS або RGB.
2. 5. Параметр Прозорість меню визнач ає вибр ану користу вачем про зор ість
екранних віко н меню, що заб езпечу є одночасний перег ляд передач та
налаш тування параметрі в у меню.
Встановлюєть ся в ві дсо тках про зоро сті: 00, 20, 40, 60, 80.
2.6. Та йма ут меню . В это м пунк те меню мо жно выбр ать вр емя (в секу ндах ) в
теч ение котор ого ок но Инфо п анели бу дет о тображать ся на экране телевизор а.
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3. Меню ПО ШУК ПРОГРА М мі стить насту пні п унк ти:
Автоматичний пошук
Ручний пошук
Кр аї на
Вибі р п о шу ку
Живлення антени
3.1. А втома тичний пош ук
Щоб розпочати пошук каналів в автоматичному
режимі, виділіть пункт Автома тичний пош ук та
натисніть клавішу ОК.
Попередження: При цьом у н аявн а ін форм ація про
кан али буде стерт а з пам’ яті прийм ача.
В даному режимі приймач сканує весь телевізійний
діапазон, перебираючи по черзі стандартні частоти
каналів із смугою 7/8МГц. Знайдені телевізійні та
радіоканали запам’ятовуються в окремих списках по
порядку.
Для прискорення сканування можливо пропустити
поточну частоту шляхом натискання на клавішу
MENU.
Щоб завершити пошук каналів, натисніть клавішу EXIT.
3.2. Пошук вручну
Ручний режим застосовується для сканування
вибраних частотних каналів трансляції (інформація на
стор. 47-52):
Частотний канал чи значення його центральної
частоти встановлюється за допомогою цифрових
клавіш та клавіш ◄, ►.
Частотна смуга каналу стандартно визначена як 8
МГц. За допомогою клавіш ◄, ► її можливо змінити
на 7МГц.
У нижній частині вікна меню пошуку відображуються
кольорові індикатори Якості та Рівня прийнятого
сигналу для встановленого частотного каналу.
Для початку пошуку телепрограм на каналі та їх
додавання до загального списку натисніть клавішу
O K.
3. 3. Пар аметр
Країна для
вибору країни
застосування приймача.
3. 4. Пу нк т Вибір пошуку – параметр для обрання типу пошуку каналів. Можна вибрати з
двох типів сканування Відкриті канали або Всі канали. Слід пам’ятати, що приймач
призначений для перегляду некодованих, тобто Відкритих каналів (FTA).
3. 5. Параметр Живлення антени слід встановити в значення
Увімкнено при
необхідності подачі через антенний кабель напруги живлення 5В на активну панельну
DVB-T/T2 антену.
У випадку використання пасивних ефірних антен має залишатися значення Вимкнено.
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4. Меню: ЧАС
Для забез печеня повн оцінного функці онування прийм ача в сигн алі телет рансляції
пості йно передається інформація про пот очний час. Для повн оцінного
використ ання цієї інформаці ї в м еню Ч АС забезпечується встановлення наступних
парам етрі в:
4. 1. Пар аметр Встановлення часу може мати
значення Авто аб о Вручну. Якщо вибрати значення
Авто ,
ч асо вий
п о яс
заф ік су єть ся
в
стандар тно му для У кр аї ни знач енні GMT+2 і
б у де недо сту пним для змі ни. Значення Вручну
дає змогу змінювати значення параметра Часовий
пояс.
4. 2. Параметр Регіон встановлений в значенні
Україна. При необхідності змінюється на потрібну.
4. 3. Значення Часового поясу (в р ежимі
кор игу вання часу Вручну ) встановлюється від
GMT-12 до GMT+12.
4. 4. Параметр Таймер с ну дозво ляє встановити
ч ас від 1 години до 12 годин, чер ез який приймач
автоматично перейде в р ежим очіку вання(сну ).
4.5. Допоміжне меню Таймер очікування дозволяє
встановити Час автоматичного Увімкнення та
Вимкнення приймача.
4.6. Швидкий старт
З метою економії електроенергії і зручності в
користуванні введено опцію «Швидке включення».
Якщо ця опція Увімкнута, то завантаження приймача значно прискорюється, але в режимі
очікування приймач споживає більше електроенергії. Як що ж опція вимкнута, в режимі
очікування енергоспоживання приймача нижче, проте зростає час завантаження.

5 . Меню МО ВА - забезп ечує встано влення (за до помогою к лавіш ◄,►,▲,▼) наступних
параметрі в:
5. 1. Виб ір Мо ви екранно го меню к ор истува ча .
5. 2. Вибір пріор итетної Мо ви с уб титрів і з
значе нь: У краї нс ька , Росі йс ька, Англі йс ька та
і нші (пр и наяв ності в мере жі операт ора).
5.3. Вибір пріор итетної Мови а удіо і з значень:
Ук раї нська , Р осі йсь ка, Англі йсь ка та і нші (п р и
наявності в мережі о перато ра).
5.4.
Параметр
А удіо
вихід
–
мо жна
вста но в ит и в од ин і з дост уп них р е жимі в:
PCM, RAW HDMI Увімкнено, RAW HDMI Вимкнено та
Вимкнено.
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6.
В
меню
СИСТЕМА
забезпечу ється
встано влення (за допомогою цифро вих клавіш 0- 9
та ◄,►,▲,▼ ) наступних параметрів:
6. 1
В
допо мі жному
меню
Ба ть к івс ьк ий
к о нтро ль можна вибрати вік дитини від 4 до 18 років
або значення Вимкнено.
6.2. В доп омі жно му меню Паро ль Ви мо жете
змі нити пароль пр иймача (Стандар тно заводськ е
значення п аро лю 000000) наступ ним чином:
- введіть старий пароль
- введіть новий пароль
- для підтвердження повторно введіть новий пароль
6.3. Вибір пу нкту Відно вити на лаштува ння та
натиснення клавіші O K викор исто ву єть ся для
скидання всіх пар аметр ів пр иймач а в значення
заво дськ их установок. Після цього висвітиться запит
на підтвердження (при цьому втрачаються всі Ваші
налаштування!): Натисніть клавішу O K, щоб розпочати
або EXIT, щоб вийти з меню.
6. 4. При вибо рі пу нкту І нфо рма ц ія на екр ані
ві добр азиться:
Модель,
Прогр амна
версія,
Апаратна вер сі я, S/N, дата акту ально го ПЗ.
6.5. Меню Оновлення ПЗ дає можливість оновити програмне забезпечення приймача на
більш нову версію, за допомогою Вашого USB накопичувача. Нові версії ПЗ будуть доступні
для завантаження на сайті постачальника обладнання у розділі «Ресивери цифрового ТБ».

16

ROMSAT T2070
7.
Меню
USB
забезп ечує
р ежими
меді апрогравач а при роботі приймач а з но сіями
мультимедіа ф айлів стандар ту USB2.0. Мі стить
чотири допоміжні меню:
МУЛЬТИМЕДІА
Налаштування фото
Налаштування відео
Налаштування PVR

7.1 Меню МУЛЬТИМЕДІА заб езпечу є перех ід до
о дного з чо тирьох режимі в меді а прог равач а:
МУЗИКА
ФОТО
ВІДЕО
PVR (персональний відеорекордер)

7.1.1. Д ля п рогравання звукових файлів виб ері ть
гр афіч ну п ікто граму МУЗИКА та натисніть ОК.
Виберіть файл звукозапису (МР3, …), використовуючи
клавіші ◄,►,▲,▼ та ←PR для навігації по файловій
структурі USB носія. Натисніть клавішу OK для
прослуховування.
Використовуйте клавішу ►( װPlay) для початку або
призупинення програвання, а клавішу ■ для його
припинення.
7.1.2. Д ля п ер ег ляду вмі сту гр афіч них ф айі в
виб ері ть пік тогр аму ФОТО та натисніть ОК.
Виберіть файл зображення (JPEG, …) та натисніть
клавішу ►( װPlay), щоб перейти до режиму показу
слайдів.
Щоб перейти до режиму відображення галереї,
натисніть синю клавішу. Вибр авш и в цьому режимі
потрібне зображення, натисніть клавішу OK, щоб
перег ляну ти його в повно ек ранному режимі .

ПР ИМІТКА: Пр иймач в режимі Му ль тимедіа заб езпечу є пі дтр имку найбі льш
пош ирених типі в меді а ф айлі в. В то й же час, існують тип и меді а ф айлі в та кодекі в,
що не мо жуть бути кор ек тно ві дтвор ені в даному приймачі. Це не є його деф ек том
чи несправністю.
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Д ля ві дтвор ення відео ф айлі в в ибер іть ВІ ДЕО та
натисніть ОК. Виберіть файл (avi, …) та натисніть
клавішу ОК. Використовуйте:
- червону клавішу для перемикання між режимом
попереднього
перегляду та повноекранним
режимом.
- клавішу ►( װPlay) для початку або призупинення відтворення,
- клавіші ►► та ◄◄ для прискореного
перемотування
- клавішу ■ для припинення відтворення.
7.2. Меню Налаштування фото забезп ечу є виб ір
п араметрі в відобр аження фото графій:
7.2.1. Трива лість по казу слайду : від 1 до 8 секунд.
7.2.2.
Параметр
Режим
слайдів
можливо
встановити в значення від 1 до 59 чи «У
вип адково му по рядку ».
7.2.3. В пункті Формат кадру виберіть параметр
Витримувати чи Не дотримуватися пропорцій.

7.3.
В
меню
На ла ш тува ння
віде о
встановл юют ься па ра метр и в ивод у субт ит рі в ,
які ді ють пр и ві дтво ре нні ві део з фа йлі в з
USB:
7.3.1. Розмір субтитрів можливо вибрати
ЗВИЧАЙНИЙ, ВЕЛИКИЙ чи МАЛИЙ шрифт.

як:

7.3.2. Фон субтитрів можливо встановити
Прозорий, Сірий, Білий чи Жовто-зелений.

як:

7.3.3. Для шрифту субтитрів доступні наступні
кольори: червоний, білий, чорний, синій чи зелений.
7.4. В меню На ла ш тува ння PVR зді йснюєт ься ко нфі г ура ці я USB носі я для
зап ису пр ог ра м:
7.3.1. В пункті Пристрій запису:
Функці я Диск визначає параметри приєднаного USB накопичувача
Буфер Паузи – резервується об’ єм памяті для функції Ti meShi ft ( від 0,5 до 4,0GB)
7.3.2. Форматування USB носія з вибором файлової системи FAT32 або NTFS.
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К лавіш а О К/LI ST забезп ечу є вивід на екран
заг ального с писк у програм. Використо ву йте
к лавіш і ▲(PR+) та ▼(PR-) для переміщення курсору
по списку. Виберіть програму та натисніть повторно
ОК /LIST для її п ерегляду.

Натисну вши червону к лавішу FIND в режимі
п ер егляду чи в меню сп иску каналі в, Ви мо жете
п ер ейти в режим Пошуку каналів. З’явиться вікно
екранної клавіатури (аналогічно функції Змінити Ім’я,)
за допомогою якої слід ввести перші літери назви
програми та команду ОК. В списку залишаться лише
програми, назви яких починаються із введених
символів.

Викор исто вуючи к лаві шу FAV, Ви можете перейти
до сформованих списків обраних груп каналів:
ФІЛЬМИ, НОВИНИ, СПОРТ, МУЗИКА.
Виберіть по трібну групу обраних каналі в за
допомогою к лаві ш
◄ та ►. Використо ву йте
к лавіш і ▲(PR+) та ▼(PR-) для вибору програми із
списку обраного та ОК для пер ег ляду вибр аної
про грами.

Натиснення клавіші INFO в нижній частині екрану
заб езпечу є ві дображення ко ротк а інфо рмація
про
но мер
вибр ано ї прогр ами та дані
про грамного телегіда по по точну та наступну
п ер едачу та шкала, що пок азу є хі д по точної
п ер едачі ві дно сно її заг альної тривало сті (при
наявності даних телегі да).
При повтор ному натисненні INFO відк ривається
вікно, яко му до датко во ві добр ажаються дані про
часто ту к аналу , рівень та як ість сигна лу, а
тако ж бі льш детальна інфор мація прогр амного
телегі да. Щоб повернутися до режиму перегляду
використовуйте клавіші EXIT або INFO.
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Ця мо дель приймача, при ї ї викор истанні з приєднаним зо вніш ні м накоп ичувач ем
і нфор мац ії USB фор мату, до зволяє ЗА ПИС по точно ї телеп ередачі чи її фр аг менту
для подальшого ві дтвор ення у зручний для п ер егляду ч ас ч ерез функ ції
меді апрогр авач а.
Запис трансляції вибраної прогр ами мо жлива в декі лькох режимах :
- в автоматично му режимі з поп ер еднім
про гра мува ння м з Про грами переда ч чи
ш ляхом створення ПО ДІ Ї в меню РО ЗКЛ АД.
- в ручно му режимі п ри натисненні клавіші REC
п ід час її п ер ег ляду.
Ві длік тривало сті ЗАПИСУ ві дображу єть ся
пр авій- верхній ч астині зобр аження.

в

При цьому
ЗАПИС до зволяє о дноч асний
п ер егляд і ншої п рограми з того ж муль типлексу
(станом на 2014 р ік в о дно му му ль тип лексі
транслюється по 8 телепрогр ам з но мерами 1-8,
9-16, 17- 24, 25- 32 згі дно логіч ної нумер ації
оп ер атор а). Напр иклад, зап ису ючи п ер едачу на
к аналі УТ- 1, можливо пер ег лядати прогр ами на
к аналах Інтер, Укр аї на, 1+1, НТН, К 1, ICTV чи
Ent er-фі льм.
Для виходу з режиму ЗАПИС використовуйте клавішу
■ та ОК для підтвердження виходу.
Для оцінки доступного для запису об’єму пам’яті та,
відповідно, її тривалості використовуйте параметри
інформаційного меню, яке викликається шляхом
натиснення клавіші INFO під час запису.
Пер ег ляд
записаних
предач
зді йснюється
ш ляхом п рогр авання ф айлі в з папк и PVR чер ез
меню USB / МУЛ ЬТИМЕДІА / PVR
В і мені ф айлі в вк азані атр ибути зап ису прог рам, напр ик лад:
І нтер-31122014- 2315
Телеканал: Інтер
Дата зап ису : 31 гру дня 2014 року
Ч ас поч атку запису : 23 го дини 15 х вилин
ПР ИМІТКА: записаний поті к телепро грами пр изнач ений для відтворення в даному
телеприймачі і непр идатний для вико ристання з інш ими пр истроями.
Функці я TIMESHIFT, яка базується на можливостях запису програм на приєднаний
зовнішній USB накопичувач, розширює можливості керуванням телепереглядом. В будьякий момент Ви можете поставити на ПАУЗУ поточну телепередачу та продовжити
перегляд після потрібної Вам перерви.
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К еру вання робото ю дано ї функції зді йснюється
за допомогою к лавіш і ► װпу ль та дистанц ійного
к еру вання. Пр и ї ї натисненні на екр ані
ф іксу ється
стоп -кадр
зобр аження
з
ві дображенням значк а « » װв правій-верхній
частині екрану.
При повторному натисненні к лавіші ► װп ер егляд
ві дно влюєть ся з мо менту зупинки з затр имкою
на тр ивалі сть Пау зи. При цьому п ропущ ений під
ч ас Пау зи фр агмент мо жливо перег лянути в
пр искореному р ежиму, використо вуючи к лавіші

►► та ◄◄.
При ві дтвор енні з затримкою п ере гляду також
мо жливо повторно ставити на Пау зу
Д ля індик аці ї стану режиму TI MESHIFT слу гує шк ала в нижній частині зобр аження:
-

Зага ль на триваліс ть буф еризо ваного сигналу вк азуєть ся праворуч шкали

-

Відтво рена триваліс ть буф еризо вано го сигналу вказу ється лівору ч ш кали та
по знач аєть ся синьою частино ю шк али

-

Буф еризо вана
частина
сиг налу
по точної
затримки
ві дтвор ення
ві дображається ч ервоною частино ю шк али та ві дповідає рі зниці часо вих
пок азникі в пр аворуч та лівору ч шк али.

Вказані можливо сті забезп ечую ться завдяк и зап ису на USB нако пичу вач сигналу
телепрогр ами про тяго м ПАУ ЗИ та постійної його буф ер изаці ї про тягом
ві дтвор ення з затримкою. За галь на т ривалість дії режиму TIMESHIF T визначається
доступним об’ємом пам’яті USB носія, що резервується в п.7.3.1.
Службовий файл, в якому записаний буферизований сигнал з іменем Timeshift знаходиться
в папці HBPVR . Його можливо переглянути шляхом програвання ч ер ез меню USB /
МУ ЛЬТИМЕД ІА / PVR
Д ля виходу з режиму ві дтвор ення з затр имко ю до звич айно го р ежиму перег ляду
використовуйте клавішу ■.
ПО ПЕР ЕДЖЕННЯ : При вихо ді (в тому числі пр и п риму со вому вихо ді ч ерез
п ер евищення доступно го об’ єму п ам’ яті ) втрач аєть ся буфер изований фр аг мент
тривалі стю викор истаного ч асу затримки. Тому реко мендо вано здійсн ювати вихі д
з даного режиму робити пі сля закінчення або пі д ч ас п ерерви теле прогр ами.
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Д л я с ам ос ті йн о го усун ен н я м ож л ив их пр об л ем пр и ро бо ті з пр ийм ач ем ко р ист уйт есь
і н фор м аціє ю екр ан н их п ов ід ом л ень т а в к аз ан им и н иж ч е р ек ом ен д аці ям и щ о до
т ип о в их п ро бл ем. В і нш ом у в ип ад к у з в ер ні т ьс я до с луж б и т ехн іч н ої п і дт р имк и по
т ел ефо н у, вк аз ан ом у н а гар ан ті йн ом у т ало ні .

Пр облема

Мож ливі при чини
Н е п ідк люче н ий а дап тер

П ри йм а ч н е вк люча ється
І н ди ка тор ж и влен ня н е
світи ться

ж и влен ня до пр ий м а ча
А да п те р ж и вле нн я н е
п ідк люче ни й до м е ре ж і
220В

Реко мендац ії
П е ре вір те п ідк люче н ня а дап тер а
ж и влен ня до г н ізда 5 В н а задн ій
п а н елі пр ий ма ча
П е ре вір те п ідк люче н ня а дап тер а
ж и влен ня до м ер е ж і 220 В

П ри йм а ч н е вк люча ється

Розр я дж ен і ба тар е ї пу льта

За м ін іть ба тар е ї. К ори сту й те ся

І н ди ка тор світи ться

ди ста нц ійн ог о

к ла віш ам и н а п е ре дн ій п ан е лі

че р вон им .

п овідом лен н я .

п ри йм а ча до за м ін и ба та р ей

П ри н а ла ш ту ва нн і

А н тен а н е п ідк люче н а а бо

П е ре вір те п ідк люче н ня а н тен и, її ста н

п ри йм а ча ж оден сиг н а л

н е спр а вн а

та н ап р а вле н ість

н е зн ай де н о
а бо

А н тен а н епр а ви льн о
ор ієн това на .

П е ре вір те н апр а влен ість а н тен и
( м оже відр ізн я ти ся від на пр а влен ості
а н а лог овог о при й ому )

п о всіх ка н а ла х
п овідом лен н я «сиг на л
відсу тн ій »

Н е п одан о ж ивле нн я на

В ста н овіть пун к т м е н ю «Жи влен н я

а к ти вну а н тену

а н те ни » в зн а чен н я У вім кн е н о.

Н е п ідк люче н ий а бо
п ош к одже н ий ка бе ль
В ідсу тн і зобр аж е нн я
та /а бо зву к

а у діо/віде о

П е ре вір те п ідк люче н ня та ц ілісн ість
к а бе лю

Н е вірн о вста н овле н і

П е ре вір те відп овідн ість н а ла ш тува н ь

п а ра м е три віде о/ау діо

віде о/а у діо в те ле візор і та п ри йм а чі.

П ри йм а ч са м овільн о

А к ти вова н а фу нк ц ія

П е ре вір те н а ла ш ту ва нн я ме н ю

відк люча ється

у вімк не нн я та йм ер а

та й м ер а

В ста н овлен о блок у ва н ня

Зн ім іть озн аку блок ува нн я в ме н ю

к а н алу

р е дак тор а пр ог ра м

В ідсу тн і к ор е к тн і дан і пр о

В ста н овіть «вік ди тин и » в м е н ю

вік ові обм е же н ня

ба тьк івськ ог о к он тр олю в зна че н ня

п р огр ам и

«В и мк н ен о»

П ри йм а ч пр оси ть вве сти
п а р оль п ри ви бор і ка н а лу
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ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА

Модель приймача

ROMSAT T2070

Підтримка символів кирилиці

У відповідності з ISO/IEC 8859-5

Підключення носіїв інформації

Через USB порт

Тип демодулятора

Ефірний DVB-T2, згідно специфікацій EN 302 755

Робочий діапазон частот

МХ: 174-230МГц з частотною смугою каналу 7 МГц
ДМХ: 470-862МГц з частотною смугою каналу 8 МГц

Вхідний роз’єм

1 x IEC 169-2, гніздо, 75 Ом

Вихідний роз’єм (петлевий
вихід)

1 x IEC 169-2, штекер, 75 Ом

Живлення антени

5 В +- 0.2 В, до 50 мА

Мінімальне значення
потужності на вході приймача

Для смуги 7МГц: -99 дБм + C/N (згідно стандарту)
Для смуги 8МГц: -98,9 дБм + C/N (згідно стандарту)

Максимальне значення
потужності на вході приймача

- 5 дБм

Довжина FFT пакетів

1K, 2K, 4K, 8K, 8КЕ, 16K, 16КЕ,32K, 32КЕ

Типи модуляції

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Захисний інтервал

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Коефіцієнти корекції помилок

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Пілоти

PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8
MPEG-2 MP@ML
MPEG-4 AVC MP/HP@L3
MPEG-4 AVC HP@L4

Профілі відеопотоку
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ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА

Швидкість потоку

0.5 … 15 Mбіт/сек

Формат відеопотоку

CBR, VBR

Роздільна здатність відео
стандартної чіткості (SD)

720x576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288

Роздільна здатність відео
високої чіткості (HD)

1920x1080, 1440x1080, 1280x1080, 1280x720

Формат кадру

4:3 та 16:9

Аудіокодеки

MPEG-1 Layer II
MPEG-4 AAC LC
MPEG-4 HE-AACv1

Частота дискретизації звуку

32, 44.1 та 48 кГц

Швидкість потоку звуку

32 … 384 кбіт/сек

Аудіо режими

моно, стерео, поєднане стерео

Живлення приймача

Від мережі 110-240В/50Гц
через адаптер живлення 5В, 2А

Енергоспоживання
(без підключеного USB носія)

В робочому режимі: максимально 8 Вт
В режимі очікування: ~ 0,3 Вт.
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Чтобы предотвратить поражение электриче ским

Для избежания пор чи оборудования, держите

током,

приемник

не

открывайте

приемника.

сам остоятельн о к орпус

Обращайтесь

тольк о

к

подальш е

от

ва з

для

цветов,

емкостей с жидкостью, раковин и т.п .

квалифицированному пер сона лу.

Не подвергайте приемник влияни ю солн ечн ого

Не закрывайте венти ляционные

отверсти я

излучения .

приемника,

свободн о

Держите

приемник

п ода льш е

от

чтобы

воздух

м ог

источников тепла

циркулировать

Если прои сходи т что-то не обыкновенное , сра зу же

Не прикасайтесь к ме таллическим элементам

отключи те питание.

приемника во время грозы, п оскольку в этом
случа е

сущ ествует

риск

п оражения

электри ческим ток ом.

Выключайте приемник, е сли он продолжительное

Перед

время не и спользуе тся .

обя зательн о отсоедините адаптер питания от

очисткой

поверхности

приемника,

розетки . В случае загрязнения поверхности
тщате льн о

протрите

устрой ство

влажн ой

тканью.
* Из о б раж ения с та нд а рт ные и применены л иш ь д л я нагл яд но с т и пред упрежд ений б ез о па с но ст и
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Цифровой эфирный приемник ROMSAT T2070 расширяет возможности
телесигнала, дополняя базовую модель следующими функциями:

приема

USB-PVR поможет записать и воспроизвести в любое время Ваши любимые
телепрограммы
TIMESHIFT позволяет поставить на ПАУЗУ прямую телетрансляцию (футбольный
матч, сериал, концерт и прочее) и продолжить просмотр после нужного Вам
перерыва
ОТЛОЖЕННАЯ ЗАПИСЬ - обеспечивает автоматическую ЗАПИСЬ предварительно
выбранных телепрограмм в Ваше отсутствие и их просмотр в удобное время
Расширенная поддержка кодеков обеспечивает просмотр видеофильмов.
Цифровая технология телевещания DVB-T2 - мир хрустально чистого изображения без
шумов и помех, мир широкоформатного видео высокого разрешения и цифрового
звука.
Электронный программный гид (EPG) обеспечивает:

оперативный доступ к расписанию телепрограмм на 7 дней,

удобное планирование напоминаний о начале выбранных передач

программирование их записи на USB устройство в автоматическом режиме.
Медиапроигрыватель файлов из внешнего USB предоставляет возможности

воспроизведение видеофильмов,

просмотра фотографий,

прослушивание музыки.
Удобный интерфейс пользователя на украинском и русском языках
оптимально настроить телетюнер, сформировать собственные списки
программ, выбрать языки звуковой дорожки и субтитров.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ








цифровой эфирный приемник ROMSAT T2070;
адаптер сети питания 110-240В / 5В 2А;
пульт дистанционного управления;
два элемента питания типа ААА;
соединительный кабель типа 3RCA-3RCA;
руководство пользователя на украинском и русском языках;
упаковочная коробка.
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помогает
любимых

ROMSAT T2070
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

1. Порт USB для подключения носителя с медиафайлами
2. Инфракрасный датчик
3. Клавиши перехода к предыдущему или следующему каналу, а также клавиша
перехода в режим ожидания.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Антенный вход
2. Антенный выход LOOP (для подключения другого приемника)
3. Разъѐм SPDIF
4. Цифровой аудио/видео выход (HDMI)
5. Аналоговые аудио/видео (3хRCA) выходы
6. Вход адаптера питания 5В/2А
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
№

ФУНКЦИИ КЛАВ ИШ

1

Используе тся для вы бора су бтитр ов

2

Включение / Режим ожидания

3

Отображение списка и збранных групп (FAV)

4

Отображение окна Звук

5

Переход в экранн ое мен ю приемника

6

Регулировка громкости и ли переход влево и ли
вправо

7

Вызов списка программ / Подтверждение вы бора
экранного мен ю (OK)

8

Переход к предыдущему / Следующему кана лу или
пункту меню

9

Телеги д (E PG)

10

Выбор номера канала и числовых данных в м еню

11

Перемотка на зад

12

Перемотка вперед

13

ЗАПИСЬ

14

Воспрои зве дение / Пауза

15

Функциональны е кла виши

16

Переход в режим "Tе летекст"

17

Отключение звука во время просмотра

18

Переход на страницу вп еред

19

Изменение ра зрешения (для HDMI вых ода)

20

Переход на страницу на зад

21

Изменение формата и зображения

22

Клавиша «ВЫХО Д» в режим просм отра

23

Сведения о текущем к анале

24

Возврат к пре дыдущему кан алу

25

Переход между режимами телевидения и ра дио

26

Следующий файл / трек

27

Предыдущий файл / трек

28

Таймер сна

29

Остан овка воспрои зведения
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Распакуйте комплект поставки, снимите защитные пленки c корпуса приемника и вставьте
элементы питания в пульт дистанционного управления
Подключите приемник, используя приведенную выше

типовою схему использования,

внимательно ознакомившись с информацией данного руководства:


Подключите антенный кабель к входу приемника ANT IN.



Из выхода LOOP OUT Вы можете передать сигнал от антенны на другой приемник или
телевизор.



Подключите видео/аудио вход телевизора с помощью кабеля SCART-3RCA, который
входит в комплект поставки



Если ваш телевизор имеет цифровой вход, используйте кабель типа HDMI



Подсоедините к приемнику кабель адаптера питания и подключите его к сети 220В
50Гц.



Включите телевизор и переключите телевизор в режим «Видео»-входа



Включите приемник

*** Приемник поступает в продажу уже активированным для просмотра 32-х телеканалов
сети Т2 и не нуждается в никаких дополнительных процедурах регистрации и активации со
стороны пользователя!!!
После первого включения питания приемника на присоединенному к нему телеэкране
отображается Гид по настройке, который является стартовой страницей экранного меню
пользователя и имеет 5 пунктов меню для установления основных параметров:
ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАВИГАЦИИ В МЕНЮ:
С помощью клавиш ▲(PR+) и ▼(PR-) осуществляется выбор пунктов вертикального списка
меню. Кнопки ◄ и ► дают возможность выбрать нужное значение пунктов меню, а также
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обеспечивают навигацию между пиктограммами разделов основного меню.
Язык:
Вы можете выбрать один из языков экранного меню:
Украинский, Русский, Английский и другие.
Страна:
Вы можете выбрать регион (страну) использования
приемника.
Питание антенны:
Приемник обеспечивает поддержку активных антенн со встроенным усилителем с
напряжением питания 5 вольт. Для подачи напряжения питания на такую антенну через
антенный кабель установите в данной позиции значение Включено.
В случае использования традиционных эфирных антенн - остается значение Отключено.
Выбор поиска:
Выбор значения данного параметра позволяет выбрать для сканирования только
открытые или все каналы.
Поиск каналов:
Для начала настройки приемника, выберите пункт
меню ПОИСК КАНАЛОВ и нажмите клавишу O K.
На экране будет отображено меню Настройка
антенны, которое позволяет проверить наличие
сигнала достаточного уровня и качества от антенны.
Для этого, используя приведенные на последних
страницах этой инструкции данные, нужно установить
Частотный
канал
одного
из
мультиплексов
передающей станции, на которую направленная Ваша
антенна. После этого на шкале Качество и Уровень
должны
появиться
показатели
сигнала
с
оптимальными значениями, обозначенными зеленым
цветом.
Для улучшения показателей сигнала нужно:
- откорректировать положение антенны на выбранную передающую станцию,
- выбрать другую передающую станцию,
- выбрать оптимальное место и высоту установки антенны
- выбрать другую антенну ( для большинства случаев рекомендовано использование пассивной
эфирной антенны с достаточным коэффициентом направленности (усиление 10-15 дБ без
встроенного усилителя) .
После завершения настройки антенны или при отсутствии такой необходимости
нажмите клавишу O K, чтобы начать поиск каналов в автоматическом режиме с переходом к
просмотру телепрограмм из сформированного в результате поиска списка.
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Если в режиме просмотра нажать кнопку MENU, откроется главное меню пользователя,
которое содержит семь
вспомогательных меню, обозначенных графическими
пиктограммами:
ПРОГРАММЫ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПОИСК ПРОГРАММ
ВРЕМЯ
ЯЗЫК
СИСТЕМА
USB
1.
-

Стартовое меню Программы содержит пункты:
Редактор программ
Программный гид (EPG)
Сортировка программ
Логическая нумерация каналов
Рассписание

1.1. Редак тор программ
Выбрав данный пункт меню, нажмите кнопку ОК, чтобы открыть диалоговое окно «Введите
пароль». В редактор параметров программ невозможно войти, не введя правильный
пароль. Стандартный пароль — «000000».
Выбор программы из списка осуществляется с
помощью клавиш ▲(PR+) и ▼(PR-). Для отображения
трансляции в окне предварительного просмотра
нажмите кнопку ОК.
Путем нажатия красной кнопки курсор фиксируется
на выбранной программе для ее перемещения в
общем списке. После перемещения программы в
желательную позицию нажмите красную кнопку
повторно.
Дополнительно к общему списку программ Вы
можете сформировать 4 тематические списки
Избранных телепрограмм:
Фильмы
Новости
Спорт
Музыка
Для внесения выбранной программы в одну или нескольких тематических групп
Избранных нажмите кнопку FAV, чтобы открыть перечень групп избранных программ. В
списке выберите нужную группу и нажмите кнопку ОК. Справа от названия канала
отобразится красный значок избранного.
Если нужно удалить программу из всех групп избранного, выберите параметр Отключить значок избранного исчезнет.
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Для Блокирования просмотра выбранной программы
нажмите желтую кнопку, чтобы обозначить его значком
блокирования (голубая пиктограмма с замком). После
этого доступ к заблокированной программе будет
возможен лишь после введения пароля.
Повторное нажатие желтой кнопки отменяет
блокирование.
Если
Вы
хотите
пропустить
определенную
программу при последовательном переключении
общего списка - выберите программу и нажмите
зеленую кнопку, чтобы обозначить ее значком
Игнорирования
(зеленая
пиктограмма
SKIP).
Игнорирование можно отменить, нажав зеленую
кнопку повторно.
Для Удаления выбранной программы из общего
списка нажмите синюю кнопку. На экране появится
предупреждение: «Удалить эту программу?».
Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления
или кнопку EXIT, для выхода из режима удаления
программы. Если не нажимать никакой кнопки, то
приемник через несколько секунд автоматически
выйдет из режима удаления.

Если Вы желаете Изменить имя выбранной
программы согласно своим предпочтениям –
нажмите кнопку ←PR для входа в
меню
переименования.
Для ввода нового имени используется экранная
клавиатура со следующими возможностями:
Навигация по экранной клавиатуре с помощью
клавиш ◄,►,▲,▼
Выбор
между символами Русского или
Английского
алфавита,
числовыми
и
специальными символами
Выбор заглавных или прописных букв
Ввод символа путем нажатия кнопки ОК на
пульте дистанционного управления
Стирание последнего символа
Сохранение нового имени путем ввода команды
ОК экранного меню.
Выход без сохранения путем ввода команды Выйти или нажатие кнопки EXIT .
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1.2 Телегид (EPG)
Переход к меню Электронного программного гида
(EPG), в дальнейшем телегид, осуществляется из меню
Программы или путем нажатия кнопки EPG.
В окне Программа передач телегида можно
просмотреть сведения о телепрограммах. Окно состоит
из двух панелей. На правой панели отображается
программа передач каналов, а на левой – более
детальные сведения о выбранной передаче.
Чтобы пролистать список программ вверх, нажимайте
синюю кнопку, а чтобы вниз - желтую. Чтобы
пролистать список сведений вверх, нажмите зеленую
кнопку, а чтобы вниз - красную.
1.3 Сортировка про гра мм
Выберите это значение для типа сортировки
программ:
По
названию
программы
/
По
идентификатору (ID) программы / По идентификатору
сервера (ONID) / По логической нумерации (LCN).
1.4 Логическая нуме рация про гра мм
Значение Включено для этого пункта обеспечивает
присвоение телеканалам нумерации (кода, ID),
определенной оператором. Для установки нумерации
каналов согласно предпочтениям пользователя в
данном пункте меню следует установить значения
Отключено.
1.5 Рас списа ние
Вы
можете
создать
собственное
Расписание
ПРОСМОТРА и ЗАПИСИ, добавив к нему выбранную
передачу с программы телеканала, нажав кнопку OK,
После этого высветится меню Добавить событие. В
этом меню для ПРОСМОТРА или ЗАПИСИ(на USB
носитель) возможно запланировать кроме разовых
телепрограмм, регулярные передачи телеканала, как
например, ежедневные новости в выбранное время,
или еженедельный футбольный обзор.
После внесения передачи в Расписание приемник
будет
автоматически переключаться на нее в
запланированное время для ПРОСМОТРА или
осуществлять ее ЗАПИСЬ. Для просмотра всего списка
передач в Расписании, нажмите кнопку INFO в
режиме телегида. Статус программ на ПРОСМОТР
обозначен значком «часов», программы на ЗАПИСЬ красным значком. Чтобы добавить новую передачу к
расписанию, нажмите красную кнопку, а чтобы
изменить параметры передачи - зеленую. Чтобы
удалить передачу - нажмите синюю кнопку. Чтобы
закрыть окно рассписания - кнопку EXIT.
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2. Меню ИЗО БРА ЖЕ НИЯ сод ер жит 5 п ункт ов:
Формат экрана
HDMI выход
Формат ТВ
Видеовыход
Прозрачность меню
2.1 Выбор значения параметра Формат эк рана
об еспеч ивает
адап тацию
фо рмата
видео изображения и фор мата телеэкрана.
Возможные значения:
- 4:3 Letter Box - – для отображения видео на экране 4:3 полностью без потерь и
геометрических искажений.
- 4:3 Pan&Scan - для отображения видео на экране 4:3 без геометрических искажений.
- 4:3 Full - для отображения полного кадра видео на экране 4:3 без потерь.
- 16:9 Pillar Box – для отображения видео на экране 16:9 полностью без потерь и
геометрических искажений.
- 16:9 Pan&Scan - для отображения видео на экране 16:9 без геометрических искажений.
- 16:9 Широкий экран - для отображения полного кадра видео на экране 16:9 без потерь.
- Авто – (при подключении через HDMI) приемник самостоятельно устанавливает режим
отображения.
2. 2. Знач ение пар аметра HDMI выхо да ну жно
уста но в ить с оглас но
воз мо жнос тя м Ваш ег о телеэ кра на в од но из сле ду ющ их з на че ний: 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p.
2.3. Параметр Реж им ТВ действу ет для аналого вого видеовыхо да и устано влен в
данном пр иемник е в знач ение PAL, при необходимости можно установить NTFC.
2. 4. Параметр Про зра чность меню опр еделяет выбр анную поль зо вателем
про зр ачно сть экр анных окон меню, кото рая об еспеч ивает одновр еменный
про смотр передач и настройку параметро в в меню. Устанавливается в про центах
про зр ачно сти: 00, 20, 40, 60, 80.
2. 5. Параметр Видео выхо д опр еделяет тип по дключения аналого вого видео выхода
и устано влен в данном приемнике в значение CVBS.
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3. Меню ПО ИСК ПРОГРА ММ со дер жит пунк т ы:
Автоматический поиск
Поиск вручную
Страна
Выбор поиска
Питание антенны
3.1. Автома тический поиск
Чтобы начать поиск каналов в автоматическом
режиме, выделите пункт А вто ма тичес кий по иск и
нажмите кнопку ОК.
Предупрежден ие:
При
этом
им еющ аяся
информац ия о кан алах будет ст ерта из памяти
приемн ика.
В данном режиме приемник сканирует весь
телевизионный диапазон, перебирая поочередно
стандартные
частоты
каналов.
Найденные
телевизионные и радиоканалы запоминаются в
отдельных списках по порядку.
Для ускорения сканирования возможно пропустить
текущую частоту путем нажатия на кнопку MENU.
Чтобы завершить поиск каналов, нажмите кнопку EXIT.
3.2. По иск вручную
Поиск каналов в ручном режиме применяется для
принудительного поиска на выбранных частотных
каналах трансляции (См. информацию на стр. 47-52):
Частотный канал или значения его центральной
частоты
устанавливается с помощью цифровых
клавиш и кнопок ◄, ►. Стандартно установленную
частотную полосу канала возможно изменить с
помощью клавиш ◄, ► между значениями 8 или 7МГц.
В нижней части окна поиска для канала с установленными частотными параметрами
отображаются цветные индикаторы качества и уровня принятого сигнала.
Для поиска телепрограмм на установленном канале и их добавления к общему списку
нажмите кнопку O K.
3.3. Параметр Стр ана для выбор а стр аны применения пр иемника.
3.4. Пункт Выбор поиска - п ар аметр для выбо ра типа поиск а к анало в. Можно
выб рать из двух вар ианто в: Откр ытые каналы или Все каналы. Следует помнить,
ч то приемник предназначен для про смо тр а некодиро ванных, то есть Открытых
к анало в (F TA).
3.4. Параметр Питание антенны нужно установить в значение Включено для подачи
питания напряжением 5 В через антенный кабель на активную антенну со встроенным
усилителем. При использовании традиционных эфирных антенн должно оставаться
значение Отключено.
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4. Меню ВРЕМЯ обесп ечивает устано вку (с по мощью цифро вых клавиш и ◄,►,▲,▼ )
следующих параметров:
4.1. Параметр Установка времени может иметь
значения Авто и Вручную. Если выбрать значение
Авто ,
вр еменно й
п о яс
заф ик сиру ется
в
стандар тно м для У кр аины знач ении GMT+2 и
б у дет недо сту пным для изменения. Значение
Вручную
дает
возможность
менять
значение
параметра Временной пояс.
4.2. Пар аметр Регион зафиксирован в значении
Украина. При необходимости можен быть изненен на
актуальный.
4.3. Знач ение Часового пояса (при корр ек тиро вке
вручну ю) устанавливается от GMT-12 до GMT+12.
4.4. Параметр Таймер с на по зво ляет устано вить
время от 1 часа до 12 часов, по истеч ении которого
пр иемник автоматическ и отключится.
4.5. Вспомогательное меню Таймер ожидания
обеспечивает активацию и установку параметров
времени автоматического Включения и Отключение
приемника.
4.6. В ц елях эк оно мии элек тро энер гии и у доб с тва
в по ль зо вании пр иемнико м введено о пцию
Быс трый с тарт.
Если эта оп ция Вк люч ена, то загру зк а приемник а значитель но у ско рится, но в
р ежиме ожидания пр иемник будет потреб лять бо льше элек тро энергии. Если оп ция
Выключ ена, то в р ежиме ожидания энер гопо тр ебле ние приемник а ниже, однако
у величивается время заг ру зки.
5. Меню ЯЗЫК – поможет произвести настройку (с помощью клавиш ◄,►,▲,▼)
следующих параметров:
5.1. Выбор Языка экр анно го меню.
5.2. Выбо р приор итетного Языка с уб титро в из
значений: Ук раинский, Русск ий, Анг лийск ий и
другие (пр и наличии в сети оп ератор а).
5.3. Выбор прио ритетного язык а Аудио из
значений: Ук раинский, Русск ий, Анг лийск ий и
другие (пр и наличии в сети оп ератор а).
5.4. Пар аметр Аудио выхо д - можно у стано вить в
о дин из до ступ ных режимов: PCM, RAW HDMI Вкл
RAW HDMI О тключено и Отключено.
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6.

Меню СИСТЕМА обеспечивает у становку (с

помощью цифровых клавиш 0- 9 и

◄,►,▲,▼ )

следующих параметров:
6.1 Во вспомог ательно м меню Ро дительск ий
к о нтро ль можно выбрать возраст ребенка от 4 до 18
лет или значение Отключено.
6.2. Во вспо могательно м меню Пароль Вы можете
изменить паро ль пр иемника ( Заво дско е значение
п аро ля 000000) следу ющим обр азом:
- введите стар ый паро ль
- введите новый пароль
- для подтверждения повторно введите новый пароль
6.3. Пу тем выбор а пунк та
Восс тановление
настро ек и нажатия кнопки O K осущ ествляется
сбро с всех п ар аметро в приемник а в значения
заво дских у становок . После этого высветится запрос
на подтверждение: Нажмите кнопку OK, чтобы начать
или EXIT, чтобы выйти из меню.
Предупреждение: после данной операции теряются все
Ваши настройки.
6.4. При выбор е пунк та Инфо рма ц ия на эк ране
о тобр азится ок но с инфо рмацией о приемник е:
модель, апп ар атная версия , вер сия про гр аммного
об еспечения, и т. п .
6.5. Меню Об но вление ПО дает во зможно сть об новить прогр аммно е об еспеч ение
п риемник а на бо лее но вую вер сию с по мощь ю Ваш его внеш нег о USB накопителя.
Новые вер сии ПО бу ду т доступ ны для заг рузки на сайте по ставщ ик а обору до вания
в р азделе «Р есиверы цифро вого ТВ».
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7. Меню USB обеспечивает режимы медиапроигр ывателя при работе приемник а с но сителями
мультимедиа ф айлов стандар та USB 2.0. Содержит
три вспомог ательных меню:
- Мультимедиа
- Настройка фото
- Настройка видео
- Настройка PVR
7.1 Меню МУЛЬТИМЕДИА обесп ечивает п ерехо д к
о дно му из тр ех р ежимо в медиапро игр ывателя:
-МУЗЫКА
-ФОТО
-ВИДЕО
-PVR (Персональный видеорекордер)

7.1.1.
Выб ер ите
гр афич ескую
пик тогр амму
МУЗЫКА и нажмите ОК.
Выберите файл звукозаписи, используя кнопки
◄,►,▲,▼ и ←PR для навигации по файловой структуре
USB носителя. Нажмите кнопку OK для прослушивания.
Используйте
кнопку ►װ
(Play) для начала или
приостановки воспроизведения, а кнопку ■ для его
прекращения.
7.1.2. Выб ерите п иктог рамму ФОТО и нажмите ОК.
Выб ерите файл изображения и нажмите кнопку ►װ
(Play), чтобы перейти к режиму показа слайдов.
Чтобы перейти к режиму отображения галереи
изображений, нажмите синюю кнопку. Выбр ав в этом
режиме нужное изображение, нажмите кнопку OK,
чтобы смотр еть его в полноэкранно м режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник в режиме Мультимедиа обеспечивает поддержку наиболее
распространенных типов медиа файлов. В то же время существуют типы медиа файлов и
кодеков, которые не могут быть корректно воспроизведены в данном приемнике. Это не
является его дефектом или неисправностью.
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7.1.3. Выберите ВИДЕО и нажмите ОК. Выб ерите файл изображения и нажмите кнопку
ОК. Используйте:
- красную кнопку для переключения между режимом
предварительного просмотра и полноэкранным
режимом.
- кнопку ►( װPlay) для начала или приостановления
воспроизведение,
- кнопки ►► и ◄◄ для ускоренной перемотки
- кнопку ■ для прекращения воспроизведения.
7.2. Меню Настройка фото об есп еч ивает выбор
п араметро в
отобр ажения
фо тогр афий
на
телеэкр ане:
7.2.1.
Продо лжитель нос ть
показа
слайда
выберите в диапазоне от 1 до 8 секунд.
7.2.2.
Пар аметр
Режим
слайдов
возможно
установить в значение от 1 до 59 или « В случайном
пор ядке».
7.2.3. В пункте Фо рма т кадра выберите параметр
Выдерживать или Не соблюдать пропорции.
7.3. В меню НА СТРО ЙКА ВИДЕО устанав лива ются
пар а метр ы
выв ода
су бт итр ов ,
кото рые
де йств у ют
пр и вос п ро из веде нии
виде о из фа йл ов с USB:
7.3.1. Размер субтитров возможно выбрать как:
ОБЫЧНЫЙ, БОЛЬШОЙ или МАЛЫЙ шрифт.
7.3.2. Фон субтитров возможно установить как:
Прозрачный, Серый, Белый или Желто-зеленый.
7.3.3. Для шрифта субтитров доступные следующие
цвета: красный, белый, черный, синий или зеленый.
7.4. В меню Нас тро йка PVR осу ществляется к о нф игу ра ция USB нос ителя для
зап ис и п ро г ра мм:
7.4.1. В пункте Устройство записи:
Функция Диск определяет параметры присоединенного USB накопителя
Буфер Паузы – резервируется объем памяти для функции Ti meshift ( от 0,5 до 4,0GB)
7.4.2. Форматирование USB носителя с выбором файловой системы FAT32 или NTFS.
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Кнопка ОК/LIST об еспеч ивает выво д на экр ан
общ его с писка про гра мм. Испо льзу йте кно пки
▲(PR+) и ▼(PR-). для перемещения курсора по списку.
Выберите программу и нажмите повторно ОК/LIST для
ее просмотра.

Нажав к рас ную кно пку FIND в р ежиме про смотра
или в меню списк а канало в, Вы можете перейти в
р ежим Поиска каналов. Появится окно экранной
клавиатуры (аналогично функции Изменить Имя) с
помощью которой нужно ввести первые буквы
названия программы и команду ОК. В списке останутся
лишь программы, названия которых начинаются из
введенных символов.

Используя кноп ку FAV, Вы можете перейти к
сформированным спискам избранных групп каналов:
Фильмы, Новости, Спорт, Музыка.
Выб ерите ну жну ю группу избранных канало в с
по мощью клавиш ◄ и ►. Испо льзу йте кно пки
▲(PR+) и ▼(PR-) для выбора программы из списка
избранного. Нажмите ОК для просмотра выбранной
программы.

В случае нажатия кнопки INFO на экране появится
кр аткая инфор мация о номере выбр анной
про граммы и данные прогр аммного телегида о
текущ ей и следу ющей п ер едаче.
При повторно м нажатии INFO отк рывается о кно,
в котором до полнительно отобр ажаются данные о
часто те канала, шк ала к ачес тва и уро вня
сигнала , а так же бо лее деталь ная информация
про граммного телегида.
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Данная мо дель пр иемника, пр и ее исполь зо вании с присо единенным внешним
накопителем информации USB фор мата, по зво ляет ЗА ПИСАТЬ текущую
телепер едачу или ее фраг мент для даль нейшего восп роизведения в у добно е для
про смотр а вр емя ч ерез функции медиапро игр ывателя.
Запись тр ансляции выбр анно й прогр аммы
возможна в неско льких р ежимах:
- в авто матич еском режиме с пр едварительн ым
про граммированием с Прогр аммы пер едач или
пу тем со здания СОБ ЫТИЯ в меню РАСПИСАНИЕ.
- в ручно м р ежиме при нажатии к лавиши REC во
время про смо тра.
Отсч ет
про должительно сти
ЗАПИСИ
отоб ражается
в
пр аво й-верх ней
ч асти
изобр ажения.
При этом ЗАПИСЬ по зво ляет одно временный
прос мотр другой прогр аммы но то го же
мультипек са ( по со сто янию на 2014 го д в
о дно м мультип лек се
тр анслируется по 8
телепрогр амм с но мерами 1-8, 9- 16, 17- 24, 25- 32
согласно лог ической ну мерации оп ератора).
Напр имер, записывая пер едачу на канале УТ-1,
возможно
про сматривать
прогр аммы
на
к аналах Интер, Украина, 1+1, НТН, К 1, ICTV или
Ent er-Фильм.
Для выхода из режима ЗАПИСЬ используйте клавишу
■ и ОК для подтверждения выхода.
Для оценки доступного для записи объема памяти и, соответственно, ее
продолжительности используйте параметры информационного меню, которое вызывается
путем нажатия клавиши INFO во время записи.
Просмотр зап исанных пр едач о сущ ествляется путем проигрывания ф айло в из
п апки HBPVR ч ер ез меню USB / МУЛ ЬТИМЕДИА / PVR
В имени файло в ук азанные атрибу ты записи прогр амм, напр имер:
Интер-31122015- 2315
Телеканал: Интер
Дата зап иси: 31 декабр я 2015 года
Время начала зап иси: 23 ч аса 15 мину т
ПРИМЕЧАНИЕ:
записанный
поток
телепрогр аммы
предназначен
для
воспроизведения в данно м телеприемнике и неприго ден для испо ль зования с
другими у стройствами .
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При подключенно м USB нако пителе, нажатие на к лавишу
►װ
(TIMESHIFT)
по зволяет поставить на ПАУЗУ текущую телепередачу и продолжить просмотр после
перерыва.
Уп равление
рабо той
данно й
фу нкции
о существляется с помощь ю клавиши ► װпульта
дистанционного упр авления. При ее нажатии на
экр ане фик сиру ется изображения по следнего
к адра с отобр ажением значк а « » װв правойверхней части изображения.
При повторном нажатии к лавиши ► װпро смотр
восстанавливается с момента о стано вки с
задержкой на про до лжительно сть Пау зы. При
это м про пущенный во вр емя Пау зы фр агмент
возможно пер есмо треть в ускор енном р ежиме,
испо ль зуя клавиши ►► и ◄◄.
При во спро изведении с задержкой про смо тра
также возможно по втор но ставить на Пау зу
Д ля индик ации со сто яния р ежима Timeshif t слу жит шк ала в нижней части
изобр ажения:
Общ ая п родо лжительно сть буф еризированного сиг нала у казана с пр авой
сторо ны шк алы
Восп роизведенная п родо лжительно сть буф ер изированного сиг нала у казана с
левой стороны шк алы и обо знач ается синей ч астью шк алы
Буф еризированный сигнал текущ ей задержк и во спро изведени я индиц ируется
кр асной ч астью шкалы и отвечает различию временных пок азателей по
пр авую сторону и налево шкалы.
Ук азанные возможности обесп ечиваются б лаг одаря записи на USB накопитель
сиг нала телепрог раммы на про тяжении ПАУ ЗЫ и постоянно й его буфер изац ии на
про тяжении во спро изведения с задержко й. Продолжительность ПАУЗЫ определяется
доступным объемом памяти USB носителя, который резервируется в п. 7.3.1.
Служебный файл, которому записанный буферизированный сигнал с именем Timeshift
находится в папке PVR . Его возможно пересмотреть путем проигрывания чер ез меню
USB / МУЛ ЬТИМЕДИА / PVR
Д ля выхо да из р ежима воспроизведения с задержкой к об ычно му р ежиму
про смотр а используйте клавишу ■.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пр и выхо де ( в то м числе при прину дительно м выхо де ч ерез
пр евышение доступно го объ ема п амяти) теряется буф еризир ованный фр аг мент
про до лжитель ностью
исполь зо ванного
времени
задержк и.
По этому
р екомендуется выйти из данного р ежима после оконч ания или во время
п ер ер ыва телепрогр аммы.
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Д л я с ам ос то ят ель но го уст р ан ен ия во змо ж ны х пр об л ем пр и р аб от е с п р иемн ико м
п о ль з уйт ес ь
ин фо рм ацией
э кр ан н ы х
со об щ ен ий
и
ук аз ан ны м и
н иж е
р еко м енд ациям и о тн ос ит ель н о т ипо вы х пр об л ем . В ино м с л уч ае об р ат ит ес ь к
с л ужб е т ехн ич ес ко й по д д ер ж к и по т ел ефо ну, ук аз ан но м у н а гар ан т ийн о м т ал он е.

П ро бл ем а
П р ием н ик н е
в к лю ч аетс я
Ин д ик ат ор п ит ан ия
н е с в ет итс я
П р ием н ик н е
в к лю ч аетс я
Ин д ик ат ор св ет ит с я
к р асн ым .
П р и н ас тр о йк е
п р ием н ик а н ик ако й
с игн ал н е н айд ен
ил и
п о вс ем к ан ал ам
с оо бщ ен ия « н ет
с игн ал а»

В о з мож н ы е пр ич ин ы
Н е п одк люче н а дап тер
п и тан ия к п ри е мн ику

из о бр аж ен ие и/ ил и
з в ук

с ам ово ль н о
о тк л юч ает с я
П р ием н ик п рос ит
в в ест и п ар ол ь п р и
в ы бор е к ан ал а

а да п тер а п и та ни я к г н е зду 5 В н а
за дн е й п ан е ли пр и ем ни к а
П р овер ьте п одк люче н и е

п одк люче н к се ти 220В

а да п тер а п и та ни я к се ти 220 В

Ра зр я же н ы ба та р еи

За м е ни те ба тар еи . П ользуй те сь

п ульта ди ста нц и он н ог о

к ла ви ша ми н а п ер е дне й п а не ли

у пр а влен ия

п ри е мн ик а до зам е н ы ба та ре й

А н тен н а н е п одк люче н а
и ли не и сп ра вн ая
А н тен н а н еп ра ви льн о
ор и ен тир ова на .

П р овер ьте п одк люче н и е
а н те нн ы , ее состоя н и е и
н а пр а влен н ость
П р овер ьте н апр а влен н ость
а н те нн ы ( м ож е т отли ча ться от
н а пр а влен н ости для ан а лог а)

Н е п одан о пи та ни е на

У ста н ови те п ун к т м ен ю П и та н ие

а к ти вну ю а н тен ну

а н те нн ы в зн а че ни е Вк люче н о.

п овр еж ден к а бе ль
а у ди о/ви де о
Н е вер н о у ста н овлен ы
п а ра м е тр ы ви де о/ау ди о

П р ием н ик

П р овер ьте п одк люче н и е

А да п те р п и та ни я н е

Н е п одк люче н и ли
От с утс тв ую т

Р еко м енд ации

П р овер ьте п одк люче н и е и
ц е лостн ость к а бе ля
П р овер ьте соотве тстви е н а стр ое к
ви де о/ау ди о в те леви зоре и
п ри е мн ик е .

А к ти вир ова на фун кц и я

П р овер ьте у стан овки м ен ю

вк люче н ия та йм ер а

та й м ер а

У ста н овле н о

С н им ите при зн ак блок ир ован и я

блок и р ован ие к ан а ла

в м е н ю р е дак тор а пр ог ра мм

О тсу тству ют к ор ре к тн ы е

У ста н ови те «возр а ст р е бен к а » в

да н н ые о возр а стны х

м е н ю р оди те льск ог о к он тр оля в

ог р ан и че ни ях пр огр а мм ы

зн а че н ие «О тк люче н о»
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ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Модель приемника

ROMSAT T2070

Поддержка символов кириллицы

В соответствии с ISO/IEC 8859-5

Подключение носителей

Через USB порт

информации
Тип демодулятора
Рабочий диапазон частот

Эфирный DVB-T2, согласно EN 302 755
МХ: 174-230 МГц с частотной полосой канала 7 МГц
ДМХ: 470-862 МГц с частотной полосой канала 8 МГц

Входной разъем

1 x IEC 169-2, гнездо, 75 Ом

Выходной РЧ разъем

1 x IEC 169-2, штекер, 75 Ом ( петлевой выход)

Питание антенны

5 В +- 0.2 В, до 50 мА

Минимальное значение
мощности на входе приемника

Для полосы 7 МГц: -99дБм+C/N ( согласно стандарта)
Для полосы 8 МГц: -98,9дБм+C/N (согласно
стандарта)

Максимальное значение

- 5 дБм

мощности на входе приемника
FFT Режимы

1K, 2K, 4K, 8K, 8КЕ, 16K, 16КЕ,32K, 32КЕ

Типы модуляции

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Защитный интервал

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Коэффициенты коррекции

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

ошибок
Пилоты

PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8

Профили видеопотока

MPEG-4 AVC MP/HP@L3

MPEG-2 MP@ML
MPEG-4 AVC HP@L4
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ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Формат видеопотока

CBR, VBR

Разрешение видео стандартной
четкости (SD)
Разрешение видео высокой
четкости (HD)

720x576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288
1920x1080, 1440x1080, 1280x1080, 1280x720

Формат кадра

4:3 и 16:9
MPEG-1 Layer II

Аудиокодеки

MPEG-4 AAC LC
MPEG-4 He-aacv1

Частота дискретизации звука

32, 44.1 и 48 кГц

Скорость потока звука

32 … 384 кбит/сек

Аудио режимы

моно, стерео, объединенное стерео
От сети 110-240В/50Гц

Питание приемника

через адаптер питания 5В/2А

Энергопотребление

В рабочем режиме: максимально 8 Вт

(без подключенного USB)

В режиме ожидания: ~ 0,3 Вт
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№

Насел енны й
пункт

Адрес р азмещен ия

АР Крым

Средний
радиус
покрытия, км
Радиус
покрытия, км

Номера т елек ан алов
цифровых п акетов

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

1

Алупка

ул. Ленина, 64

25

44

43

21

30

2

Алушта

ул. Сергеева-Ценског о, 13

20

59

30

32

56

3

Белогор ск

ул. Нижнегорска я, 33а

20

36

37

48

51

4

Чапаевка

Советский р-н

50

52

47

48

49

5

Джанкой

ул. Крайняя, 20

30

24

38

30

28

6

Евпатория

Раздольнен ское ш оссе, 17

30

35

23

32

29

7

Феодосия

шоссе Симфероп ольское, 45а

25

27

26

30

36

8

Севастополь

мыс Сары ч (смт. Форос)

30

44

43

21

49

9

Анновка

Белогор ский р-н

35

32

41

48

22

10

Керчь

ул. Орджоникидзе,144

55

41

60

43

24

11

Кировское

Черном орский р-н

40

24

21

40

44

12

Красноперекопс
к

ул. Таври ческа я, 105

50

24

31

43

53

13

Партенит

ул. Партенитска я, 16а

25

27

26

37

48

14

Севастополь

пр-т. Побе ды, 96 (Вор онцова
гора)

50

52

47

40

30

15

Заводск ое

Ленинский р-н

30

27

26

30

32

16

Судак

шоссе Восточн ое, 33

25

61

49

32

60

17

Симферополь

ул. Студен ческа я, 14

50

36

37

58

51

18

Ялта

Южнобережное ш оссе, 55

25

35

26

37

48

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Винн ицкая область

покрытия, км

19

Балановка

Бершадский р-н

65

35

53

54

51

20

Погребищ е

ул. Коц юбин ского, 23

25

36

32

29

34

21

Винница

ул. Максим ови ча, 23

80

39

32

31

49

22

Володимирка

Шаргородский р-н

45

27

53

64

51

23

Ямполь

ул. Чернях овск ого, 2

30

38

34

64

51

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Волынская обл асть

покрытия, км

24

Горохов

ул. Ватутина , 30а

35

58

57

40

52

25

Ковель

ул. Варша вская , 5

70

44

27

59

52

26

Любеш ов

ул. Лесная , 3

30

25

62

49

55

27

Подгайцы

Луцкий р-н

40

43

57

28

26

28

Нововолынск

ул. Пионерска я, 6

25

26

31

48

63

47
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29

Шацк

ул. 50 ле т П обе ды,1-б

30
Радиус

Днепропетровская область

покрытия, км

22

31

41

28

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

30

Днепропетровск

ул. Телеви зионна я, 3

65

26

35

25

40

31

Дмухайловка

Магдалин овский р-н

25

50

38

52

33

32

Кривой Рог

ул. Телеви зионна я, 8а

65

41

51

54

38

33

Могилев

Царичанский р-н

25

39

42

23

32

34

Никополь

ул. Карла Либкнех та, 113а

35

29

34

42

40

35

Орджоникидзе

ул. Тельман а, 11а

30

30

44

42

47

36

Орлы

Покровский р-н

35

37

21

36

31

37

Павлогра д

ул. Хар ьковская, 17а

25

28

22

48

61

38

Перещепино

ул. Шевченка, 126-б

30

28

38

23

32

39

Николаевка

Петропавловский р-н

35

49

33

25

40

40

Вольног орск

ул. Ленина, 38-А

30

36

30

31

33

41

Желтые Воды

площа дь Ленина , 5

30

48

21

47

49

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

60

21

42

33

38

Радиус

Донецкая обл асть

покрытия, км

42

Краматорск

ул. Кирова , 699-а (РТС
Андреевка)

43

Артемовск

ул. Розы Люк сембург, 54

25

50

42

35

52

44

Донецк

ул. Пехотн ая, 4а

110

56

58

51

29

45

Констан тиновка

ул. Деме щенко, 116

25

50

42

35

47

46

Красноармейск

ул. Днепропе тровская, 1

30

43

48

36

63

47

Мариуполь

ул. Клен овая Балка, 3

60

39

42

34

24

48

Торе з

ул. Черны шевского, 15

35

53

27

33

52

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

49

Житомирская область
Андреевка

Черняховский р-н

65

50

40

43

42

50

Бердичев

ул. Ленина, 78

45

27

35

25

23

51

Брусилов

ул. Лермонтова, 171

25

33

34

39

38

52

Кожуховка

Коростенский р-н

30

32

40

36

26

53

Юровк а

Малинский р-н

30

33

27

22

37

54

Новогра дВолын ский

ул. Куйбыше ва, 14

30

32

21

31

35

55

Олевск

ул. Свя то-Николаевская, 146

60

51

52

53

43

56

Дубовый Гай

Овруцкий р-н

55

50

52

53

34

57

Котлярка

Попельнян ский р-н

35

21

28

22

23

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Закарп атская область

покрытия, км

58

Хуст

с. Рокосово (г ора Товста)

60

39

53

56

61

59

Мукачево

гора Павлова

20

39

53

56

55

48
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60

Рахов

гора Терентин

30

55

33

60

61

61

Свалява

гора Кичера

25

39

53

44

40

62

Ужгород

ул. Крымская, 24а

25

39

53

56

36

63

Великий
Березный

гора Яворник

20

39

53

56

55

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Запорожская область
64

Бердянск

ул. Руденка , 4- а

35

30

35

34

43

65

Куйбышево

ул. Ленина,1-в (РТС Камыш
Заря)

65

33

32

36

53

66

Мелитополь

пр-т. Б.Хмельницкого, 88/4

70

33

26

28

50

67

Орехов

ул. Степная , 25

35

41

35

39

42

68

Запорож ье

ул. Ма тросова, 24-а

55

43

31

49

57

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Ивано-Фр анковская область

покрытия, км

69

Дебе сла вцы

Коломый ский р-н

20

27

51

30

39

70

Малая Турья

Долин ский р-н

30

35

57

31

24

71

ИваноФранковск

ул. Чорновола, 19

55

42

41

31

58

72

Микуличин

Яремчанская гор одска я рада

20

35

49

31

39

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Киевская область

покрытия, км

73

Березань

ул. Ленина, 37

35

33

27

21

36

74

Белая Церковь

ул. Таращ анская, 196

30

56

58

57

59

75

Дыбинцы

Богуславский р-н

40

48

30

60

53

76

Кагарлык

вышка РРС ЦТЕ УРРТ

35

33

36

57

23

77

Киев

ул. Дорог ожицкая, 10

110

26

31

49

29

78

Володарка

ул. Мира, 221а

40

33

53

22

50

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Кировоградская область

покрытия, км

79

Кировоград

ул. Садова я, 88

65

49

53

22

47

80

Новоархангельс
к

ул.Славы, 153

40

35

30

29

53

81

Новомирг ород

ул. Ленина, 2

25

26

32

23

25

82

Новоукраинка

ул. Ме телькова, 53

35

36

61

52

57

83

Александрия

ул. Пахоменка, 2

45

40

38

31

52

84

Устиновка

ул. Пушкина, 43

35
Радиус

Луганская область

покрытия, км

50

37

52

23

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

85

Беловодск

вышка РТС

35

32

52

25

34

86

Чернухино

Перевальский р-н

35

44

42

23

62

87

Луганск

ул. Демѐхина , 25

65

32

60

40

34

88

Лиси чанск

пр-т. Ленина, 161а

30

54

53

35

63

49
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89

Попасная

ул. Першотравнева, 152

35

41

42

23

36

90

Ровеньки

ул. Выг онная, 22

70

32

55

40

22

91

Старобельск

с. П одг оровка , РТС

65

32

55

62

58

92

Сосн овый

Сватовский р-н

25

32

37

25

47

93

Зориновка

Меловский р-н

30

24

52

25

31

Радиус

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

94

Львовская область
Броды

ул. Зе леная , 19

35

21

57

35

50

95

Львов

ул. Высокий Замок, 9

50

22

28

40

33

96

Новый Ра здол

переул. Придорожный , 18

35

64

47

30

42

97

Пидбуж

Дрогобицкий р-н

покрытия, км

Николаевск ая область

35

39

36

51

50

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

98

Березнеговатое

ул. Спортивна я, 30-А

30

33

27

31

26

99

Николаев

пр-т Ленина, 24-р

65

34

58

39

48

100

Новый Буг

майдан Шир окая п лощадь,
10а

30

21

42

22

62

101

Первомайск

Подгор однян ское шоссе, 13

55

50

28

56

102

Возне сенск

ул. Тимирязева , 175

45
Радиус

Одесская область

покрытия, км

59

49

25

51

27

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

103

Викторовка

Березовский р-н

35

38

25

52

57

104

Измаил

ул. Желе знякова, 260а

35

21

40

23

39

105

Каменское

Арцизский р-н

50

22

40

55

27

106

Вестерны чаны

Котовский р-н

65

62

43

54

40

107

Ковба сова
Поляна

Савранский р-н

35

35

30

54

37

108

Николаевка

Овидиоп ольский р-н

30

25

33

55

37

109

Одесса

дор. Фонтан ская, 3

65

43

32

39

23

110

Сарата

ул. Ме льни чная, 1б

35

25

40

55

37

111

Жовтен ь

Ширяевский р-н

Полтавская область

65

35

41

47

33

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

112

Гадяч

пл. С оборная, 65а

25

26

39

34

31

113

Гребенка

ул. Городи щенская , 142

35

41

42

23

30

114

Искровка

Чутовский р-н

40

26

63

34

44

115

Кобеляки

ул. Полтавская, 29а

30

50

38

52

30

116

Красногор овка

Великобагачанский р-н

65

26

37

41

51

117

Кременчуг

ул. Керчен ская, 7а

60

39

42

43

59

118

Лохвица

ул. Ленина, 104-а

30

50

42

41

49

119

Лубны

ул. Грушевског о, 27

35

52

24

40

29

50
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120
121

Перелески

Зиньковский р-н

Полта ва

пр-т Першотравне вый,
(Первомайский) 26а

Ровенская обл асть

30

52

29

48

40

40

31

38

49

25

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

122

Антополь

Ровенский р-н

65

38

42

40

33

123

Дубровица

ул. Желе зн одор ожная, 7-і

35

54

43

55

47

124

Кузнецовск

ул. Хомецкая, 1

40

25

22

49

41

Радиус

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Сумская обл асть

покрытия, км

125

Белополье

ул. 1 Мая , 15

60

55

42

51

33

126

Овлаши

Ромен ский р-н

30

36

42

21

25

127

Шостка

ул. Коротченко, 88

60

24

59

58

60

128

Сумы

ул. Скрябина, 3

30

36

63

51

53

129

Тростянец

ул. Неску чанская , 50

60

54

49

51

30

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Тернопольская область
130

Бережаны

ул.Зали сся , 7

35

57

32

23

53

131

Бучач

с. Пидзам очек

25

57

59

64

47

132

Горишняя
Выгнанка

Чортковский р-н

35

27

21

42

50

133

Кременец

ул. Осовица , 12

30

30

32

23

43

134

Лозовая

Тернопольский р-н

65
Радиус

Харьковская область

покрытия, км

25

39

23

37

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

135

Изюм

ул. Крутая, 56

60

26

39

25

43

136

Харьков

ул. Дере вянко, 1а

60

31

35

48

58

137

Купянск

ул. Ленина,87

50

53

37

57

58

138

Лозовая

ул. Кооперативна я, 53А

50

31

55

56

59

139

Кегичевка

ул. Кирова , 81

60

28

39

21

40

140

Великий Бурлук

ул. Дек оративная , 4

35

31

44

49

52

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Херсонская область

покрытия, км

141

Чаплинка

ул. Ленина, 1

35

27

38

37

33

142

Гениче ск

ул. Ленина, 87-В

30

33

31

35

27

143

Херсон

ул. Перекопска я, 5

55

34

58

39

44

144

Новотроицкое

ул. Безр одног о, 116а

30

48

38

28

21

145

Нижние
Серогозы

ул. Щорса , 13

30

52

38

37

39

146

Васильевка

Каховский р-н

65

29

41

57

36

Радиус

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

47

48

51

34

Хмельницкая область
147

Белогор ье

покрытия, км

Белогор ский р-н

30

51
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148

Хмельницкий

пр-т Мира, 43

65

22

29

51

50

149

Кульчиевцы

Каменец-Подольский р-н

65

22

29

51

44

150

Полонн ое

ул. Леси Украинки, 5А

45

49

42

51

58

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

Радиус

Черкасская область

покрытия, км

151

Каменка

ул. Ленина, 1А

30

31

34

35

30

152

Буки

Маньковский р-н

50

62

61

29

37

153

Черкассы

ул. Палѐхи, 2

65

48

28

21

53

154

Канев

ул. Киевска я, 27

35

58

28

21

38

155

КорсуньШевченковский

ул. Марцен юка, 1а

30

41

43

50

39

156

Сатановка

Мона стырищен ский р-н

35

40

30

29

42

157

Полянецкое

Уманский р-н

35

39

52

29

47

158

Шпола

ул. 40- летия Победы, 11-а

35

48

49

50

47

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

43

49

59

40

Радиус

Черновицк ая область
159

Черновцы

ул. Билецкая, 6

160

Новоднестровск

квартал 27, дом. 5

покрытия, км

45

Черниговская обл асть

60

60

34

64

25

Радиус
покрытия, км

МХ1

МХ2

МХ3

МХ5

161

Тиница

Бахмацкий р-н

55

39

49

43

51

162

Бобровица

ул. Дзержинского, 113

35

33

28

23

59

163

Чернигов

ул. Комсом ольская, 53Б

60

22

34

35

61

164

Холмы

Корюкивский р-н

65

22

49

54

61

165

Нежин

переул. Урожайный, 8а

30

38

40

43

36

166

Билещина

Прилуцкий р-н

60

52

27

56

32

52

ROMSAT T2070
Виробник гарантує, що цифровий ефірний приймач ROMSAT T2070, надалі приймач, не
має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На приймач встановлюється гарантійний
термін, який обчислюється з моменту продажу приймача і складає 12 місяців. Терміни
виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.
В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів
приймача, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом
усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації. У разі неможливості
провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна приймача організацією-продавцем на
такий же або аналогічний за параметрами (при наявності письмового висновку сервісного
центру про неможливість ремонту).
Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного
талона з обов'язковим зазначенням серійного номеру приймача та дати продажу, з
печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті
приймача: з'єднувальні кабелі, пульти дистанційного керування та елементи живлення.
Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно
нанесену приймачем людям, домашнім тваринам чи майну, у разі якщо це сталося в
результаті використання приймача не за призначенням, недотримання правил та умов
експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи
третіх осіб.
Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:
Приймач використовувався не за прямим його призначенням.
Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі приймача споживачеві
і
викликаний
неправильним
або
недбалим
поводженням,
неправильним
транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням приймача
покупцем.
Приймач має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі
замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті
контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на приймачі
видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування
приймача, включаючи пошкодження, викликані підключенням приймача до джерел
живлення з параметрами, що не відповідають стандартам
Дефект став результатом неправильного підключення зовнішніх пристроїв, що призвело
до виходу з ладу приймача чи будь-якої його частини.
Пошкодження, викликані використанням нестандартних та (або) неякісних елементів
живлення або носіїв інформації.
Приймач піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів, речовин,
рідин, комах і т.д.
Дефект, викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або
необережними діями споживача або третіх осіб.
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Производитель гарантирует, что цифровой эфирный приемник ROMSAT T2070 не имеет
дефектов, связанных с его производством. На приемник устанавливается гарантийный
срок, который исчисляется с момента продажи приемника и составляет 12 месяцев. Сроки
выполнения ремонта отвечают нормам действующего законодательства Украины.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов
приемника, которые вышли из строя, на территории уполномоченного сервисного центра
на протяжении всего гарантийного срока при условии правильной эксплуатации. В случае
невозможности провести ремонт осуществляется бесплатная замена приемника
организацией-продавцом на такой же или аналогичный по параметрам (при наличии
письменного вывода сервисного центра о невозможности ремонта).
Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного
гарантийного талона с обязательным указанием серийного номера и даты продажи, с
печатью организации-продавца, подписями представителя продавца и покупателя.
Гарантийные обязательства не распространяются на дополнительные принадлежности,
входящих в комплект приемника: соединительные кабели, пульты дистанционного
управления и элементы питания.
Производитель также снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или
косвенно нанесенный приемником людям, домашним животным или имуществу, в случае
если это произошло в результате использования приемника не по назначению,
несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки или хранения, намеренных или
неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
Гарантийные обязательства не распространяются если:
Приемник использовался не за прямым его назначением.
Дефект (включая механические повреждения) возник после передачи приемника
потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, неправильной
транспортировкой, обслуживанием, использованием или хранением приемника
покупателем.
Приемник имеет дефекты, которые возникли в результате ненадлежащих условий
эксплуатации (короткие замыкания, перегрузка, механические, электрическ ие или
тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или
механического влияния).
Гарантийная печать, гарантийная наклейка или наклейка «Серийный номер» на
приемнике удалены, исправлены, испорчены или повреждены.
Дефект стал результатом неправильной установки, подключения или настройки
приемника, включая повреждения, вызванные подключениям приемника к источникам
питания с параметрами, которые не отвечают стандартам.
Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое
привело к выходу из строя приемника или любой его части.
Повреждения вызваны использованиям нестандартных и/или некачественных элементов
питания или носителей информации.
Приемник подвергался ремонту со стороны не уполномоченных специалистов или
организаций.
Выявлены повреждения, вызванные попаданиям на изделие инородных тел, веществ,
жидкостей, насекомых и т.д. Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным
случаем, намеренными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц .
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АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ:
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
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ГАРАНТ ІЙНИЙ ТАЛ ОН №________________
МОДЕЛЬ ПРИЙМАЧА

ROMSAT T2070

СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА ПРИДБАННЯ
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ

12 місяців
НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ

ТОВАР ОТ РИМАВ У

РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНО МУ

КОМПЛЕКТІ. П РЕТЕН ЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВА РУ НЕ МА Ю.
З УМОВА МИ ГА РАНТІЇ ОЗНАЙО МЛЕНИЙ ТА ЗГОДЕН:
ПІДПИС ПОКУПЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ
(ШТАМПУ)
ПРОДАВЦЯ
Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі обладнання вимагайте
заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту потрібно пред’явити гарантійний талон. Без
наявності цього талону, його неправильному заповненні та при відсутності штампу торгової організації
претензії до якості не приймаються і ремонт не виконується. Покупе ць оглядає товар до заповнення
гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу не приймаються .

