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Ліцензії
ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИПУЩЕНО ПО ЛІЦЕНЗІЇ З ПАТЕНТНОГО ПАКЕТУ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (I) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ AVC ("ВІДЕО AVC") ТА/АБО (II) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО
СПОЖИВАЧЕМ У ОСОБИСТІЙ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД
ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ХТО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. НІЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ
НАДАЮТЬСЯ І НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ. ДОДАТКОВУ
ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД MPEG LA, L.L.C., HTTP://WWW.MPEGLA.COM

STRONG повідомляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та нормам специфікацій
EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU и RoHS 2011/65/EU.
Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн продукції можуть
змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. HDMI, логотип HDMI та HighDefinition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними
марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах. Всі інші назви продукції є торговельними
марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників.
© STRONG 2018. Всі права захищені.
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1.0 ВСТУП
1.1 Рекомендації щодо безпечного використання


Ознайомтеся з цім посібником до початку користування пристроєм. Збережіть посібник

з метою подальшого використання.


Використовуйте тільки рекомендовані або надані виробником додатки/аксесуари (такі

як блок живлення, батарейки та інше).


Будь ласка, перед встановленням або використанням приладу ознайомтеся і в

подальшому дотримуйтесь рекомендацій, які зазначені на корпусі пристрою.


З метою зниження ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте

пристрій дії дощу або високої вологості.


Вентиляція не повинна порушуватися. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори не

закривалися сторонніми предметами, такими як газети, скатертини, штори та інше.


Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок і предмети, наповнені

рідиною, наприклад, вази, не повинні бути розміщені на пристрої.


Символ
вказує на ризик враження електричним струмом.

Для запобігання травми цей пристрій повинен бути надійно встановлений/

прикріплений до полу/стіни відповідно до інструкцій з його встановлення.


Небезпека вибуху в разі некоректної заміни батарейок. Заміняйте тільки на такі самі або

такого ж типу.


Батарейки не повинні піддаватись надмірній дії тепла, наприклад, сонячного світла,

відкритого вогню і т.п.


Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.

Прослуховування музики на високій гучності протягом тривалого часу може призвести

до пошкодження слуху.


З метою зниження ризику втрати слуху, слід зменшити гучність до безпечного

комфортного рівня і зменшити кількість часу прослуховування з високим рівнем
гучності.

Місце підключення/відключення пристрою до електричної мережі повинне бути
легкодоступним. Під час транспортування або тривалого зберігання пристрою
потурбуйтесь також щодо компактного безпечного розміщення шнура живлення,
наприклад за допомогою стяжки, що додається. Важливо не допустити при цьому зносу
або пошкодження самого шнуру живлення. Перед початком використання пристрою
переконайтесь, що шнур живлення не пошкоджений. Відсутність світлової індикації на
пристрої не означає, що він повністю відімкнений від електромережі. Щоб повністю
відімкнути пристрій витягніть вилку шнура живлення з електричної розетки.

Зверніть увагу на необхідність утилізації батарей, що були використані повністю.

З метою запобігання ризику виникнення пожежі, не розташовуйте джерела відкритого
вогню, наприклад свічки, на пристрої.

Для запобігання пожежі не розташовуйте поблизу приладу свічки та інші
джерела відкритого вогню.

Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу ІІ або електричним
пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не
потребує безпечного підключення до заземлення.
Попередження з безпеки

Ніколи не відкривайте кришку. Дотик до деталей всередині пристрою небезпечний
через можливість ураження електричним струмом високої напруги. Пошкодження
гарантійної пломби при знятті кришки тягне за собою втрату гарантійних зобов'язань
виробника. За всіма питаннями обслуговування та ремонту, звертайтесь тільки до
кваліфікованих спеціалістів.

Перед підключенням або перемиканням кабелів від’єднайте пристрій від джерела
живлення. Зачекайте декілька секунд, після відключення пристрою, перед тим як
перемістити пристрій або від’єднати інше обладнання.
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При підключенні через подовжувач, використовуйте тільки той подовжувач, технічні

характеристики якого відповідають сумарній споживаній потужності всіх підключених
пристроїв. Переконайтесь, що джерело електроживлення відповідає живленню, що
зазначене на табличці електричних позначок на тильній стороні пристрою.

Рекомендації щодо місця встановлення

Не встановлюйте цей пристрій у закритому просторі, такому як книжкова‒ шафа та
подібне.

Не використовуйте пристрій у сирих та холодних місцях, прийміть заходи для
запобігання перегріву пристрою.

Запобігайте впливу прямих сонячних промінів.

Не використовуйте пристрій у пильних приміщеннях.

Для запобігання пожежі не користуйтесь свічками та іншими джерелами відкритого
вогню для запобігання потрапляння на нього полум’я та інших горючих чужорідних
часток поблизу приладу.
Рекомендації з утилізації
Правильно утилізуйте цей прилад. Це маркування означає, що приймач не повинен
утилізуватись з іншими продуктами під час утилізації на території Європейської спільноти.
Для запобігання можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людини
через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізація робиться з метою повторного
використання матеріалів. Щоб повернути пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та
повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть приймати цей
продукт для безпечної утилізації.
Зберігання
Ваш пристрій був ретельно перевірений та упакований перед транспортуванням. При
розпакуванні переконайтеся, що всі аксесуари в наявності та тримайте упаковку та всі пакувальні
матеріали в місці не доступному для дітей.

1.2 Встановлення обладнання

Встановлення обладнання не вимагає спеціальної кваліфікації і може бути зроблено самостійно,
як описано нижче в розділі 4 цього посібника. При цьому, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, які
наведено нижче:

Ознайомтесь із посібником користувача вашого телевізора.

Переконайтесь, що кабель HDMI знаходиться у гарному стані.

Переконайтесь, що кабель 3 RCA або HDMI та інші зовнішні елементи і роз’єми
знаходяться у гарному стані.

Переконайтесь, що антенний кабель не має пошкоджень та антена спрямована в бік
найближчого цифрового ТВ-передавача.
В даному посібнику користувача ви знайдете повну інструкцію зі встановлення та використання
пристрою. Якщо у вас не виходить самостійно встановити обладнання, тоді зверніться до
кваліфікованих фахівців.
Значення символів, які будуть використовуватися.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вказує на застережну інформацію.

ПРИМІТКА

Вказує на додаткову або іншу корисну інформацію.

MENU	Відображає кнопку на пульті дистанційного управління або приймачі. (
Жирний шрифт)
Перейти	Відображає пункт меню на екрані. ( Похилий шрифт)

1.3 Аксесуари


Посібник користувача

Блок живлення - 1 шт.

Пульт дистанційного управління - 1 шт.
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Міні AV - 3RCA кабель - 1 шт.

Батарейки (типу ААА) - 2 шт.

2 х двосторонні стікери для кріплення

ПРИМІТКА:	Для належного використання даного пристрою, використовуйте тільки
блоки живлення, які перераховані нижче (у випадку необхідної заміни):

Модель: JKY088-0501000EU; Виробник: Шенжен Джиакіуан Індастрі Ко.,
Лтд (Shenzhen Jiakeyuan Industry Co., Ltd)

Модель: JKY0318-0501000EU; Виробник: Шенджен Джиакіуан Індастрі
Ко., Лтд (Shenzhen Jiakeyuan Industry Co., Ltd).
	Використання інших блоків живлення може пошкодити пристрою. Такі
пошкодження не є гарантійним випадком.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:	Батарейки не підлягають перезарядженню, неможна використовувати
розряджені, закорочені або різнотипні батарейки. Якщо ви
плануєте використовувати замість батарейок акумулятори, що
перезаряджаються, тоді рекомендується використання акумулятора
NiMH з низьким рівнем саморозряду для тривалого функціонування
пульта дистанційного управління (ДУ).

1.4 Використання зовнішніх USB-пристроїв


Рекомендуємо використовувати пристрої USB 2.0 або вище. Якщо ваш пристрій не

відповідає вимогам USB 2.0, запис, відтворення та інші функції мультимедіа можуть
працювати неякісно.

STRONG не може гарантувати сумісність зі всіма типами USB-пристроїв.

Якщо ви збираєтесь використовувати зовнішні жорсткі диски, будь ласка, прийміть до
уваги те, що параметри потужності можуть перевищувати вихідну потужність вашого
приймача (макс. 5 В/500 мА). В такому разі, будь ласка, приєднайте ваш жорсткий диск з
USB-інтерфейсом до відповідного зовнішнього блоку живлення.

Рекомендуємо не зберігати важливу інформацію на USB-пристроях, які
використовуються з приймачем. Завжди робіть резервну копію інформації з вашого
USB-пристрою, перед використанням його з даним приймачем. STRONG не несе
відповідальність за будь-яку втрату інформації або обставини, що склалися, зумовлені
втратою інформації.

2.0 ПРИЙМАЧ
2.1 Стандартний PIN-код: 0000
2.2 Передня панель

Fig. 1

1. Сенсор дистанційного управління:
	Приймає сигнали від пульту дистанційного управління. Спрямуйте ваш
пульт на сенсор.
2. Індикатор режиму:
	Світиться ЧЕРВОНИМ у режимі очікування.
	Світиться ЗЕЛЕНИМ у робочому режимі.
3. Роз’єм USB: Для підключення зовнішнього USB-накопичувача та інших пристроїв.
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2.3 Задня панель
1.
2.
3.
4.
5.

Fig. 2

ANT IN (вхід): Для підключення вашої антени для прийому сигналів мовлення.
IR:
Для підключення подовжувача інфрачервоного (ІЧ) сенсору.
HDMI:
Для підключення до телевізора по кабелю HDMI.
AV:
Для підключення до телевізора за допомогою відео- та аудіо входів.
Роз’єм живлення:
	Роз’єм для підключення приймача до блоку живлення, що входить до
комплекту постачання. (5 В, 1.2 А). Використовуйте тільки оригінальний
блок живлення.

2.4 Пульт дистанційного управління (ДУ)

Fig. 3

1. q
Для увімкнення приймача в робочий режим або режим очікування.
2. !
Вимикає звук приймача у всіх аудіо виходах.
3. EPG	Для входу до Те егіду (Електронна програма передач) у режимі
перегляду.
4. INFO	Одне натискання: для відображення поточної інформації щодо каналу.
Двічі: для відкриття інформації щодо поточної події та інформація щодо
сигналу.
5. TEXT
Для відображення телетексту.
6. AUDIO
Для вибору мови аудіо або аудіорежиму.
7. 4
Натисніть для запису телепрограми.
8. SUB
Відображення списку мов субтитрів.
9. MENU
Вхід або вихід з головного меню.
10. EXIT
Вихід з поточного меню або повернення у попереднє меню.
11. pq
Меню Вимк.: для перемикання каналів поперед./ наступних.
Меню Увімк.: Переміщення курсору вгору/вниз.
12. t u	Меню Вимк.: Зменшення/збільшення рівня гучності
Меню Увімк.: Виконати навігацію по меню та вхід або вихід з налаштувань
певного меню.
13. 0K	Меню Вимк.: Відображення поточного списку каналів.
Меню Увімк.: Активація виділеного пункту меню.
14. FAV
Відобразити або редагувати Список Обраних каналів.
15. TV/R
Перемикання між теле- та радіорежимами.
16. 0-9	Введення номеру каналу у режимі перегляду або введення цифрових
значень у відповідному меню.
17. RECALL
Повернення до перегляду каналу.
18. GOTO
Встановлення часу відтворення медіа.
19. 5
Перемотування назад під час відтворення медіа.
20. 6
Перемотування вперед під час відтворення медіа.
21. 7
Перейти до попереднього медіафайлу.
22. 8
Перейти до наступного медіафайлу.
23. u
Початок/відновлення відтворення записів та медіафайлів.
24. 2
Пауза відтворення.
25. 3
Зупинка відтворення медіа або запису або Відкладеного перегляду.
26. REPEAT
Увімкнення/вимкнення режиму повтору.
27. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ
Для функцій Мультимедіа та Телетексту.
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2.5 Встановлення батарейок

Fig. 4

Відкрийте кришку на зворотній стороні пульта ДУ і вставте 2 батарейки AAA у відсік.
Діаграма вірного полярного положення батарейок зображена всередині відсіку.
1. Відкрийте кришку.
2. Встановіть батарейки.
3. Закрийте кришку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!:	Не використовуйте батарейки, що вже розрядилися, або зазнали
короткого замикання, або із закінченим терміном придатності. Не
вставляйте батарейки різних типів.

2.6 Управління приймачем за допомогою пульта ДУ

Fig. 5
Спрямуйте пульт прямо на передню панель приймача. Робоча відстань пульта не більше 5 метрів
під кутом не більше 30 градусів.
ПРИМІТКА:	Управління приймачем буде обмежено або неможливо, якщо є
перешкоди між сенсором дистанційного управління, що розташований
на передній панелі приймача, і пультом ДУ. Сонячні промені і дуже
яскраве світло зменшують відстань дії пульта ДУ.

3.0 ПІДКЛЮЧЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!:	Переконайтесь, що вимоги до електричної напруги настінної розетки
відповідає аналогічним параметрам приймача. Для попередження
загрози короткого замикання, не відкривайте кришку або задню
панель приймача.
ПРИМІТКА:	При підключенні приймача до іншого обладнання, наприклад:
телевізора, відеомагнітофона та підсилювача, використовуйте
відповідний посібник користувача для додаткових інструкцій. Також
перед підключенням інших пристроїв, переконайтесь, що всі вони
відімкнені від мережі живлення.

3.1 Підключення до ефірної антени

Fig. 6

Для отримання сигналу мовлення, ваша ефірна кімнатна або зовнішня антена повинна бути
підключена до роз’єму ANT IN на задній панелі приймача. Використовуйте відповідний
екранований антенний кабель та роз’єми.
ПРИМІТКА:	Якщо сигнал, що приймається за допомогою кімнатної антени, у вашій
місцевості дуже слабкий, ми рекомендуємо використовувати зовнішню
антену, яка направлена в бік передавальної станції. Для більш детальної
інформації зверніться до кваліфікованих спеціалістів.
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3.2 Підключення подовжувача ІЧ-сенсора

Fig. 6
Під час встановлення приймача на стіну або у випадку відсутності прямої видимості між
приймачем та пультом ДУ або з будь яких інших причин, ви можете використовувати подовжувач
сенсора пульта ДУ.
Подовжувач ІЧ-сенсору не входить до комплекту постачання приймача та може бути придбаний
окремо у роздрібній мережі.

3.3 Стаціонарне розміщення приймача

Fig. 7
Використовуйте стікери, що входять до комплекту, для кріплення приймача, наприклад: до стіни за
телевізором або під телевізійним екраном.

3.4 Підключення до телевізора через HDMI-кабель

Fig. 6
Приймач можна підключити до телевізора за допомогою HDMI-кабелю. Це з'єднання дає найкращу
якість зображення та звуку.

3.5 Підключення до цифрового аудіопідсилювача через HDMI

Fig. 8
У разі підключення вашого приймача до сучасного цифрового підсилювача або системи
домашнього кінотеатру, за допомогою роз’єму HDMI, ви насолодитесь найвищою якістю звуку
та багатоканальним аудіо (в залежності від трансляції). З’єднайте HDMI-вихід приймача та вхід
підсилювача, а потім HDMI-вихід підсилювача до вашого телевізора. Оберіть відповідний вхід на
вашому підсилювачі для перегляду та прослуховування програм.

3.6 Підключення до телевізора через кабель міні AV-3RCA

Fig. 6
Підключіть один кінець кабелю міні AV роз’єму до AV-виходу приймача та інший кінець кабелю із 3
RCA роз’ємом до RCA-входу телевізора. Підключіть у відповідності із кольоровим маркуванням на
входах телевізору та штекерах кабелю.
ПРИМІТКА:	Необхідно увімкнути ваш телевізор у режим Відео. Для детальної
інформації, дивіться розділ 4. Первинна установка.

3.7 Підключення зовнішнього USB-накопичувача

Fig. 9

Підключення USB-накопичувача до вашого приймача дозволяє відтворювати мультимедійні
файли. Докладніше про це можна прочитати в розділі 7.6 Медіа центр.
ПРИМІТКА:	Рекомендовано використовувати зовнішні накопичувачі USB 2.0 або
вище для запису і відтворення телепрограм або фільмів у HD-якості.
ПРИМІТКА:	Відкладений перегляд/запис та відтворення коректно працюють при
підключенні до приймача швидкісного зовнішнього USB-накопичувача,
такого як USB 2.0 HDD. Для якісної роботи таких функцій, як Запис/
Відкладений перегляд та відтворення HD-контенту необхідно
використовувати швидкісні зовнішні USB-накопичувачі.
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4.0 ПЕРВИННА УСТАНОВКА

Після того, як виконані всі підключення, увімкніть телевізор та переконайтесь, що приймач
увімкнений у електричну мережу.
Якщо індикатор режиму на передній панелі світиться червоним, натисніть кнопку q для
увімкнення приймача.
Під час першого використання приймача або повернення до Заводських налаштувань, на екрані
телевізора з’явиться меню Первинна установка.
Якщо приймач підключений до телевізора через міні AV-3RCA кабель (постачається у комплекті),
тоді необхідно увімкнути у телевізорі AV-вхід.
Для цього необхідно
Прочитати відповідний розділ Посібника користувача вашого телевізора.
За допомогою пульта ДУ телевізора увімкніть вхід AV. Більшість пультів ДУ оснащені відповідною
кнопкою для вибору джерела сигналу. Зазвичай ця кнопка має назву: «АV», «VIDEO», «INPUT»,
«Source» або позначується символом . У випадку вибору вірного входу, на екрані приймача
з’явиться меню «Первинна установка».
ПРИМІТКА:	Залежно від марки та моделі вашого телевізора, назва входу AV може
відрізнятись, наприклад: Video1, AV1.
Якщо приймач підключений до телевізора через кабель HDMI (не постачається у комплекті з
приймачем), тоді необхідно увімкнути у телевізорі HDMI-вхід.
Для цього необхідно:
Прочитати відповідний розділ Посібника користувача вашого телевізора.
За допомогою пульта ДУ телевізора увімкнути вхід HDMI. Більшість пультів ДУ оснащені
відповідною кнопкою для вибору джерела сигналу. Зазвичай ця кнопка має назву: «АV», «VIDEO»,
«INPUT», «Source» або позначається символом . У випадку вибору вірного входу, на екрані
приймача з’явиться меню «Первинна установка».
ПРИМІТКА:	В залежності від марки та моделі вашого телевізора, назва входу HDMI
може відрізнятись, наприклад: HDMI1, HDMI2.
Оберіть Мову меню. Натисніть OK або u для вибору мови.
Оберіть Країну і натисніть OK або u для вибору країни проживання.
Оберіть LCN і натисніть OK або u для вибору нумерації каналів відповідно до LCN, якщо необхідно
(як визначено оператором) або ні.
Оберіть Далі та натисніть OK або u для переходу до меню Налаштування антени.
Даний розділ посібника знадобиться при налаштуванні вашої антени.
За допомогою кнопок pq перемістіть курсор до налаштувань, які ви хочете змінити,
використовуючи OK або u для зміни даних.
Доступні наступні налаштування:
Живлення антени:
Перед підключенням вашої антени до приймача, будь ласка, ознайомтесь із
Посібником користувача вашої антени в частині електроживлення. Встановіть
Увімк., якщо ви використовуєте активну зовнішню або кімнатну антену, необхідне
електричне живлення по антенному кабелю із напругою у 5 В постійного струму
та споживає менш ніж 50 мА. У всіх інших випадках залишайте параметри у
значенні Вимк.
Країна	Оберіть країну вашого перебування.
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Звуковий сигнал:	Оберіть Увімк. для звукової індикації під час прийому сигналу. Опція Вимк. (за
замовченням) вимикає звуковий сигнал.
Номер каналу:	Оберіть частотний канал, на якому ведеться мовлення у регіоні вашого
проживання. Шкали Рівень сигналу та Якість сигналу пропонують візуальне
відображення рівня сигналу. Для досягнення максимального рівня і якості
сигналу налаштуйте вашу антену.
Частота:	Довідкова інформація відносно частоти для обраного частотного каналу.
Параметри можуть бути визначені вручну, якщо ви бажаєте налаштувати антену
за частотою.
Смуга пропуску:	Довідкова інформація щодо полоси пропуску для обраної частоти каналу.
Параметри можуть бути визначені вручну, якщо ви бажаєте налаштувати антену
за частотою/параметрами смуги пропуску.
При завершенні вибору налаштувань натисніть Почати пошук та натисніть OK або u, щоб почати
сканування. Приймач почне пошук всіх доступних каналів. Після завершення сканування приймач
перемкнеться у режим перегляду.
Тепер ви можете дивитись ТБ.

5.0 СТИСЛО ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ПРИЙМАЧЕМ

Ми, компанія STRONG, підтримуємо вас у бажанні як найшвидше почати користування вашим
новим цифровим ефірним приймачем.
Даний розділ посібника ознайомить вас з базовими діями при користуванні пристроєм.
Тим не менш, ми радимо вам повністю ознайомитись з усіма розділами цього посібника для
отримання максимального результату під час експлуатації приймача.
Для увімкнення приймача або переходу до режиму очікування, використовуйте кнопку q на пульті
ДУ.
Для обрання каналу використовуйте кнопки pq (CH+/CH-) на пульті ДУ. Як варіант, ви можете
ввести номер необхідного каналу, використовуючи кнопки 0-9 на пульті ДУ або натиснути OK у
режимі перегляду для відображення списку каналів.
Для налаштування гучності використовуйте кнопки t/u (VOL-/VOL+).

6.0 ЩОДЕННІ ОПЕРАЦІЇ

У даному розділі перелічені функції приймача, що найчастіше використовуються.

6.1 Увімкнення та вимкнення приймача

Для увімкнення та вимкнення вашого приймача, натисніть кнопку q. Дана кнопка знаходиться на
пульті дистанційного управління вашого приймача.
Натисніть q для переходу приймача у робочий режим.
Натисніть кнопку q ще раз для переходу приймача у режим очікування.
ПРИМІТКА:	У режимі очікування приймач споживає не більше 1.00 Вт потужності.
Якщо ви плануєте тривалий час не користуватись приймачем, повністю відключіть його від мережі
живлення - просто від’єднайте шнур живлення від розетки.

6.2 Вибір каналу
6.2.1 Перемикання каналів у режимі перегляду

Для послідовного перемикання каналів у режимі перегляду ви можете використовувати кнопки
p/q (CH+/CH-).
10

Для безпосереднього перемикання на певний канал, просто введіть номер каналу за допомогою
кнопок 0-9.

6.2.2 Перемикання каналів через список каналів, перемикання між
Обраними каналами

Натисніть OK на пульті ДУ в режимі перегляду для перемикання між каналами через список
каналів.
Список каналів, що збережені у приймачі буде відображений на екрані телевізора.
За допомогою кнопок p/q оберіть необхідний канал у списку і натисніть OK.
Вікно зі списком каналів зникне з екрану та приймач перемкнеться на обраний канал.
ПРИМІТКА:	За допомогою кнопок t/u перегортайте сторінки списку.
ПРИМІТКА:	Ви можете знайти канал за його ім’ям, використовуючи кнопки ЖОВТА
Пошук. Введіть на віртуальній клавіатурі екрану одну або більше
перших букв назви каналу (використовуючи латинські букви) для
встановлення фільтру.
Використовуйте 7/8 для перемикання між групами Обраного у списку каналів.

6.2.3 Перемикання між теле- і радіоканалами

Приймач підтримує наступні списки каналів:

Список телеканалів (у разі трансляції);

Список радіоканалів (у разі трансляції);
Натисніть TV/R у режимі перегляду для перемикання між теле- і радіоканалами.

6.2.4 Списки Обраних каналів

Приймач підтримує до 4 списків Обраних каналів: Fav1,... Fav4.
Натисніть FAV у режимі перегляду для виведення списків Обраних каналів на екран.
Використовуйте кнопки p/q для вибору каналу, потім використовуйте КОЛЬОРОВІ КНОПКИ для
додавання/видалення каналу у/з списку Обраного слідуючи визначенню кнопок серед підказок на
екрані. Символьне позначення з’явиться та програма буде включена у список Обраних каналів за
вашими перевагами.
Повторіть ці кроки ще раз, якщо хочете обрати більше обраних каналів.
Натисніть TV/R для перемикання між теле- і радіоканалами.
Натисніть кнопку EXIT або FAV для підтвердження та виходу з вікна списку Обраних каналів.

6.3 Налаштування гучності

Регулюйте гучність в режимі перегляду за допомогою кнопок t/u (VOL-/VOL+).
Для тимчасового вимкнення звуку в аудіовиході, натисніть !.
Для увімкнення звуку, натисніть ! знову або використовуйте t/u (VOL-/VOL+).

6.4 Перегляд інформації щодо програми
6.4.1 Інформаційна панель

Кожен раз під час перемикання з одного каналу на інший, інформаційна панель буде з’являтись на
екрані.
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ПРИМІТКА:	Ця панель може бути відображена в будь-який момент при натисканні
кнопки INFO у режимі перегляду.
Ця панель відтворює наступну інформацію:

номер та найменування каналу;

поточна дата і час;

початок та закінчення поточної програми, найменування програми (у разі трансляції);

початок та закінчення наступної програми, найменування програми (у разі трансляції);

піктограми, що відображають додаткові сервіси, які надаються каналом та інші
характеристики каналу:
TTX – наявність інформації телетексту поточного каналу
SUB –

наявність субтитрів поточного каналу

HD –
v–

поточний канал, що транслюється у HD-форматі
даний канал входить до списку обраного

DD – наявність аудіодоріжки Dolby® Digital* на поточному каналі.
Наявність сервісу на поточному каналі позначається жовтим кольором. Якщо сервіс позначений
сірим, це означає, що він відсутній на даному каналі.
* Dolby та емблема з подвійним “D” – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

Інформаційна панель автоматично зникає з екрану після тимчасового інтервалу встановленого в
меню Преференції (див. Розділ 7.3 параметр Тайм-аут меню).

6.4.2 Розширена інформаційна панель

Увійти до розширеної інформаційної панелі можна натиснувши INFO.

одне натискання, при відображенні інформаційної панелі на екрані

або двічі у режимі перегляду
Доступна наступна інформація:

детальна інформація щодо події: назва та опис поточної програми, час початку за
закінчення програми*. Якщо опис програми не вміщується в область перегляду, ви
можете використовувати p/q для перегортання даної інформації. Для перегляду
інформації щодо наступної програми, використовуйте t/u;

технічна інформація щодо частоти, смуга пропуску, т.і., каналу, що переглядається;

індикатори потужності та якості сигналу.
Для виходу з розширеної інформаційної панелі, натисніть повторно EXIT або INFO.
* У випадку доступності інформація буде відображена. Залежить від трансляції.

6.4.3 Телегід (Електронний програмний гід)

Електронний програмний гід, дозволяє вам переглядати програму телепередач цифрової ефірної
трансляції на поточний день і наступні 7 днів.
Доступність інформації щодо даних, що передаються, і період залежать від трансляції оператора.
Натисніть EPG для відкриття Телегіда у режимі перегляду.
Телегід має три режими:

щоденний режим, інформація день-за-днем для обраного каналу на наступні сім днів;

щотижневий режим, по строкова інформація для всіх каналів на екрані для поточних та
програм на наступні дві години;

зараз/наступний режим, по строкова інформація для всіх каналів на екрані для поточних
і наступних програм.
За допомогою ЧЕРВОНА для перемикання між режимами Телегіда.
Продивляйтесь Телегід для каналів та програм за допомогою p/q і t/u.
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Ви можете почати запис або встановити таймер для запису обраної програми напряму з Телегіду.
За допомогою кнопки ЗЕЛЕНА почати запис або встановити таймер для запису обраної програми.
За допомогою кнопки СИНЯ для відображення подій наступного дня. Для повернення до
попереднього дня натисніть ЖОВТА.
ПРИМІТКА:	Інформація щодо програми, яка закінчилась, недоступна.
Використовуйте TV/R для перемикання між теле- і радіоканалами.
Натисніть INFO для перегляду детальної інформації щодо обраної програми.
Натисніть EXIT для виходу з Телегіду.

6.5 Рівень і якість сигналу

Інформація щодо потужності і якості сигналу відображується у розширеній інформаційній панелі,
описано у розділах 6.4.2 та 7.1.2.

6.6 Аудіо

Деякі канали підтримують вибір аудіоформатів та/або мов.
Натисніть AUDIO у режимі перегляду для відображення списку доступних аудіо мов.
Використовуйте p/q для вибору мов за вашими перевагами та натисніть OK для підтвердження.
За допомогою t/u ви додатково можете обрати аудіорежим із Стерео, Лівий і Правий.
Додатково ви можете налаштувати мову аудіо, як описано у розділі 7.3.

6.7 Субтитри

Натисніть SUB у режимі перегляду для відображення списку доступних мов субтитрів.
Використовуйте p/q для вибору мови субтитрів і натисніть OK для підтвердження.
Додатково ви можете налаштувати мову субтитрів, як описано у розділі 7.3.
ПРИМІТКА:	Приміть до уваги, що дана функція підтримує DVB і TXT-субтитри і це
відображення тимчасове. Субтитри можуть не підтримуватись всіма
каналами або оператором трансляції.

6.8 Телетекст

Для перегляду Телетексту, натисніть кнопку TEXT у режимі перегляду.
За допомогою КОЛЬОРОВИХ кнопок (відповідно до даних у нижній частині екрану відеотексту)
для переходу на обрані сторінки або використовуйте кнопки 0-9 для вводу номера сторінки
відеотексту.
Натисніть EXIT для виходу з телетексту.

6.9 Використання зовнішнього USB-пристрою

Ваш приймач оснащений роз’ємами для зовнішнього USB-пристрою для зберігання.
Приєднайте USB-пристрій до вашого приймача.
Через деякий час з’явиться повідомлення, що спливає: “Знайдений пристрій зберігання
інформації”.
Під час використання зовнішнього USB-пристрою, необхідно дотримуватись рекомендацій, що
наведені нижче та деяких обмежень:
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Використовуйте USB-пристрій, що відповідає специфікації USB 2.0. Якщо ваш пристрій не

сумісний із даним стандартом, виробник не може гарантувати задовільну роботу таких
функцій як відтворення мультимедіа або оновлення програмного забезпечення.

Переконайтесь, що USB-пристрій було відформатовано у системах FAT/FAT32 або NTFS.
Якщо це не так, тоді відформатуйте USB-пристрій на приймачі або на комп’ютері.

Якщо ви плануєте використовувати зовнішній USB-накопичувач на жорсткому диску
(HDD), будь ласка, переконайтесь, що характеристики потужності даного накопичувача
не перевищують потужність, що підтримується на виході вашого приймача (5В/500 мА).
Якщо це так, будь ласка, використовуйте додатковий зовнішній адаптер живлення для
даного накопичувача.

STRONG не може гарантувати сумісність зі всіма типами зовнішніх USB-пристроїв
зберігання.
ВАЖЛИВО:	Рекомендуємо не зберігати важливу інформацію на зовнішніх USBпристроях, які використовуєте із приймачем. Завжди робіть резервну
копію усіх даних перед використанням USB-пристроїв із даним
приймачем. Компанія STRONG не несе відповідальність за втрату або
пошкодження даних або за обставини, які стали причиною втрати
інформації.

6.10 Пауза та Відкладений перегляд програми, що
транслюється

Функція паузи дозволяє вам зробити стоп-кадр певного моменту на вашому екрані.
Натисніть 2, якщо ви бажаєте, щоб зображення завмерло на екрані.
Програма буде поставлена на паузу. Ви будете бачити зображення, що завмерли, із значком паузи
на ньому.
Якщо ви не підключили до вашого приймача зовнішній USB-пристрій, просто натисніть ще раз u
або 2 для продовження перегляду програми, що транслюється.
У інших випадках, якщо зовнішній USB-пристрій підключений, ви можете використовувати функцію
Відкладений перегляд, що дозволить вам не пропустити жоден цікавий момент програм, що йдуть у
прямому ефірі, ставлячи на паузу, щоб відновити відтворення пізніше.
Натисніть 2, якщо вам необхідно відійти на деякий час, але ви бажаєте продовжити перегляд
програми пізніше з моменту зупинки. Програма буде зупинена. Ви будете бачити завмерле
зображення зі значком паузи на ньому.
Ваш приймач почне запис програми, що транслюється, на зовнішній USB-пристрій з моменту
зупинки на паузу.
Натисніть u для продовження перегляду з моменту зупинки на паузу.
В даному режимі, приймач одночасно буде відтворювати програму з моменту паузи та
продовжувати запис даної програми з сигналу трансляції.
Ви можете використовувати 5 6для перемотки вперед і назад під час відтворення Відкладеного
перегляду.
ПРИМІТКА:	Переконайтесь, що ваш USB-пристрій певним чином підключений до
приймача і відформатовано у необхідній файловій системі.
ПРИМІТКА:	Після виходу з режиму Відкладений перегляд, файл, що записаний, буде
видалений. І не буде доступний для подальшого перегляду.

14

Українська

Українська

ПРИМІТКА:	Будь ласка, визначте параметри Відкладеного перегляду у підменю
Конфігурації запису, як описано у розділі 7.6.3.

6.11 Запис телепрограм
Почати запис
Натисніть 4 у режимі перегляду на пульт ДУ для початку запису. Незабаром з’явиться
повідомлення, що спливає: “Підготовка пристрою для запису...”.
Приймач перемкнеться у режим запису. Лічильник тривалості запису з’явиться на екрані
телевізора. Даний індикатор зникне через декілька секунд або під час натискання EXIT.
Індикатор статусу запису (буква R у червоному колі) буде присутній у верхньому правом куті
екрану протягом всієї тривалості запису.
Натисніть 4 двічі для визначення тривалості запису.
ПРИМІТКА:	Переконайтесь, що ваш USB-пристрій підключений певним чином до
приймача та відформатовано в необхідній файловій системі.
ПРИМІТКА:	Папка для записів з ім’ям “PVR” буде створена автоматично (якщо вона
не існує) на вашому пристрої зберігання.
Зупинити запис і вийти з режиму запису
Натисніть 3 на пульті ДУ для зупинки запису.
На екрані з’явиться “Список запису”.
Натисніть OK для підтвердження. Приймач зупинить запис і вийде з режиму запису. Значок запису
і час запису зникнуть з екрану.
Натисніть EXIT, якщо ви хочете продовжити запис. Приймач повернеться у режим запису і процес
запису продовжиться для поточної програми.
Відтворення записів
Натисніть MENU у режимі перегляду та оберіть опцію Мультимедіа у меню Медіа центр.
Потім оберіть ярлик Менеджер записіву рядку заголовку мультимедіа.
Натисніть OK для входу до Менеджеру записів. Оберіть пристрій зберігання, що підключений, та
натисніть знову OK.
Ви будете спрямовані безпосередньо до папки записів.
Записи називаються ім’ям каналу та (якщо доступно) ім’ям Телегіду програми, що записана.
Також кожному запису супутня інформація щодо дати запису, часу початку та закінчення запису та
розміру, який займає на пристрою зберігання.
Порядок сортування записів оснований на даті. Найновіші файли розміщуються наприкінці списку.
Додатково, ви можете прочитати детально щодо того, як використовувати Менеджер записів у
розділі 7.6.1.

7.0 ГОЛОВНЕ МЕНЮ

У головному меню ви маєте можливість керувати каналами, таймерами, виконувати встановлення
каналів та особливих налаштувань приймача, отримувати доступ до мультимедіа та функцій
Інтернету та отримувати корисну інформацію щодо приймача, програм, повідомлень оператора
та т.і.
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Для входу до головного меню, натисніть MENU у режимі перегляду.
Головне меню складається з шести розділів (або підменю) та розміщено горизонтально у вигляді
підтримки внизу екрану зі значками розділів.
Значок активного розділу має жовтий фон. Його найменування вказане вгорі екрану.
Кожен розділ має пункти та параметри, які розміщені у центрі області екрану.
Головне меню складається з наступних підменю: Установка, Канал, Преференції, Налаштування,
AVта Медіа центр.
За допомогою t u для вибору відповідного розділу.
За допомогою pq або OK увійдіть до підменю та оберіть пункт.
Натисніть OK або u для входу до пункту або параметр підменю. Натисніть OK для підтвердження
вибору пункту.
Натисніть EXIT для повернення на рівень попереднього меню або для закриття головного меню.
Натисніть MENU для виходу з головного меню.

7.1 Установка

Натисніть MENU та оберіть Установка.
Даний розділ складається з наступних підменю або параметрів: Автопошук, Ручний пошук, Фільтр
каналу, Країн, LCN і Живлення антени.

7.1.1 Автопошук

Пошук та установка всіх каналів автоматично. Дана опція перезаписує всі передвстановлені
канали.
Оберіть Автопошук та натисніть OK або u для початку пошуку каналів.
Для відміни пошуку каналів, натисніть EXIT.

7.1.2 Ручний пошук

Установка нових каналів вручну. Дана опція додає нові канали без заміни поточного списку
каналів.
Оберіть Ручний пошук та потім натисніть OK або u. З’явиться екран пошуку каналів.
Номер каналу:	Оберіть канал, який, як відомо, здійснює мовлення у вашому регіоні. Смуга
потужності сигналу і якості надає візуальну індикацію прийому. Налаштуйте вашу
антену для отримання максимальної потужності сигналу і якості.*
Частота:	Довідкова інформація щодо частоти для обраного частотного каналу. Параметри
можуть бути введені вручну, якщо ви бажаєте налаштувати антену за частотою.
Смуга пропуску:	Довідкова інформація щодо полоси пропуску для обраного частотного каналу.
Параметри можуть бути введені вручну, якщо ви бажаєте налаштувати антену за
частотою/параметрам смуги пропуску.
Звуковий сигнал:	Оберіть Увімк для звукової індикації прийому сигналу. Вимк (за замовченням)
вимикає звуковий сигнал.
* Потужність і Якість сигналу допоможуть вам впевнитись, що у вас присутній сигнал на обраному частотному каналі, також ви
можете налаштувати вашу антену, у разі необхідності.

Після того, як були виконані всі налаштування, оберіть Почати пошук і натисніть OK або u для
початку сканування.
Приймач почне пошук даної частоти тільки для всіх доступних каналів.
При закінченні сканування, приймач збереже всі знайдені канали і перемкнеться у режим
перегляду.
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7.1.3 Інші параметри для встановлення каналів
Визначте інші параметри для встановлення каналів.

Фільтр каналу:	Визначте, які канали будуть збережені у список каналів. При виборі Тільки
відкриті, відкриються тільки не кодовані канали для додавання у список каналів.
Якщо обрати Всі канали, всі типи знайдених каналів (кодовані і не кодовані) будуть
збережені у список каналів.
Країна	Обрати країну вашого перебування.
LCN:	Для вибору нумерації каналів відповідно до LCN (як визначено оператором) або
ні.
Живлення антени:
Перед підключенням вашої антени до приймача, будь ласка, ознайомтесь із
посібником користувача антени у частині живлення антени. Рекомендуємо
встановити даний параметр у значенні Увімк тільки для активних кімнатних
або зовнішніх антен, які вимагають напруги живлення у 5 В постійного струму і
споживають менше ніж 50 мА. У всіх інших випадках, встановіть даний параметр у
значення Вимк.

7.2 Канал

Натисніть MENU та оберіть розділ Канал.
Даний розділ містить опції для організації ваших каналів відповідно до ваших переваг.
Розділ складається з наступних підменю: Організатор каналів та Список обраних.

7.2.1 Організатор каналів

Дане підменю дозволяє блокувати, видаляти, пропускати, перейменовувати або переміщувати
збережені у приймачі канали.
ПРИМІТКА:	Для редагування каналів за вашими перевагами, необхідно ввести PINкод для входу до функцій редагування (PIN-код за замовченням 0000).
Блокування
Ви можете блокувати певні канали від перегляду іншими особами в т.ч. дітьми. Для блокування
каналу:

за допомогою кнопок p/q оберіть канал;

натисніть ЧЕРВОНА. Обраний канал буде зазначений як заблокований, з відповідним
символом у колонці заблоковано;

аналогічним чином ви можете заблокувати будь-який інший канал, який необхідно.
ПРИМІТКА:	Перегляд заблокованого каналу буде можливий лише після вводу
вашого PIN-коду. Будь ласка, переконайтесь, що параметри Блокування
меню у підменю Батьківські блокування включені у значенні “УВІМК”.
Див. розділ 7.4.2.
ПРИМІТКА:	Для розблокування каналу, будь ласка, виконайте аналогічну
процедуру.
Видалення
Для видалення каналу із списку каналів вашого приймача:

за допомогою p/q оберіть канал;
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натисніть ЗЕЛЕНА. Обраний канал буде відмічений для видалення із підтверджуючим

символом у стовпчику видалення.
Буде відображена підтверджуюча панель. Оберіть Так для видалення обраних каналів або Ні для
відміни видалення.
Пропуск
Канали, що відмічені для пропускання, будуть пропущені під час перемикання каналів за
допомогою кнопок pq.
Дані канали будуть доступні у списку каналів.
Для відмітки каналів для пропуску:

використовуйте p/q для вибору каналу;

натисніть ЖОВТУ. Обраний канал буде відмічений для пропускання із відповідним
символом у стовпчику пропуска;

аналогічним чином ви можете пропустити будь-який інший канал, який необхідно.
Перейменування
Для перейменування каналу:

за допомогою p/q оберіть канал;

натисніть СИНЮ. Текстове поле з найменуванням поточного каналу з’явиться на екрані;

за допомогою INFO очистіть поле із назвою поточного каналу (у разі необхідності);

за допомогою 7 8 переміщуйте курсор у поле найменування каналу (якщо необхідно);

за допомогою t u pq оберіть букви на віртуальній клавіатурі на екрані* та підтвердіть
їх введення натисканням кнопки OK;

за допомогою КОЛЬОРОВИХ КНОПОК оберіть символ сторінки, введіть пробіл або
видаліть символ у полі назви каналу.
По закінченні редагування, натисніть СИНІЙ або EXIT.
Панель із підтвердженням буде відображена. Оберіть Так для підтвердження змін або Ні для
скидання.
Після підтвердження, канал буде називатись відповідно до ваших змін.
* Можна використовувати лише цифри, латинські літери та символи

Переміщення
Під переміщенням каналу і визначенням нового місця у списку каналів мається на увазі зміна
номеру каналу.
Перемістити канал на нову позицію:

за допомогою p/q оберіть канал;

натисніть OK. Номер обраного каналу буде відсутній;

введіть за допомогою 0-9 новий номер каналу і натисніть OK для підтвердження.
ПРИМІТКА:	Натисніть TV/R для перемикання між теле- і радіоканалами (якщо такі
канали наявні). Всі функції для радіоканалів, аналогічні функціям, що
доступні телеканалам.
Натисніть EXIT для збереження всіх змін і виходу з Організатора каналів.

7.2.2 Організатор Списку обраних
Приймач підтримує до 4 списків обраних каналів: Fav1,..., Fav4.
Для додавання каналу у список обраного:

за допомогою p/q обрати канал;
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за допомогою КОЛЬОРОВИХ КНОПОК оберіть в який список обраного додати даний

канал. Зверніть увагу, визначення функції даної кнопки, знаходиться у графі підказки на
екрані.
Відповідний символ з’явиться у колонці на екрані, і канал буде включений до списку обраного,
який ви обрали.
Повторіть дані кроки для додавання каналів у Список обраного.
ПРИМІТКА:	Можна додати один і той самий канал у декілька обраних списків.
ПРИМІТКА:	Для видалення каналу зі списку обраного повторіть кроки.
Натисніть TV/R для перемикання між теле- і радіоканалами.
Натисніть EXIT для підтвердження і виходу з підменю список обраних каналів.

7.3 Преференції

Натисніть MENU і оберіть розділ Преференції.
Дане підменю дозволяє вам встановити параметри за вашими вподобаннями для меню, мови,
субтитрів і аудіо.
Мова меню:	Оберіть меню та мову меню.
Тайм-аут меню:	Визначте тривалість відображення інформаційної панелі у режимі перегляду.
Тривалість може бути встановлена у проміжку від 1 до 6 секунд.
OSD прозорість:	Визначте прозорість меню та інших вікон із системною інформацією. Прозорість
може бути встановлена від 0% до 60%.
1-а мова субтитрів:
Дане налаштування дозволяє вам визначити мову субтитрів за замовченням.
Цифрове ТБ дозволяє оператору передавати субтитри на одному або декількох
мовах. Оберіть мову субтитрів, за вашим бажанням, і приймач відобразить
субтитри на цій мові автоматично (у разі наявності). Якщо ви не бажаєте
відображення субтитрів, тоді змініть налаштування на Невизначений. У режимі
перегляду, ви можете змінити даний вибір на той, що більше підходить для
перегляду каналів, як описано у розділі 6.7.
2-а мова субтитрів:
Оберіть 2-гу мову субтитрів за вашим бажанням, якщо 1-а мова за вашими
перевагами не доступна.
Для людей, що недочувають:
Для активації режиму Для людей, що недочувають, встановіть у значення Увімк.
Для вимкнення оберіть Вимк.
1-й пріоритетний аудіо:
Дане налаштування дозволяє вам визначити аудіодоріжку або мову за
замовченням. Цифрове ТБ дає можливість оператору передавати більш ніж одну
аудіодоріжку або мову. Якщо на каналі декілька аудіодоріжок або мов, приймач
обере підходящу аудіодоріжку автоматично відповідно до вашого вибору. У
режимі перегляду, ви можете змінити даний вибір на той, що більше підходить
для перегляду каналу, як описано у розділі 6.6.
2-й пріоритетний аудіо:
Приймач буде використовувати цю мову, якщо 1-й не доступний.
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ПРИМІТКА:	Субтитри будуть доступні під час трансляції. Доступність субтитрів
DVB/для людей, що недочувають, залежать від трансляції місцевим
оператором.
ПРИМІТКА:	Також зверніть увагу, що програма може містити “вбудовані” субтитри,
які неможна вимкнути.

7.4 Установки

Натисніть MENU і оберіть розділ Установки.
Це підменю дозволяє керувати системою налаштувань для вашого приймача.

7.4.1 Таймери

Дане меню дозволяє вам встановити до 27 запланованих подій для увімкнення на каналі, записи
або пробудження приймача з режиму очікування в певний час.
Список таймерів буде відображений на екрані.
За допомогою pq, оберіть таймер, який ви хочете встановити або змінити та натисніть ЖОВТА
або OK для його редагування.
Буде відображене меню установок таймера.
За допомогою pq оберіть необхідні параметри.
За допомогою u редагуйте обрані параметри. Натисніть OK для підтвердження змін.
Доступні наступні налаштування:
Дата:	За допомогою кнопок 0-9 введіть дату запланованої події.
Назва каналу:	Натисніть u для входу у список каналів, використовуйте p/q для вибору каналу і
натисніть OK для підтвердження. Назва даного каналу з’явиться у рядку опцій.
Час початку:	За допомогою кнопок 0-9 для вводу часу початку запланованої події.
Час закінчення:	Необов’язкове поле для визначення часу закінчення запланованої події.
Тривалість:	Необов’язкове поле для типу Записані для визначення тривалості записаної події.
Режим:	Оберіть між Один раз, Щодня (таймер буде спрацьовувати кожен день, в один й
той самий час) або Щотижня (таймер буде спрацьовувати кожен тиждень, в той
самий день і той самий час) і Щомісяця (таймер буде спрацьовувати кожен місяць,
в той самий день, той самий час).
Тип:	Оберіть між Канал (таймер буде вмикатись на обраному каналі), Увімк (таймер
розбудить приймач), Режим очікування (таймер переведе приймач у режим
очікування) або Запис (таймер почне запис запланованих подій).
Запис AD:	Необов’язкове поле для типу Записане для визначення чи буде аудіо опис
записуватись для запланованої події.
Запис субтитрів:
Необов’язкове поле для типу Записане для визначення чи будуть субтитри
записуватись для запланованої події.
Запис телетексту:
Необов’язкове поле для типу Записане для визначення чи буде телетекст
записуватись для запланованої події.
Після завершення всіх налаштувань, натисніть OK для встановлення таймера.
Для виходу з таймера без збереження ваших налаштувань, натисніть EXIT.
20

Українська
Українська

Натисніть ЗЕЛЕНИЙ (Видалити) для видалення обраного таймера.
Натисніть ЧЕВОНИЙ (Видалити все) для видалення всіх обраних таймерів.
Панель із підтвердженням з’явиться на екрані. Оберіть Так для підтвердження видалення або Ні
для скидання.

7.4.2 Батьківські блокування

Це підменю дозволяє вам захистити PIN-кодом меню установок, деякі налаштування та/або доступ
до перегляду деяких каналів.
У даному підменю ви також можете задати новий PIN-код.
Вам необхідно буде ввести діючий PIN-код. (СТАНДАРТНИЙ PIN-КОД: 0000).
За допомогою pq оберіть опцію параметру.
За допомогою OK або u змініть опцію обраного параметру. Натисніть OK для підтвердження змін.
Блокування меню:
Блокує меню установки. Ви можете встановити у режимі Увімк або Вимк.
Віковий рейтинг:	Оберіть між: Вимк, 4 та до 18 років. Канали з віковим рейтингом вище обраного
віку будуть захищені PIN-кодом (якщо передбачено місцевою трансляцією).
Змінити PIN-код:	Для установки та зміни PIN-коду. Вам запропонують ввести діючий PIN-код (або,
якщо він не був змінений, ввести стандартний PIN-код 0000), потім введіть ваш
новий PIN-код і підтвердіть його повторним введенням. Як тільки ви підтвердите,
з’явиться вікно, що спливає із підтвердженням успішного збереження. Потім ваш
старий PIN-код буде замінений на новий PIN-код.

7.4.3 Дата Час

Це підменю дозволяє вам обрати режим синхронізації часу і дати, налаштувати параметри часу і
дати у ручному режимі.
Режим синхронізації:
Увімкнення/вимкнення автоматичної синхронізації часу. Опція Ручний дозволяє
виконувати налаштування параметрів Дати і Часу вручну. У даному випадку ваш
приймач не буде виконувати синхронізацію часу. Опція Авто має на увазі, що
синхронізація дати і часу буде відбуватись приймачем відповідно до параметрів
оператора. У даному випадку ви також можете вручну визначити параметри
Часового поясу.
Дата:	За допомогою 0-9 для встановлення поточної дати.
Час:	За допомогою 0-9 для встановлення поточного часу.
ПРИМІТКА:	Опція {Ручний не рекомендується з причин можливої втрати
налаштувань реального часу після перебування у режимі очікування.
Часовий пояс:	Оберіть Часовий пояс відповідно до країни перебування. Якщо даний параметр
встановлений у режимі Авто, це означає автоматичний вибір вашого Часового
поясу. Також можливо визначити його вручну.
Літній час:	Опціональний параметр для ручного налаштування часового поясу для
увімкнення/вимкнення переходу на літній час. Оберіть Увімк або Вимк для
переходу на літній час та переведення стрілок на годину вперед.

7.4.4 Конфігурація мережі

Приймач може надавати деякі інтернет-послуги.
Будь ласка, ознайомтесь із розділом 7.6 для більш детальної інформації щодо даних послуг.
Підменю Конфігурація мережі дозволяє вам налаштувати з’єднання приймача до Інтернету.
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Підключення до Інтернету можливе тільки через USB Wi-Fi-адаптер* (не входить до комплекту
постачання).
* Використовуйте USB Wi-Fi-адаптер сумісний із MTK7601 або RT5370.

Будь ласка, оберіть пункт Конфігурація для перегляду доступних мереж Wi-Fi.
Пристрій сканує на наявність мереж Wi-Fi та відображує назви мереж, що знайдені.
Значок зі статусом і силою сигналу з’єднання буде присутній поруч із позначкою кожної мережі.
Якщо ваш приймач встановлює з’єднання, якої-небудь мережі, його значок статусу з’єднання
виглядає як виконане з’єднання.
Інакше це буде виглядати як розірване з’єднання.
Якщо пристрій знаходить мережу, до якої ви раніше були підключені, воно підключиться до нього.
Натисніть на назву мережі для перегляду деталей з’єднання.
Якщо мережа захищена, вам буде запропоновано ввести пароль або інші облікові дані (якщо
вимагається, будь ласка, з’ясуйте у вашого адміністратора мережі деталі).
Відмітьте у полі Автопідключення, якщо ви бажаєте підключитись до цієї мережі після
перезавантаження іншого приймача або наступного увімкнення.
Оберіть підключення кнопки ОК і натисніть OK для підключення.
За допомогою ЧЕРВОНОЇ оновіть інформацію щодо доступних мереж.
За допомогою ЗЕЛЕНОЇ додайте нову мережу до списку мереж вручну.
Натисніть EXIT для виходу з підменю.

7.4.5 Заводські налаштування

Дана опція перезавантажить ваш приймач та поверне налаштування до заводських налаштувань.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	Під час скидання налаштувань приймача до заводських налаштувань,
всі ваші налаштування і збережені канали будуть назавжди видалені.
Будь ласка, використовуйте цю можливість свідомо. Після повернення
до Заводських налаштувань, на екрані телевізора з’явиться меню
Первинна установка.
За допомогою pq оберіть даний пункт і натисніть OK або u для повернення до заводських
налаштувань і для видалення всіх раніше знайдених каналів та раніше виконаних налаштувань.
Вам буде запропоновано ввести ваш поточний PIN-код ( або, якщо він не змінювався, ввести
стандартний PIN-код 0000).

7.4.6 Оновлення

Дана функція дозволяє вам оновити програмне забезпечення через USB-порт.
При наявності нового програмного забезпечення для вашого приймача, воно може бути
завантажено з нашого веб-сайту www.strong.tv.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	Процедура оновлення програмного забезпечення назавжди видалить
ваші налаштування та збережені канали. Будь ласка, використовуйте
цю можливість свідомо. Після даної процедури, на екрані телевізора
з’явиться меню Первинна установка.
Для процедури оновлення з USB, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, що розміщені на веб-сайті.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	Під час оновлення НІКОЛИ не вимикайте приймач від електроживлення
і не вимикайте його! Це може пошкодити приймач та приведе до втрати
гарантії!
Після оновлення ПЗ приймач перезавантажиться автоматично.

7.4.7 Інформація

Дане підменю містить специфічну інформацію щодо вашого приймача, а саме: апаратна,
програмна версії, програмно-технічне забезпечення і дата виготовлення.

7.4.8 Автовимкнення

Це додаткова можливість зниження енергоспоживання приймачем.
Під час встановлення значень 1 г/2 г або 3 години, приймач перейде у режим очікування, якщо не
буде отримано інша команда протягом цього часу (в годинах).
Встановіть Автовимкнення у значенні Вимк для відміни функції автоматичного переходу у режим
очікування.

7.5 Підключення

Використовується це підменю для підбору параметрів перегляду відповідно до формату вашого
телевізора.
Доступні наступні налаштування:
Формат екрану	Змінюйте цей параметр для підбору відповідності зображення формату
екрану вашого телевізора або способу перетворення зображення. Варіанти:
Повний екран – відображає повноекранне мовлення на вашому телевізорі, 4:3
PS – відображає широкоекранне мовлення на всю висоту екрану вашого 4:3
телевізора, 4:3 LB – чорні полоси вгорі та знизу зображення вашого 4:3 телевізора
та 16:9 – використовуйте для телевізорів 16:9.
Роздільна здатність відео
Змінюйте цей параметр для підбору роздільної здатності відео вашого
телеекрану. Варіанти: Автовизначення (автоматичне визначення роздільної
здатності відео, що пропонується вашим приймачем) або задати вручну
від480i_30 до 1080p_60. Використовуйте, будь ласка, значення параметрів, які
відповідають і не перевищують специфікації вашого телевізора. Вибір роздільної
здатності вище 576i можливий тільки для виходів HDMI.
Аудіо HDMI	Перемикання між виходами HDMI PCM, HDMI RAW та Відключення звуку HDMI. При
виборі HDMI PCM, все цифрове аудіо буде конвертовано у (аналогове) стерео
аудіо. HDMI RAW дозволяє вам слухати або передавати аудіо у якості Dolby®
Digital/ Dolby® Digital Plus* на телевізор через HDMI. Відключення звуку HDMI
вимикає цифрове аудіо на виході.
* Dolby та емблема з подвійним “D” – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

7.6 Медіа центр

За допомогою t/u увійдіть до підменю Медіа центр у головному меню.
Підменю містить наступні параметри:
Для мультимедіа - Мультимедіа, Конфігурація мультимедіа та Конфігурація запису
Для інтернет-сервісів - IPTV, Онлайн-Погода, Онлайн-відео та Онлайн-Новини RSS
За допомогою p/q оберіть необхідні параметри підменю і натисніть OK.
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7.6.1 Мультимедіа

В даному підменю ви можете відтворювати файли з відео, музикою, переглядати записані раніше
програми, фото та читати тексти.
За допомогою t/u оберіть Фільм, Музика, Фото, Менеджер записів, Диспетчер диска або
Електронна книга.
За допомогою pq оберіть папку та файл для відтворення.
Використовуйте u23 56 для керування відтворенням мультимедійних файлів.
Використовуйте 78 для переходу до попереднього/наступного мультимедіа файлу під час
відтворення.
За допомогою MENU перейдіть у підменю Конфігурація мультимедіа та виконайте налаштування
для відтворення.
Використовуйте EXIT для переходу до папки на рівень вище або для виходу з мультимедіа.
ПРИМІТКА:	Перед тим як почати користуватись різними функціями мультимедіа
вашого приймача, будь ласка, переконайтесь, що ваш USB-пристрій
коректно підключений до приймача та відформатований у відповідній
файловій системі.

7.6.1.1 Фільм
Додаткові кнопки для використання:
INFO

Додаткова інформація щодо відеофайлу

VOL+/VOL-

Регулювання гучності

AUDIO

Вибір аудіодоріжки (якщо файл містить більш ніж одну аудіодоріжку)

ЧЕРВОНА	Вибір масштабу. Використовуйте 5 6 для налаштування. Натисніть
ЧЕРВОНА знову для виходу з режиму вибір масштабу.
ЖОВТА

Використовуйте для перемотування на 1/2 швидкості.

GOTO	Для визначення часу для стартової позиції відтворення файлу.
Використовуйте pq для перемикання між цифровим або входом до
режиму прокрутки. Використовуйте OK для підтвердження вибору.
Натисніть GOTO знову для виходу з даного режиму.
REPEAT

Для вибору режиму повтору для відтворення.

EXIT/3

Для зупинки відтворення та повернення до вибору файлу.

7.6.1.2 Музика
Додаткові кнопки для використання:
OK/u

Відтворення обраного файлу

GOTO

Вибір режиму відтворення у випадковому порядку

REPEAT

Вибір режиму повтору для відтворення.

7.6.1.3 Фото
Додаткові кнопки для використання:
ЖОВТА	Перемикання між режимами відображення фото: Нормальний та
Зменшений.
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OK/u

Відтворення обраного файлу та почати слайд-шоу.

INFO
pq t/u

Додаткова інформація щодо обраного файлу.
Повернути зображення
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ЧЕРВОНА	Вибір масштабу. Використовуйте 5 6 для налаштувань. Натисніть
ЧЕРВОНА знову для виходу з режиму вибір масштабу.
REPEAT

Для вибору режиму повтору для відтворення.

7.6.1.4 Менеджер запису
Додаткові кнопки для використання у режимі вибору файлу:
ЗЕЛЕНА

Вибір дискового розділу на Пристрої для запису (PVR)

INFO	Інформація щодо підключеного USB-накопичувача
Додаткові кнопки для використання в режимі перегляду:
ЧЕРВОНА	Видалення обраного запису. Після підтвердження, запис буде назавжди
видалено.
ЗЕЛЕНА	Перейменування обраного запису. За допомогою t u pq оберіть
букви на віртуальній клавіатурі на екрані * та підтвердіть вибір кнопкою
OK
СИНЯ
Видалення всіх записів. Після підтвердження, всі записи, на приєднаному
USB-накопичувачі, будуть назавжди видалені.
* Можна використовувати тільки цифри, латинські букви та символи

Додаткові кнопки для використання у режимі попереднього перегляду:
INFO

Інформація щодо підключеного USB-накопичувача

VOL+/VOL-

Регулювання гучності

AUDIO

Вибір аудіодоріжки (якщо файл містить більше ніж одну аудіодоріжку)

ЧЕРВОНА	Вибір масштабу. Використовуйте 56 для налаштування. Натисніть
ЧЕРВОНА знову для виходу з режиму вибір масштабу.
GOTO	Для визначення часу для стартової позиції відтворення файлу.
Використовуйте pq для перемикання між цифровим або входом у
режим прокрутки. Використовуйте OK для підтвердження вибору.
Натисніть GOTO знову для виходу з даного режиму.
REPEAT

Для вибору режиму повтору для відтворення.

EXIT/3

Для зупинки відтворення і повернення до вибору файлу.

7.6.1.5 Диспетчер диску
Додаткові кнопки для використання у режимі вибору файлу:
ЧЕРВОНА	Копіювання або режим вибору файлу або папки. Використовуйте
довідкову інформацію на екрані для вибору початкового та файлу
призначення та/або папки - виконайте дію.
ЗЕЛЕНА

Форматування, підключеного USB-накопичувача, у FAT32

ЖОВТА

Форматування підключеного USB-накопичувача у NTFS

СИНЯ

Інформація щодо підключеного USB-накопичувача
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	Форматування назавжди видалить ВСЮ інформацію, що збережена
на пристрої, що підключений. Будь ласка, робіть резервну копію усіх
даних, які ви бажаєте зберегти, перед тим як виконати форматування
накопичувача. STRONG не несе відповідальність за втрату даних на USBпристроях, що підключають до приймача.
Додаткові кнопки для використання у режимі перегляду:
ЧЕРВОНА	Копіювання або режим вибору файлу або папки. Використовуйте
довідкову інформацію на екрані для вибору початкового та файлу
призначення та/або папки - виконайте дію.
ЗЕЛЕНА	Перейменування обраного запису. За допомогою t u pq оберіть
букви на віртуальній клавіатурі на екрані * та підтвердіть вибір кнопкою
OK
ЖОВТА	Видалення обраного файлу або папки. Після підтвердження, файл або
папка будуть назавжди видалені.
СИНЯ	Видалення всіх файлів або папок у поточній папці. Після підтвердження,
всі файли та папки у поточній папці будуть назавжди видалені.
* Можна використовувати тільки цифри, латинські букви та символи

ПРИМІТКА:	
STRONG не може гарантувати сумісність (роботу та/або живлення
шини) зі всіма пристроями для запам’ятовування для USB та не несе
відповідальності за втрату даних на пристроях, що підключають до
приймача.
З великими об’ємами інформації знадобиться більше часу для системи для читання вмісту на USBпристрої.
Деякі USB-пристрої можуть бути некоректно розпізнані.
Навіть файли у форматі, що підтримуються, деякі з них можуть не відтворюватись або
відображатись в залежності від вмісту.

7.6.1.6 Електронна книга
Додаткові кнопки для використання:
OK/u

Відтворення обраного файлу та початок автоматичної прокрутки тексту

INFO
pq t/u

Додаткова інформація щодо обраного файлу
Поворот зображення

ЧЕРВОНА	Вибір масштабу. Використовуйте 56 для налаштування. Натисніть
ЧЕРВОНА знову для виходу з режиму вибору масштабу.
REPEAT

Для вибору режиму повтору під час відтворення.

7.6.2 Конфігурація мультимедіа

Дане підменю дозволяє вам встановити різні параметри мультимедіа для комфортного
використання приймача.
Доступні наступні налаштування:
Мова субтитрів MP4:
Мова субтитрів для відеофайлів за вашими перевагами (у разі доступності)
Мова для електронної книги:
Оберіть мову (і як результат – кодування символів) ваших книг
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Повтор відео:	Для встановлення режиму повтору відтворення відеофайлу. Параметри
наступні: Повторити каталог – циклічне відтворення всіх відеофайлів у папці,
Повторити файл – циклічне відтворення тільки обраного файлу або Один раз без
повтору та зупинки відтворення.
Повтор музики:	Встановлення режиму повтору відтворення аудіофайла. Параметри наступні:
Повторити каталог – циклічне відтворення всіх аудіофайлів у папці, Повторити
файл – циклічне відтворення тільки обраного файлу або Один раз без повтору та
зупинки відтворення.
Повтор фото:	Установка режиму повтору для перегляду файлів з фото. Параметри наступні:
Повторити каталог – циклічне автоповторення перегляду всіх фото у папці або
Один раз без повтору та зупинки перегляду.
Фонова музика:	Встановлення даного параметру у значення Увімк дозволяє прослуховувати
обраний аудіофайл або всю папку під час навігації по файлам мультимедіа
(виключення - відео), перегляд фото або читання книг. При налаштуваннях у
значенні Вимк, відтворення зупиняється одразу після виходу з розділу Музика.
Тайм-аут слайд шоу:
Визначення інтервалу часу для слайд-шоу від 3с до 15с
Ефект	Вибір ефекту відтворення слайд-шоу. Доступні різні параметри: Зверху-вниз,
Від країв до центру, Зрушення по-вертикалі, Випадково та багато інших. Для
вимкнення ефекту оберіть Ні.

7.6.3 Конфігурація запису

Дане підменю дозволяє вам встановити різні параметри мультимедіа для комфортного
використання приймача.
Доступні наступні налаштування:
Розмір файлу	Для визначення обмежень розміру файлу для запису в межах від 1G до 4G.
Для відсутності обмеження встановіть Авто (зупинка запису робиться вручну,
натисканням 3, для запланованої події, якщо таймер встановлений і на USBнакопичувачі відсутній вільний простір)
Відкладений перегляд
Вибір режиму Відкладений перегляд. Параметри наступні: Авто, Пауза або Вимк.
При включенні Відкладеного перегляду у значенні Авто він автоматично буде
починатись кожен раз після перемикання на канал. Коли Відкладений перегляд
у значенні Пауза він буде запущений після натискання 2. Оберіть Вимк для
відключення Відкладеного перегляду.
Розмір Timeshift	Визначення обмеження тривалості Відкладеного перегляду у діапазоні від 30 хв
до 2 г. У значенні Авто для відсутності обмежень (зупинка режиму Відкладеного
перегляду робиться вручну, натисканням 3 і на USB-накопичувачі відсутній
вільний простір)
ЗаписприTimeshift П
 очати та зробити запис у режимі Відкладений перегляд, вибір параметру в
значенні Увімк. Оберіть Вимк для вимкнення функції.

7.6.4 Інтернет послуги

Даний приймач має доступ до деяких інтернет-послуг.
ПРИМІТКА:	Підключення до Інтернету можливе лише через USB Wi-Fi-адаптер* (не
входить до комплекту постачання).
* Використовуйте USB Wi-Fi-адаптер сумісний з MTK7601 або RT5370.
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За допомогою pq оберіть IPTV, Онлайн-Погода, Онлайн-відео або Онлайн-Новини RSS.
IPTV
Даний додаток дозволяє вам дивитись трансляцію мовлення ТБ з Інтернет-джерел у відповідності з
встановленим списком телепрограм.
Приймач постачається із порожнім списком телепрограм. Будь ласка, оберіть список, який вам
підходить, та встановіть його самостійно.
Натисканням OK відкрийте список.
Керуйте списком за допомогою кнопок у графі підказки.
Онлайн-Погода
Даний додаток дозволяє вам отримати інформацію з Інтернету щодо погоди у даний момент та
отримати прогноз погоди на наступні 5 днів у вашому регіоні.
Керуйте списком за допомогою кнопок у графі підказки.
Онлайн-відео
Даний додаток дозволяє вам входити з Інтернету в такі відкриті ресурси (як YouTube) у вашому
регіоні.
Керуйте списком за допомогою кнопок у графі підказки.
Онлайн-Новини RSS
Даний додаток дозволяє вам отримати доступ до декількох місцевих новинних ресурсів (як Google
News) у вашому регіоні.
Керуйте списком за допомогою кнопок у графі підказки.
Для більш детальної інформації з використання інтернет-послуг, будь ласка, зверніться на гарячу
лінію з обслуговування або відправте лист на нашу підтримку через сайт www.strong.tv

8.0 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК

Може бути безліч причин, що впливають на нормальну роботу вашого приймача. Якщо приймач
працює незадовільно, скористайтесь інструкціями, що наведені нижче. Якщо після виконання
даних операцій приймач працює погано, зверніться до продавця підтримки або до сервісного
центру у вашому регіоні. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ кришку приймача. Дана дія призведе до пошкодження
гарантійної пломби і вам буде відмовлено у гарантійному ремонті.
Проблема
Індикатор режиму
очікування не світиться.

Можлива причина
Приймач не підключений до
мережі живлення.

Блок живлення приймача
підключений до мережі через
подовжувач та вимикач джерела
живлення на подовжувачі у
положенні ВИМК.
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Усунення
Перевірте підключення
блоку живлення до роз’єму
приймача, а вилки блоку
живлення до мережі.
Увімкніть подовжувач у
положення УВІМК.

Немає сигналу.

Немає зображення або
звуку.

Тільки звук, немає
зображення на екрані

Антена від’єднана.
Антена пошкоджена або невірно
орієнтована.
Кабель між антеною та приймачем
пошкоджений. Можлива причина
поганого сигналу у якості кабелю.
Цифровий ефірний сигнал
відсутній у вашій місцевості.
Підключена активна антена,
вимагає живлення по
сигнальному кабелю.

Перевірте антенний кабель.
Перевірте антену та її
положення антени.
Переконайтесь, що кабель
у гарній якості. Перевірте
відповідні з’єднання.
З’ясуйте у вашого оператора.

Вхід HDMI/AV не обрано на
вашому телевізорі чи підсилювачі,
або пристрій використовується
для більш високої роздільної
здатності, ніж підтримується
вашим телевізором.
Телевізор не увімкнений.
З’єднання не виконані певним
чином.
Недостатня якість кабелів, що
приєднані.

Підключіть до відповідного
входу телевізора.
Оберіть у приймачі більш
низьку роздільну здатність.
Увімкніть телевізор.

Немає або невірне з’єднання
AV-кабелю.
Обрана програма - це
радіопрограма.

Увімкніть живлення антени у
меню приймача (див. Розділ
7.1.3) приєднайте зовнішнє
живлення антени.

Переконайтесь, що з’єднання
виконані вірно, та надійно
підключені до виходу/входу
приймача.
Переконайтесь, що всі кабелі
відповідної якості. Підключіть
ще раз всі кабелі з’єднання
приймача та телевізора.
Підключіть відеокабель
коректно

Натисніть TV/R для переходу
у режим телевізор.
Зображення “мозаїчне”, звук Низький рівень сигналу в зв’язку з Для стабільного прийому
викривлений або аудіо/
поганими погодними умовами.
сигналу, вам може
відео пропадає час від часу
знадобитись замінити антену
на більш якісну.
Антена пошкоджена або
Перевірте антену та кабель.
вкрита кригою (у зимовий час).
Пошкоджений кабель на ділянці
від антени до приймача.
Кімнатна антена була зміщена
Перемістіть антену у краще
з місця прийому стабільного
місце. Перевірте рівень і
сигналу і не може транслювати
якість сигналу (див. розділ
сигнал потрібного рівня.
6.4.2 та 7.1.2).
Пошкоджено живлення активної Встановити живлення антени
кімнатної антени.
як описано у розділі 7.1.3.
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Українська

Українська

Українська
Після переустановлення
приймача в іншу кімнату/
місце, приймач перестав
отримувати цифровий
сигнал.

Занадто слабкий антенний сигнал.
Рівень/якість сигналу можуть
бути слабше, ніж до цього, при
використанні кімнатної антени.

Повідомлення про
кодований канал.
Приймач не керується за
допомогою пульту ДУ.

Канал кодований.
Вийшов строк придатності
батарейок пульту/батарейки
невірно вставлені.
Пульт ДУ не направлений на
інфрачервоний датчик.
Передня панель закрита
сторонніми предметами.
ІЧ-датчик затулений предметом
(перешкода між пультом і
приймачем).
Приймач вимкнений.

Підключіть до мережі
живлення/увімкніть приймач.
Стандартний PIN-код 0000
Проконсультуйтесь зі
спеціалістом місцевого
сервісного центру або
відправте лист через сайт
www.strong.tv

Забутий ПІН-код.
Забутий пароль
заблокованого каналу.

Приймач автоматично
вимикається.

Натисніть двічі на пульті ДУ
кнопку INFO для виклику
інформації щодо сигналу
та натисніть антену для
(максимального) прийому або
повторно відскануйте канали.
При використанні зовнішньої
антени, перевірте її живлення.
При можливості
використовуйте зовнішню
антену.
Оберіть альтернативний
канал.
Замініть батарейки/перевірте
полярність розміщення
батарейок.
Направте пульт ДУ на
переднюю панель.
Приберіть сторонні предмети,
що затуляють датчик.
Приберіть перешкоди між
пультом ДУ та приймачем.

Включена функція автоматичного
переходу у режим очікування.

Зображення при
Швидкість зчитування/запису
відтворенні відео (або
вашого зовнішнього USBВідкладеному перегляді)
накопичувача занадто низька.
завмирає, розсипається і т.п.
(особливо для HD-контенту).

Відключіть функцію
автоматичного переходу у
режим очікування. Див. п.
7.4.8.
Переконайтесь, що зовнішній
USB-накопичувач має
достатню швидкість і об’єм.
USB-флеш-накопичувач
(флешка) може не
підтримувати необхідну
швидкість.

9.0 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Демодулятор
Демодулятор:
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVB-T2 (EN 302 755)
Режим передавання:
1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K
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Захисний інтервал:

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

Відеодекодер
Відеоформати:
Роздільна здатність відео:
Декодування і відеовихід:
Співвідношення сторін:

MPEG-4/H.264 MP&HP та ML&HL
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PAL
4:3,16:9, Авто

Аудіодекодер
Підтримує аудіоформати:
Частота дискретизації:
Аудіорежими:

MPEG-1 Layer I/II
32, 44.1, 48 кГц
Лівий/Правий, Стерео

Українська

Українська

Тюнер
Тюнер:
DVB- T/T2, МХ/ДМХ
Живлення антени:	5 В постійного струму, 50 мА, захист від короткого
замикання
Діапазон вхідних частот:
177.5~226.5, 474~862 МГц
Рівень вхідного сигналу:
-25 ~ -85 дБм
Система і пам’ять
Флеш-пам’ять:
SDRAM:

32 Мб
512 Мб

Мультимедіа
Відтворення відео:
Відтворення аудіо:
Перегляд фото:

AVI, MKV, TS, M2TS, MPEG-4 та MOV*
MP3 та WMA*
BMP та JPEG, PNG, GIF*

* STRONG не може гарантувати відтворення всіх файлів зазначених форматів, оскільки можливість відтворення залежить від
використаних кодеків, швидкості потоку даних та формату відео (всі формати MPEG підтримуються).

Роз’єми
АНТ ВХІД - IEC Розетка
HDMI
Мини AV 3.5 мм (CVBS, Аудіо Л/П)
ІЧ-вхід
USB 2.0 порт: 5 В/500 мА (макс.) підтримка
Зовнішнє живлення (5 В, 1.2 А)
Загальні характеристики
Зовнішній блок живлення:
напруга мережі: AC 100 - 240 В AC ~ 50/60 Гц
Напруга живлення:
5 В постійного току, 1.2 А
Споживана потужність:
3.5 Вт (типова, без підключеного USB), 6 Вт (макс)
Споживана потужність в режимі очікування:
макс. 0.5 Вт
Діапазон робочих температур:
0 °C ~ +45 °C
Температура зберігання:
0 °C ~ +85 °C
Допустимий рівень вологості:
30 ~ 70%, RH, без конденсату
Габарити (ШхГхВ) в мм:
85 x 67 x 28
Вага нетто (без/з блоком живлення та пультом ДУ):
0.06 кг/0.16 кг
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Гарантійний талон
Відомості про продаж виробу (заповнюється фірмою-продавцем)
УВАГА! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон.

Виріб/Модель
Серійний №
Дата продажу
Фірма-продавець
Адреса продавця
Телефон
Печатка продавця
Справний виріб у повному комплекті з посібником користувача отримав; з умовами гарантії, зі
списком сервісних центрів ознайомлений.
Підпис покупця
Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців.

Гарантійні зобов'язання
Шановний покупець!
ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН», яке знаходиться за адресою: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087;
висловлює вам щиру вдячність за ваш вибір. Ми зробили все можливе, щоб даний виріб задовольняв
вашим запитам, а якість відповідала кращим світовим зразкам.
ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» встановлює офіційний строк служби на продукцію, призначену для
використання в побуті, – 2 роки, за умови дотримання правил експлуатації. Враховуючи високу
якість, надійність і ступінь безпеки продукції «STRONG» фактичний термін експлуатації може значно
перевищувати офіційний.
Вся продукція «STRONG», що призначена для реалізації в певну країну, виготовлена з урахуванням
умов експлуатації в цій країні.
Якщо у Вас виникли будь-які проблеми з нашою продукцією, наполегливо рекомендуємо вам
звертатися до авторизованих сервісних центрів (АСЦ) ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН», адреси і телефони яких
зазначені нижче. АСЦ зможуть допомогти вам кваліфіковано і в найкоротші строки.
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо вас уважно ознайомитися з посібником
користувача виробу, умовами гарантійних зобов’язань та безкоштовного сервісного обслуговування,
перевірити правильність заповнення гарантійного талону.

Серійний номер і модель виробу повинні відповідати номеру, зазначеному в гарантійному талоні.
При порушенні цих умов, а також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або
переписані, талон вважається недійсним.
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Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного
номера виробу, дати продажу, чітких печаток фірми продавця та підпису покупця.

Гарантійний талон
Цим гарантійним талоном ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» підтверджує прийняті на себе зобов’язання щодо
задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів,
у разі виявлення недоліків виробу. Однак, ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» залишає за собою право відмовити
як в гарантійному, так і безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу у випадку недотримання
викладених нижче умов. Всі умови гарантійних зобов’язань і безкоштовного гарантійного
обслуговування діють в рамках чинного законодавства про захист прав споживачів і регулюються
законодавством України.
Умови гарантійного і безкоштовного сервісного обслуговування
1. Гарантійні зобов’язання та безкоштовне сервісне обслуговування, що надається авторизованими
сервісними центрами (АСЦ), поширюються лише на моделі, призначені для експлуатації на території
України і пройшли сертифікацію на відповідність стандартам країни.
2. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» забезпечує гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати продажу
(за відсутністю порушень цих Умов).
3. Гарантійні зобов’язання не поширюються на перераховані нижче компоненти виробу, якщо їх
заміна передбачена конструкцією і не пов’язана з розбиранням виробу: елементи живлення
(батарейки), сполучні кабелі, супутникові антени та комутаційні вироби.
4. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» не несе гарантійні зобов’язання на вироби в наступних випадках:
якщо виріб, призначений для особистих (побутових) потреб, використовувався для здійснення
підприємницької діяльності, а також в інших цілях, які не відповідають його прямому
призначенню;
у випадку порушення правил та умов експлуатації або встановлення виробу, викладених у
посібнику користувача;
якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту, розкриття обладнання;
якщо дефект спричинений зміною конструкції, програмного забезпечення або схеми виробу,
які не передбачені виробником;
якщо дефект викликаний дією природних (гроза, ураган) явищ, необережними або навмисними
діями споживача або третіх осіб;
якщо знайдені ушкодження, спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів,
речовин, рідин, комах та ін.
5. Гарантійне обслуговування не поширюється на такі недоліки виробу:
механічні пошкодження;
пошкодження, викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення,
телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
6. Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби з відсутньою або пошкодженою гарантійною
пломбою.
7. Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби з незаповненим або частково заповненим
гарантійним талоном, або талоном, який має сліди виправлення.
Просимо вас звернути увагу на важливість правильного встановлення та експлуатації виробу, як для
його надійної роботи, так і для отримання гарантійного обслуговування.
У випадку недоступності регіонального авторизованого сервісного центру, будь ласка, звертайтеся до
головного сервісного центру компанії: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087, тел.: (044) 393-34-21,
факс: (044) 238-61-32.

