• Ruajtja e kanalit të fundit të ndjekur

Karakteristikat

• • 5000 kanale televizive dhe programe radiofonike
• Mbështetje e shﬂetuesit të medias ( USB 2.0 )
• DVB-S2/S - i përputhshëm
• Rezultat HDMI (mbështetje e rezolucioneve 576p,
720p, 1080i)

• Mbrojtja e LNB nga qarku i shkurtër dhe mbingarkesa
• Telekomanda me IR
• Ky aparat STB është i pajisur me sistemin CONAX™
CAS të integruar.
.

• Zhvendosje në kohë
• Sistemi i menysë me 10 gjuhë (Deutsch, English,
Gaeilge, Francais, Espanol, Italiano, Türkçe, Shqip,
Srpski, Polski)
• Bllokimi i kanaleve
• Informacioni i ngjarjes aktuale/tjetër (EPG-7-DITË)
• Kohëmatës të ndryshëm për regjistrimin ose si
kohëmatës për fjetjen
• Kyçi prindëror në meny
• Shiriti i fuqisë së sinjalit për transponderët
• Mbështetje e audios në shumë gjuhë
• Dalje audio dixhitale (optike)
• Mbështetje e funksionit të teletekstit ( DVB )
• Rivendosja në opsionin e përcaktimeve të fabrikës
• Scart e televizorit
• Marrja e sinjalit të brezit ku: 10,7 – 12,7 GHz
• Kontrolli i LNB: Ndërrimi i polaritetit horizontal/
vertikal (13V %12,825-%14,175 dhe 18V %17,575%19,425), ndërrimi 0-22 kHz, ndërrimi A/B me
shpërthime toni për zgjedhjen e antenës satelitore,
DiSEqC 1.2

MANUAL PËRDORIMI

• Konfigurimet e disponueshme të satelitit
(Paracaktimet: ASTRA, HOTBIRD, TURKSAT
2A/3A. etj. si dhe sipas përcaktimeve të përdoruesit)
• Shiritat e fuqisë së sinjalit dhe cilësisë së sinjalit për
rregullimin e antenës
• Opsionet e ndryshme të kërkimit të kanaleve:
• Kërkimi automatik i satelitit për transponderët e
paracaktuar
• Kërkimi i transponderëve
• Kërkimi i rrjetit
• Kërkimi automatik për transponderët e sapo shtuar
• Opsioni i kërkimit të FTA (transmetim falas) për
satelitin dhe modalitetet e kërkimit automatik
• Kërkimi automatik i FEC (korrigjimi i gabimit të
përcjelljes)
• Korrigjimi automatik i PID (përveç PID-et e
përcaktuara nga përdoruesi)
• Karakteristikat e shkodimit dixhital:
• Dalja e videos: PAL

Kompleksi “Don Bosko”, Kulla VII, Kati II, Tiranë Albania.
T: +355 44 800 000 F: +355 44 800 001 E: info@tring.al

• Ngjyra e OSD 32-bit, 720x576 piksel për PAL
• Ndërrimi i sistemit (TV/RADIO)
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Aparati nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose vijave
të ujit dhe objektet e mbushura me ujë, si vazo, nuk duhet
të vendosen mbi aparat.

Masa paraprake të sigurisë

Burimi i energjisë

Televizori duhet të funksionojë vetëm në një prizë
220-240 V AC, 50 Hz. Sigurohuni që keni zgjedhur
parametrat e duhura të voltazhit sipas nevojës.

Spina elektrike përdoret si pajisje për shkëputjen dhe
ajo duhet të mbetet gati për përdorim.

PARALAJMËRIM: Kur aparati nuk është në përdorim
për një kohë të gjatë, shkëputeni nga rrjeti i energjisë.

KUJDES

Kordoni elektrik

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së
lartë, si drita e diellit, zjarri, etj.

Mos vendosni pajisje, mobilje, etj., mbi kordonin elektrik
(rrjeti elektrik) apo të shponi kordonin. Kapeni kordonin
elektrik nga spina. Mos e tërhiqni spinën duke tërhequr
kordonin dhe mos e prekni kurrë kordonin elektrik
me duar të lagura pasi kjo mund të shkaktojë qark të
shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë
kordonin nyjë, apo ta lidhni me kordonë të tjerë. Kordonët
elektrikë duhet të vendosen në mënyrë të tillë ku nuk
mund të shkelen. Një kordon elektrik i dëmtuar mund
të shkaktojë zjarr ose dridhje nga korrenti. Kontrolloni
herë pas here kordonin elektrik. Nëse shikoni se është
i dëmtuar, kërkoni ndihmë në qendrën më të afërt të
shërbimit. Kur kordoni elektrik AC të ketë nevojë për t’u
ndërruar, kjo gjë duhet të kryhet vetëm nga një dyqan i
kualiﬁkuar për shërbimin.
• Ju lutemi mos e vendosni aparatin në një vend nën
dritën e drejtpërdrejtë të diellit, nën pluhura të shumta,
goditje mekanike ose në një vend pranë burimeve të
nxehtësisë.
• Aparati duhet të vendoset në një bazë të qëndrueshme
dhe të sigurt. Mos e vendosni aparatin në një sipërfaqe
të butë, si rrugicë, që mund të bllokojë vrimat e ajrimit
në fund.
• Vendndodhja e zgjedhur nuk duhet të jetë një dhomë
me lagështi të lartë, si p.sh. kondensimi që vjen nga
kuzhina, pasi mund të shkaktojë defekte ose të dëmtojë
aparatin.
• Nxehtësia ose rrezatime të tjera termike poshtë aparatit
mund të shkaktojnë po ashtu defekte ose të dëmtojnë
aparatin.
• Ajri i nxehtë, që del gjatë funksionimit, duhet të ventilohet
nëpërmjet qarkullimit të bollshëm të ajrit. • Ju lutemi
mos e vendosni aparatin në zona të mbyllura dhe mos
e mbuloni.
• Ju lutemi shmangni kontaktin e aparatit me ujë dhe
lagështi. Mos e vini në punë në afërsi të banjës ose
pishinave.
• Kini kujdes që të siguroni një qarkullim të mirë të ajrit.
Vendoseni aparatin në një vendndodhje me ajrim të
përshtatshëm për të parandaluar krijimin e nxehtësisë
në aparat.
• Nëse në pajisje bie ndonjë objekt i fortë ose lëngje,
hiqeni aparatin nga priza dhe kërkoni një personel të
kualiﬁkuar ta kontrollojë para se ta përdorni përsëri.

Shqip - 3 01_[ARNAVUTCA]_TS2000_S7180_DVB650_2712UK_10080551_50227758.indd 3

13.09.2012 11:46:16

Informacioni i përgjithshëm mbi telekomandën
1- Në pritje
2- Modaliteti i preferencës
3- Asnjë funksion
4- Butonat numerikë
5- Shﬂetuesi media

1

20

2
3

21

6- Programi i mëparshëm
4

7- Volumi lart/poshtë
8- Guida elektronike e programeve
9- Dalja nga menyja
10- Info
11- OK / Konﬁrmo

5

12- Lexo
13- Regjistrimi i programeve

22

6

14- Pauzë / regjistrim timeshift

7

15- Kthim i shpejtë

23

8

16- Teletekst
17- Titrat
18- Butoni i KUQ
19- Butoni JESHIL
20- Bllokim zëri
21- Ndërro mes transmetimeve televizive dhe
radiofonike
22- Biblioteka e regjistrimeve

9

24

10

25
26

11

23- Kanali lart/poshtë
24- Menyja aktive/joaktive

12

25- Prapa
26- Butonat e navigimit

13

27- Ndalo

14

28- Përpara shpejt

15

28

29- Përdoruesi menyja Parametrat

16

29

17

30
31

30- Zgjedhja e gjuhës audio
31- Butoni BLU

18
19

32- Butoni i VERDHË

27

32
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Lidhjet
PAMJA E PËRPARME

PAMJA E PASME
35027993

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

13/18 V
Max.400mA

AC IN
LNB IN

1

ANALOG
AUDIO OUT

HDMI OUT

ETHERNET

2

3

4

USB
5V DC

500mA

5

SCART (TV)

DIGITAL AUDIO OUT
(OPT./TOSLINK)

6

7

8

1. HYJA LNB :Për të lidhur kabllot e antenës satelitore.
2. DALJA E LINJËS: Fisha e daljes së linjës.
3. DALJA HDMI: Për të lidhur me televizor që mbështet HDMi për të
pasur rezolucion të deﬁnicionit të lartë dhe daljen audio.
4. ETERNET: Lidhja LAN
5. HYRJA USB: Lidhni pajisjet USB.
6. DALJA SCART: Lidhja SCART e televizorit.
7. DALJA E AUDIOS OPTIKE: Dalja e audios optike dixhitale.
8. KABLLOJA ELEKTRIKE
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Telekomanda

Në ﬁllim hapni kapakun e baterive në pjesën e pasme të telekomandës. Futni dy bateri 1,5 volt (RO3/AAA)
duke iu referuar simboleve të shtypura (+/-) në kutinë e baterive dhe rivendosni përsëri kapakun. Kur përdorni
telekomandën, drejtojeni nga pjesa e përparme e marrësit. Telekomanda nuk punon ose funksioni i
zgjedhur nuk funksionon, bateritë ka mundësi të jenë të shkarkuara dhe duhet të zëvendësohen sa më shpejt
të jetë e mundur. Ju lutemi përdorni vetëm bateri të siguruara kundër rrjedhjeve. Është më mirë që t'i hiqni
bateritë nga telekomanda nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Lidhja me televizorin

Lidhja HDMI (e rekomanduar): Ju mund të përdorni ﬁshën HDMI për të lidhur një televizor që mbështet
HDMI për rezolucion të deﬁnicionit të lartë dhe daljen audio. Marrësi mund të sigurojë një dalje HDMI në katër
rezolucione të ndryshme nga lidhja HDMI në panelin prapa. Për të marrë ﬁgurën dhe cilësinë më të mirë të
mundshme, ju lutemi kontrolloni rezolucionet HDMI të mbështetura nga televizori juaj dhe zgjidhni atë që
është më i përshtatshëm nga kjo meny.
Lidhja scart: Lidhni dekoderin me një kabllo scart me anë të bashkuesit scart të televizorit në panelin prapa të
bashkuesit scart të televizorit. Dekoderi ka dalje RGB ose CVBS. Nëse dëshironi që të merrni ﬁgurën nëpërmjet
bashkuesit scart, kur bashkuesi scart i televizorit ka një hyrje RGB, atëherë mund ta kaloni dekoderin tuaj në
modalitetin RGB duke e kthyer menynë e daljes së televizorit në modalitetin RGB në menynë e konﬁgurimit.
Në këtë mënyrë do të arrini të merrni një cilësi të lartë nga aparati i dekoderit. Ju mund të përdorni bashkuesin
scart për të lidhur aparatin me televizorin dhe me pajisjet VCR.
Shënim: Këto dy metoda lidhjeje kryejnë të njëjtin funksion, por në nivele të ndryshme cilësie. Nuk është e
nevojshme të lidhni të dyja metodat.
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Lidhja elektrike

E RËNDËSISHME: Dekoderi është projektuar të funksionojë me 220-240V AC, 50 Hz.
Vini kabllon elektrike në një prizë të rrjetit elektrik.
• Pas heqjes së paketimit, lëreni dekoderin që të arrijë temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni
me rrjetin elektrik.

Ndezja-Fikja

Sigurohuni që të lidhni të gjitha kabllot e nevojshme. Pas lidhjes së kordonit elektrik të dekoderit me rrjetin
elektrik, në panelin e përparmë do të shikoni një dritë (modaliteti në pritje). Kur dekoderi të ndizet për herë
të parë, ju lutemi prisni disa sekonda para se ta aktivizoni marrësin, meqenëse aktivizimi i softuerit do të
kërkojë pak kohë. Më pas mund të ndizni dekoderit duke shtypur butonin në pritje në telekomandë.
Ju do të shikoni se drita në panelin e përparmë do të ndryshojë (Modaliteti i ndezjes).
Ky produkt është në përputhje me Rregulloret e fundit për Konsumin e Energjisë të Bashkimit Evropian dhe
përfshin modalitetin në pritje me energji të ulët. Produkti do të kalojë në modalitetin në pritje me energji të
ulët afro 4-5 sekonda pasi të shtypni butonin në pritje për të ﬁkur njësinë. Deri sa të aktivizohet modaliteti i
energjisë, në ekran do të shfaqet ora. Kur të aktivizohet modaliteti i energjisë së ulët, ekrani do të ﬁket. Kur
të shtypni butonin në pritje gjatë modalitetit me energji të ulët, mund të kërkojë pak kohë deri sa produkti
të aktivizohet. Sidoqoftë, nëse shtypni butonin në pritje para se të aktivizohet modaliteti i energjisë së ulët,
pajisja do të aktivizohet pas disa sekondash (Modaliteti në pritje aktiv). Megjithëse nuk rekomandohet, mund
ta çaktivizoni modalitetin e energjisë së ulët me anë të menysë së konﬁgurimit.

Lidhja LNB

Lidhja e kufjeve

Mund t'i lidhni kufjet me aparatin tuaj me anë të një bashkuesi audio 3.5 mm.
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Lidhja e diskut USB

• Ju mund të lidhni një njësi disku të ngurtë me USB ose kartë memorie USB me aparatin duke shfrytëzuar
hyrjen USB të televizorit. Kjo karakteristikë ju mundëson të lexoni skedarët në një njësi USB ose që të
regjistroni programe.
• Njësitë e jashtme të diskut të ngurtë 2,5 dhe 3,5 inç (hdd me burim të jashtëm energjie) janë të përshtatshëm.
• Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me aparatin tuaj kur ai të jetë i ﬁkur. Më pas
duhet të ndizni aparatin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit
nuk do të jetë i disponueshëm.
E RËNDËSISHME!
• Ju mund të krijoni një kopje rezervë të skedarëve tuaj para se të kryeni një lidhje me aparatin, në mënyrë që
të shmangni ndonjë humbje të mundshme të të dhënave. Kini parasysh që prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës
për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave.
• Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) ose njësitë e diskut të ngurtë USB/kartat e kujtesës
mund të mos përshtaten me këtë pajisje.
E RËNDËSISHME: Pajisja mund të mos i mbështesë të gjitha formatet e diskut. Nëse lidhni një disk USB me
një format të pambështetur, do t’ju kërkohet të formatoni përmbajtjen. Shikoni rubrikën, “Formato diskun” në
faqet e mëposhtme për më shumë informacione në lidhje me formatimin e diskut. Kini parasysh që të gjitha të
dhënat në diskun USB do të humbasin dhe më pas formati i diskut do të konvertohet në FAT32 në një rast të tillë.

Lidhja e diskut USB
• Fusni pajisjen tuaj USB në hyrjen USB të aparatit.
Shënim: Lidheni ose shkëputeni diskun USB kur aparati është i ﬁkur.
Shënim: Nëse do të lidhni një njësi të diskut të ngurtë USB me një aparat, kablloja e lidhjes USB mes diskut
dhe aparatit duhet të ketë një logo USB dhe duhet të jetë sa më e shkurtër.
Shënim: Kur formatoni një disk USB që ka 1TB (Terabajt) ose më shumë, mund të shikoni probleme gjatë
procesit të formatimit. Në një rast të tillë, ju duhet të formatoni diskun me kompjuterin tuaj personal dhe lloji i
diskut të formatuar rekomandohet të jetë FAT32.
KUJDES!
• Futja dhe heqja e shpejtë e pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe
hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim ﬁzik të lexuesit USB dhe sidomos të
vetë pajisjes USB.
• Mos e hiqni modulin USB kur një skedar është duke u lexuar ose në regjistrim.

Regjistrimi i programeve
E RËNDËSISHME: Kur përdorni një njësi disku të re USB, rekomandohet që në ﬁllim të formatoni diskun
duke përdorur opsionin e pajisjes “Formato diskun”.
• Për të përdorur funksionin e regjistrimit, ju duhet të lidhni një disk USB ose njësi disku të jashtëm me
aparatin dhe disku USB në lidhje duhet të ketë të paktën 1GB kapacitet dhe përputhje me shpejtësinë 2.0.
Nëse pajisja USB në lidhje nuk mbështet shpejtësinë 2.0, do të shfaqet një mesazh i gabimit. Rekomandohet
që të përdorni disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e programeve dhe zhvendosjen në kohë.
• Një orë regjistrim i ruajtur zë afërsisht 2 GB hapësirë.
• Për më shumë informacione mbi programet e regjistrimit shikoni në paragraﬁn “Regjistrimet e menjëhershme”,
"Guida e programeve elektronike", “Biblioteka e regjistrimeve” ose “Kohëmatësit” në pjesët e mëposhtme.
Programet e regjistruara ruhen në drejtorinë e mëposhtme të diskut USB në lidhje: \DVR\RECS. Për çdo
regjistrim krijohet një skedar .ifo. Ky skedar përfshin informacione si transmetuesi, programi dhe koha e
regjistrimit.
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Ndërfaqja e menysë / instalimi
për herë të parë

Kur aparati hapet nga modaliteti në pritje dhe nëse
nuk ka asnjë kanal të ruajtur në bazën e të dhënave,
në ekran do të shfaqet dritarja e Menysë së instalimit
për herë të parë. Në ekranin e menysë së parë do të
kërkohet gjuha e menysë:

Unicable: Nëse keni shumë marrës dhe një sistem
uni-kabllo, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni
butonin OK për të vazhduar. Konﬁguroni përcaktimet
duke ndjekur udhëzimet në ekran. Shtypni OK për të
skanuar për shërbime.

Gjuha e duhur e funksionimit mund të zgjidhet duke
theksuar gjuhën e dëshiruar (me butonat “ ” ose “
”) dhe duke shtypur OK. Më pas do të shfaqet
ekrani i zgjedhjes së vendit, llojit të televizorit dhe
rezolucioni i daljes HD:

Çelësi DiSEqC: Nëse keni shumë marrës dhe një
çelës DiSEqC, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas
zgjedhjes së çelësit DiSEqC, do të shfaqet një ekran
tjetër i menysë. Ju mund të përcaktoni katër opsione
DiSEqC (nëse janë të disponueshme).

Zgjidhni vendin që dëshironi, llojin e televizorit,
formatin e ekranit dhe rezolucionin e daljes HD
duke përdorur butonat “ ”/“ ” dhe shtypni OK për të
vazhduar. Pasi të shtypni butonin OK, do të shfaqet
lloji i antenës. Ju lutemi zgjidhni llojin e lidhjes me anë
të butonave “ ”/“ ” dhe shtypni OK për të vazhduar.
Ka katër lloje të zgjedhjes së antenës. Ju mund të
zgjidhni Llojin e antenës si, Direkt, Unicable, DiSEqC
ose Motor me anë të butonave “ ”/“ ”.
Direkt: Nëse keni një dekoder të vetëm dhe një antenë
satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas
zgjedhjes së Direkt, do të shfaqet një ekran tjetër i
menysë. Zgjidhni një satelit të disponueshëm dhe
shtypni OK për të skanuar për shërbimet.

Motor: Nëse keni një antenë satelitore me motor,
zgjidhni këtë lloj antene. Konﬁguroni përcaktimet
sipas dëshirës për pozicionimin e motorit. Udhëzimet
paraqiten në ekranin e menysë. Opsionet mund të
ndryshojnë sipas llojit të motorit. Kur të përfundoni,
shtypni OK për të skanuar për shërbime.
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Regjistrimi i menjëhershëm

E RËNDËSISHME: Për të regjistruar një program,
duhet të lidhni në ﬁllim një disk USB me aparatin tuaj
kur aparati të jetë i ﬁkur. Më pas duhet të ndizni
aparatin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në
rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë
i disponueshëm. Rekomandohet që të përdorni
disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e
programeve dhe zhvendosjen në kohë.

Pas zgjedhjes së satelitit në Instalimin për herë të
parë, do të ridrejtoheni te ekrani i Kërkimit manual
për satelitin Eutelsat 16A. Kërkimi NIT mund të
kryhet nga ky ekran. Caktoni elementet e kërkuar
të konfigurimit me anë të butonave të navigimit.
Zgjidhni Po për Kërkimin e rrjetit për të mbledhur
informacione nga NIT (Tabela e informacionit të rrjetit).
Kur të përfundoni, shtypni OK për të ﬁlluar procesin
e skanimit.

(REGJISTRO) për të ﬁlluar
• Shtypni butonin
menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një
program. OSD i mëposhtëm do të shfaqet në ekran:

• OSD e regjistrimit do të shfaqet më pas për një kohë
të shkurtër dhe programi aktual do të regjistrohet.
Shtypni butonin
(NDALO) për të anuluar
regjistrimin e menjëhershëm. OSD e mëposhtme
do të shfaqet:

Aparati ﬁllon të skanojë shërbimet. Procesi i skanimit
do të zgjasë disa minuta. Ju mund të ndiqni procesin
e skanimit nga shiriti i lëvizjes. Pas skanimit, do të
përfundojë instalimi për herë të parë dhe rezultatet e
skanimit do të shfaqen në ekran.

Zgjidhni Po duke përdorur butonat “ ” ose “ ” / OK
për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.
Shënim: Kalimi te një transmetim tjetër dhe shfaqja
e Shﬂetuesit të medieve nuk janë të disponueshme
gjatë regjistrimit.
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Regjistrimi me zhvendosje në
kohë

E RËNDËSISHME: Për të regjistruar një program,
duhet të lidhni në ﬁllim një disk USB me dekoderin
tuaj kur ai të jetë i ﬁkur. Më pas duhet të ndizni
aparatin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në
rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë
i disponueshëm. Rekomandohet që të përdorni
disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e
programeve dhe zhvendosjen në kohë.

Guida elektronike e programeve
(EPG)

Disa kanale, por jo të gjithë, dërgojnë informacione
mbi ngjarjet aktuale ose të pritshme. Shtypni butonin
EPG për të parë menynë EPG. EPG do të shfaqet
në ekran. EPG merr informacionet e programeve
të kanalit për gjithë javën nëpërmjet 7-DAY-EPG. Të
gjithë programet e kanaleve do të shfaqen. Në fund
të ekranit do të shfaqet shiriti i informacionit që tregon
të gjitha komandat e disponueshme.

• Kur shikoni një program në transmetim, shtypni
butonin (Ndërprerje) për të kaluar në modalitetin e
zhvendosjes në kohë.

• Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi
ndërpritet dhe regjistrohet njëkohësisht në diskun e
(LEXO) për
lidhur USB (*). Shtypni përsëri butonin
të parë programin e ndërprerë nga momenti i ndalimit.
• Ky rilexim kryhet me shpejtësi rileximi x1. Ju do
të shikoni diferencën e zhvendosjes në kohë mes
programit të zhvendosur dhe atij real në shiritin e
informacionit.
• Përdorni butonat
/
(I mëparshëm/Tjetër) për
të ecur para ose prapa gjatë rileximit në zhvendosjen
në kohë.
• Shtypni butonin (Ndalo) për të mbyllur modalitetin
e zhvendosjes në kohë.
(*) Kohëzgjatja e regjistrimit të njëkohshëm të
zhvendosjes në kohë varet nga madhësia e diskut
USB dhe Zhvendosja maksimale në kohë e përcaktuar
në menynë e Konﬁgurimit të regjistrimeve. Shikoni në
paragraﬁn “Regjistrimet” për më shumë informacione
mbi caktimin e Zhvendosjes maksimale në kohë.
Shënim: Kalimi te një transmetim ose burim tjetër
dhe menyja kryesore nuk janë të disponueshme gjatë
regjistrimit me zhvendosje në kohë.

CHv: Shfaq programet e ditës së mëparshme.
CH^: Shfaq programet e ditës tjetër.
Butoni i verdhë: (Zmadho): I bën më të vogla/më të
mëdha kutitë e informacionit.
Butoni Blu (Kërgo kanalet): Shfaq opsionet e kërkimit
të kanaleve.
Butoni i kuq: Faqja lart.
Butoni jeshil : Faqja poshtë.
OK: Hap menynë e opsioneve. Shikon transmetimin
aktual dhe vendos rikujtesat/regjistrimet për programet
Info (detajet): Shfaq programet në detaje.
Tani ( ) : Kalon te ora aktuale.
Zgjidh zhanrin (titra): Opsioni i zgjedhjes së zhanrit.
Faqja majtas ( ): Kalon faqen përpara.
Faqja djathtas ( ): Kalon faqen prapa.
Kërko (teksti): Duke përdorur këtë karakteristikë
mund të kërkoni në guidën e programeve. Shtypni
butonin teksti në telekomandë për të parë menynë
e Kërkimit.
Regjistro: Dekoderi do të fillojë të regjistrojë
programin e zgjedhur.
Shënim: Usb-ja ose disku i ngurtë duhet të jenë të lidhur
për të përdorur funksionin e Regjistrimit
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Sistemi i menysë

Menyja kryesore përdoret duke shtypur në butonin
e Menysë në telekomandë. Navigoni me butonat “
”/“ ” nëpër meny dhe shtypni OK për të aktivizuar
menytë. Në disa nënmeny, shtypni butonin PRAPA
për t'u kthyer në menynë e mëparshme, në rast të
kundërt, përdoreni për t'u kthyer nga menyja. Në të
gjitha menytë ka një shirit informacioni në fund të
ekranit. Këto janë funksionet që mund të përdoren
në menynë aktuale

Lista e kanaleve

Duke përdorur butonin “ ” ose “ ” në telekomandë,
sigurohuni që elementi i parë, Lista e kanaleve, është
e theksuar dhe shtypni butonin OK për të shfaqur
Listën e kanaleve ose mund të shtypni butonin OK
gjatë ndjekjes së programit dhe të kaloni drejtpërdrejt
në Listën e kanaleve.

Më pas do të shfaqen emri dhe numri i kanalit të zgjedhur.
Shtypni butonin P<P për të aktivizuar funksionin e ﬁltrit
të Listës së kanaleve dhe përdorni butonin “ ” ose “
” për të vendosur opsionin që dëshironi. Vetëm Kanalet
e ﬁltruara do të jenë të disponueshme dhe mund të
shikohen nëse nuk e çaktivizoni modalitetin e ﬁltrit.

Zhvendosja e kanaleve në listën e kanaleve
• Shytypni butonat “ ” ose “ ” për të zgjedhur kanalin
që do të zhvendosni.
• Shtypni butonat “ ” ose “ ” për të zgjedhur elemtin
“Zhvendos” në menynë e Listës së kanaleve.

• Futni numrin e kanalit të ri për të zhvendosur kanalin
e zgjedhur.

Fshirja e kanaleve në listën e kanaleve
• Shtypni butonat “ ” ose “ ” për të zgjedhur kanalin
që do të fshini.
• Shtypni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur
elementin “Fshi” në menynë e Listës së kanaleve.
• Shtypni butonin OK për të fshirë kanalin e theksuar
në listën e kanaleve. Më pas në ekran do të shfaqet
mesazhi i mëposhtëm:

Lëvizja në të gjithë listën e kanaleve
Shtypni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur kanalin e
mëparshëm ose tjetër. Mund të shtypni butonin e “KUQ”
ose “JESHIL” për të lëvizur faqen lart ose poshtë.
Për të parë një kanal specifik, theksojeni me anë
të butonit “ ” ose “ ” dhe më pas shtypni butonin
“OK” ndërsa elementi “Zgjidh” në menynë e Listës së
kanaleve theksohet me anë të butonit “ ” ose “ ”.

• Shtypni butonin “ ” ose “ ” për të theksuar opsionin
e dëshiruar. Theksoni PO dhe shtypni OK për të
fshirë kanalin e zgjedhur. Theksoni JO dhe shtypni
butonin OK për ta anuluar.
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Riemërtimi i kanaleve

Përcaktimi i preferencave

Për të riemërtuar një kanal speciﬁk, kanali duhet
të nënvizohet duke shtypur butonin “ ” ose “ ”.
Më pas theksoni elementin Modiﬁko Emrin duke
shtypur butonin “ ” ose “ ” siç paraqitet më poshtë.
Shtypni butonin OK për të aktivizuar karakteristikën
e riemërtimit.

Për të vendosur një preferencë duhet të nënvizoni
elementin “Preferencat” në fund të menysë së Listës
së kanaleve. Më pas shtypni butonin “OK” dhe
në ekran do të shfaqet menyja Modiﬁko listën e
preferencave.

Tani, shtypja e butonit “ ” ose “ ” të çon te karakteri
i mëparshëm/tjetër. Shtypja e butonit “ ” ose “ ”
ndryshon pozicionin e karakterit aktual, p.sh. karakteri
‘b’ bëhet ‘a’ me “ ” dhe ‘c’ me “ ”. Shtypja e butonave
numerikë ‘0...0’ zëvendëson karakterin e nënvizuar
me karakteret e shtypura mbi buton një nga një, siç
shtypet butoni.
Shtypni butonin “MENY” për të anuluar modiﬁkimin
ose butonin OK për të ruajtur emrin e ri.

Shtimi i kyçeve për kanalet
Bllokimi i kanaleve ofron një hyrje të mbrojtur me
fjalëkalim për kanalet e zgjedhur nga prindërit. Për
të kyçur një kanal duhet të dini fjalëkalimin e kyçit
prindëror (vlera e paracaktuar është vënë 0000 në
fabrikë dhe mund të ndryshohet vetëm nga menyja
e Konﬁgurimit).

Shtimi i një kanali në një listë preferencash
• Duke shtypur butonat “ ” ose “ ”, nënvizoni kanalin që
dëshironi të shtoni në listën e preferencave.
• Duke shtypur butonin "OK", kanali i nënvizuar do të shtohet
në Listën e preferencave.
• Ikona e Preferencave tregon se kanali është shtuar në Listën
e preferencave.

Heqja e një kanali nga Lista e preferencave
• Nënvizoni kanalin që dëshironi të hiqni nga lista e
preferencave dhe shtypni butonin OK për ta hequr.
Mund ta shtypni përsëri butonin "OK" për ta rishtuar
një kanal.

KONFIGURIMI

Rregullimet në meny janë:

Zgjidhni kanalin që do të kyçet duke e nënvizuar dhe
zgjidhni opsionin Kyç duke shtypur butonin “ ” ose
” ”. Shtypni butonin OK . Më pas do të shfaqet një
OSD dialoguese që kërkon fjalëkalimin.

Futni fjalëkalimin me butonat numerikë në
telekomandë. Pranë kanalit të zgjedhur tani do të
shfaqet ikona e kyçit “
për të anulluar kyçin.

”. Përsëritni të njëjtin veprim

Instalimi
Menyja e instalimit ka si qëllim t'ju ndihmojë të krijoni një
kanal. Zgjidhni Instalimin nga Menyja e konﬁgurimit duke
shtypur butonat “ ” or “ ” buttons. Kjo meny përfshin
elementet e mëposhtme:
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• Duke shtypur butonin OK, vlerat do të ruhen dhe pas
kërkimit, nëse do të gjendet një program i ri, ai do të
shtohet në listën e programeve. Emri i programit të
gjetur shfaqet si ‘Program’.

Skanimi automatik i kanaleve

Skanimi manual i kanaleve

1. Sateliti

Me këtë meny mund të kërkoni satelitin e zgjedhur
ose të gjithë satelitët. Për të bërë këtë gjë, zgjidhni
“Skanimin automatik të kanaleve” në menynë e
instalimit me anë të butonave “ ”/“ ”. Nëse shtypni
butonin OK , do të shfaqet menyja e “Skanimit
automatik të kanaleve”. Përcaktimet në këtë ekran
mund të variojnë sipas zgjedhjes së llojit të antenës
të përcaktuar në instalimin për herë të parë. Ju
mund t'i vendosni vlerat e satelitit sipas dëshirës.
Shtypni butonin JESHIL për të skanuar satelitin e
zgjedhur. Shtypni butonin Blu për të parë listën e
transponderëve. Ju mund të përdorni butonin OK për
të skanuar të gjithë satelitët.

2. DiSEqC

Instalimi i antenës

3 Frekuenca

Përcaktimet në këtë ekran mund të variojnë në
përputhje me zgjedhjen e llojit të antenës të përcaktuar
në instalimin për herë të parë. Ju mund t'i vendosni
vlerat e satelitit sipas dëshirës me anë të butonave
të navigimit.

Kjo meny do të aktivizohet me anë të butonave “ ”/“
” në menynë e Instalimit. Duke shtypur butonin OK,
elementet e Menysë në menynë e kërkimit manual
do të jenë si më poshtë:

4. Polarizimi
5. Shkalla e simbolit
6. Kërkimi i rrjetit
7. Skanimi i shifruar
• Emri i satelitit, vlerat e polarizimit dhe kërkesat e
Kërkimit të rrjetit ndryshohen duke i ndërruar.
• Frekuenca dhe shkalla e simbolit futen drejtpërdrejt
me anë të butonave “0, 1, 2…, 9”.
• Sapo të futni frekuencën e transponderit, niveli dhe
cilësia e sinjalit do të pasqyrohet në shiritat e forcës
së sinjalit (Shiritat e nivelit dhe cilësisë së sinjalit) në
fund të menysë. Shiritri i Nivelit të sinjalit tregon forcën
e sinjalit të satelitit. Shiriti i Cilësisë së sinjalit tregon
cilësinë e bllokimit të pajisjes për vlerat e futura.
• Nëse elementi i Kërkimit të rrjetit zgjidhet si Po,
pasi të sintonizoheni te transponderi, parametrat e
transponderëve të tjerë do të mblidhen nga NIT (Tabela
e informacionit të rrjetit) dhe sintonizimi do të kryhet
për transponderët e tjerë.

Lista e satelitit
Përdorni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Listën e
satelitëve dhe më pas shtypni butonin OK për të parë
satelitët e renditur në dekoderin tuaj. Nëse dëshironi
që të shtoni një satelit të ri, ju lutemi shtypni butonin e
Verdhë dhe fusni detajet e satelitit të dëshiruar.

Instalimi për herë të parë
Kjo rubrikë është e njëjtë me pjesën e instalimit
ﬁllestar. Ju lutemi referohuni rubrikës së Ndërfaqes
së menysë/Instalimit për herë të parë për më shumë
informacione.

Konﬁgurimi
Ju mund të konﬁguroni përcaktimet e dekoderit tuaj.
Zgjidhni Konﬁgurimi nga menyja Parametrat dhe shtypni
"OK" për të parë këtë meny. Shtypni butonin "DIL" në
telekomandë për të dalë.
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Modaliteti i scart
Marrësi mund të japë sinjale RGB dhe CVBS nga SCART
e televizorit në panelin prapa. Megjithëse formati RGB jep
një ﬁgurë me cilësi më të mirë, jo të gjitha pajisjet mund të
përshtaten me sinjalin RGB.

Preferenca e Dolby Digital
Përdorni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Dolby
Digital dhe më pas shtypni butonin “ ” ose “ ” për ta
vendosur këtë parametër si Po ose Jo.

Dalja spdif
Përdorni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Daljen
Spdif dhe më pas shtypni butonin “ ” ose “ ” për ta
vendosur këtë parametër si LPCM ose Dolby Digital.

Shteti
Shfaq vendin aktual, të zgjedhur në instalimin për herë
të parë.

Përcaktimet e rezultatit

Rezolucioni HDMI
Duke shtypur “ ”/ “ ” në telekomandë, mund të ndryshoni
rezolucionin HDMI si 576P, 720P ose 1080i.

Vonesa e Audios
Në ﬁllim shtypni OK dhe më pas duke shtypur butonat
“ ”/“ ” në telekomandë mund të vendosni Vonesën
e audios në vlerën e dëshiruar. Mund të përdorni
këtë parametër kur ka një problem sinkronizimi në
transmetimin e marrë. Shtypni butonin “ ” ose “ ”
për të ndryshuar vonesën.
Shënim:Ky funksion do të jetë i disponueshëm kur përdorni
vetëm daljen Audio optike.

Përmirësimi i marrësit

Lloji i televizorit
Kanalet satelitore mund të transmetohen në një format në
ekran të gjerë, rezultati i të cilit mund të jetë i ndryshëm nga
televizorët normalë dhe me ekran të gjerë. Ky funksion bën
të mundur ndryshimin e formatit të ekranit për televizorin
e zgjedhur në mënyrë që transmetimet të shfaqen si
duhet. Theksoni linjën e Llojit të televizorit në menynë e
Konﬁgurimit dhe përdorni butonat “ ”/“ ” për të zgjedhur
4:3 nëse keni një televizor standard të lidhur ose 16:9 nëse
është një televizor me ekran të gjerë. Ky funksion dublikon
zgjedhjen e bërë në momentin e instalimit ﬁllestar dhe
mund të përdoret nëse ndryshoni televizorët.

Formati i ekranit
Përdorni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Formatin
e ekranit dhe më pas shtypni butonin “ ” ose “ ” për
ta caktuar këtë parametër si auto, ltbx ose panoramë
për televizorët 4:3 dhe auto, pillarbox, zmadhim për
televizorët 16:9.

Për t'u siguruar që dekoderi ka gjithmonë informacionet
më të përditësuara, sigurohuni që pas përdorimit të jetë e
vendosur në modalitetin në pritje.
• Shtypni butonin e Menysë dhe përdorni butonat “ ”/“
” për të zgjedhur Konﬁgurimin dhe shtypni butonin OK.
• Theksoni menynë e konﬁgurimit me butonat “ ”/“ ” dhe
shtypni OK.
• Përdorni butonat “ ”/“ ” për të zgjedhur "Përmirësimi i
marrësit" dhe shtypni butonin OK.
• Duke përdorur butonin “ ”/“ ” mund ta ndryshoni
“Skanimin automatik” në të aktivizuar dhe të çaktivizuar.
• Theksoni menynë “Skano për përmirësim” me butonat “
”/“ ” dhe shtypni OK për të ﬁlluar përmirësimin.
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• Theksoni menynë “Modifiko përmirësimin” me
butonat “ ”/“ ” dhe shtypni OK për të ndryshuar
opsionet e përmirësimit. Ju lutemi fusni informacionet e
disponueshme të satelitit dhe ruani vlerat ose shtypni te
rivendosja dhe OK për t'i futur përsëri.

Kyçi i menysë
Te kyçi i menysë mund të bllokoni Të gjitha menytë, ose
Menynë e instalimit për të kuﬁzuar hyrjen në këto meny.
Nëse kyçi i menysë është i çaktivizuar, hyrja në sistemin e
menysë do të jetë e lirë. Përdorni butonat “ ”/“ ”për të shkuar
te opsioni i Kyçit të menysë. Përdorni butonat “ ”/“ ” për të
zgjedhur Modalitetin e kyçit të menysë.

Fikja automatike
Shtypni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Fikjen
automatike. Përdorni butonin “ ” ose “ ” për ta
vendosur Fikjen automatike në Po ose Jo. Nëse nuk
e përdorni dekoderin për një kohë të gjatë, aparati do
të ﬁket.

Gjuha

ÇAKTIVIZUAR:Të gjitha menytë janë të hapura.
TË GJITHA MENYTË: Të gjitha menytë mund të
hapen vetëm me kodin e saktë të kyçit. Kështu që
përdoruesi nuk mund të shtojë, fshijë dhe riemërtojë
kanalet, apo të përcaktojë kohëmatësit.
INSTALIMI: Menyja e instalimit është e kyçur. Kështu
që përdoruesi nuk mund të shtojë kanale. Ndryshimet
do të përditësohen pas mbylljes së ‘Menysë së
konﬁgurimit’.

Vendosni PIN-in
Kodi PIN i njësisë u ndryshua. Përdorni butonat “ ”/“ ” për
të shkuar te opsioni "Vendos PIN-in". Shtypni OK për të
shfaqur dritaren “Vendos PIN”. Përdorni butonat numerikë
për të futur një numër të ri pin. Ju do të duhet të fusni pin-in e ri
për herë të dytë për qëllime veriﬁkimi. Nëse të dy numrat pin
janë me katër shifra dhe të njëjtë, kodi pin do të ndryshohet.
Numri pin i paracaktuar nga fabrika është 0000. Nëse e
ndryshoni numrin pin, sigurohuni që ta shkruani dhe ta
ruani për referim në të ardhmen.

Përcaktimet e orës (fakultative)
• Në menynë e konfigurimit, theksoni elementin
Përcaktimet e gjuhës duke shtypur butonat “ ”
ose “ ”.

Meny: tregon gjuhën e sistemit
Shënim:Këto përcaktime do të përdoren nëse janë
të disponueshme. Në rast të kundërt do të përdoren
përcaktimet aktuale.
• Audio: ndryshoni gjuhën audio duke shtypur tastet “
” ose “ ”.
• Titrat: ndryshoni gjuhën e titrave me tastet “ ” ose “ ”.
Gjuha e zgjedhur do të shfaqet te titrat.
• Guida: Ndryshoni gjuhën e guidës duke shtypur butonat
“ ” ose “ ”.

Konﬁgurimi i regjistrimit
Zgjidhni elementin e Regjistrimeve në menynë
e Konfigurimit për të konfiguruar përcaktimet e
regjistrimit. Menyja e mëposhtme do të shfaqet për
konﬁgurimin e regjistrimit.

• Shtypni "OK" dhe në ekran do të shfaqet nënmenyja
Përcaktimet e orës. Ora aktuale dhe Zona orare do
të jenë të disponueshme.
• Zgjidhni Zonën orare duke shtypur butonat “ ” ose “
”. Përdorni butonat “ ” ose “ ” për të ndryshuar Zonën
e orës nga GMT-12 në GMT+12. Ora aktuale në krye
të listës së menysë do të ndryshojë sipas Zonës së
përzgjedhur të orës.

Energjia e ulët
Përdorni butonin “ ” ose “ ” për të zgjedhur Energji
e ulët dhe më pas shtypni butonin “ ” ose “ ” për ta
vendosur këtë parametër si Po ose Jo. Për të kursyer
energji, opsioni i Energjisë së ulët duhet të zgjidhet si Po.

Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme për
rregullime:

Shqip - 16 01_[ARNAVUTCA]_TS2000_S7180_DVB650_2712UK_10080551_50227758.indd 16

13.09.2012 11:46:25

Përcaktimet e internetit

Anullimi automatik
Anullo
Kur disku USB është plot dhe kohëmatësi është
vendosur për të regjistruar, njësia do të anulojë
automatikisht regjistrimet e mëparshme bazuar në këtë
përcaktim. Opsionet janë si më poshtë:
Asnjë: Njësia nuk do të anullojë asnjë regjistrim dhe
kohëmatësi nuk do të regjistrojë programin e kërkuar.
Më i vjetri: Duke ﬁlluar nga më i vjetri, regjistrimet
do të fshihen për të liruar hapësirë për kohëmatësin
e kërkuar.
Më i gjati: Duke ﬁlluar nga më i gjati, regjistrimet do
të fshihen për të liruar hapësirë për kohëmatësin e
kërkuar.
Më i shkurtri: Duke filluar nga më i shkurtri,
regjistrimet do të fshihen për të liruar hapësirë për
kohëmatësin e kërkuar.
I palexuar: Nëse ky opsion është vendosur si i
Përjashtuar, regjistrimet e palexuara nuk do të fshihen.
Nëse ky opsion është vendosur si Përfshirë, regjistrimet e palexuara do të fshihen.

Formato njësinë e diskut
E RËNDËSISHME: Kini parasysh që të gjitha të dhënat
në diskun USB do të humbasin dhe më pas formati i
diskut do të konvertohet në FAT32 nëse aktivizoni këtë
funksion.
• Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedarët në njësinë
e diskut USB ose kartën e memories, mund të
përdorni opsionin Formato diskun.
• Po ashtu nëse ka probleme funksionimi me diskun
USB, mund të provoni që të formatoni diskun USB.
Në shumicën e rasteve, formatimi i diskut USB do
të rikthejë funksionimin normal; sidoqoftë të gjitha
të dhënat e ruajtura në diskun USB do të humbin
në një rast të tillë.
• Shtypni butonin OK kur opsioni Formato diskun
është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny
që ju kërkon të futni një numër pin. Nëse nuk e keni
ndryshuar numrin pin, numri i paracaktuar i fabrikës
është 0000. Pasi të futni numrin pin, në ekran do
të shfaqet një meny dritare për të siguruar që disku
duhet të formatohet; zgjidhni “Po” dhe shtypni OK
për të formatuar diskun e ngurtë. Zgjidhni “Jo” dhe
shtypni OK për të anuluar. Sigurohuni që të krijoni
kopje rezervë të regjistrimeve të rëndësishme para
se të formatoni njësinë e diskut USB.

Në dritaren e Përcaktimeve të internetit mund të
vendosni adresën IP të aparatit. Adresa IP mund të jetë
statike ose dinamike. Në opsionin statik, adresa futet në
mënyrë manuale. Edhe maska e nënrrjetit dhe adresat
IP të serverit DNS duhet të vendosen me saktësi.
Nëse adresa IP nuk njihet ose nuk përdoret një IP
speciﬁke, mund të shtypni butonin BLU (Dinamik). Me
këtë përzgjedhje nga mbikëqyrësi i shërbimit do të
merret një adresë e re IP dhe adresat do të shfaqen
në këtë meny.
Nëse zgjidhni opsionin Dinamilk, informacioni i IP do të
merret nga rrjeti. Nëse zgjidhni opsionin Statik, duhet të
futni adresën IP në mënyrë manuale. Kjo meny është
funksionale nëse një lidhje është e pranishme dhe nëse
kablloja eternet është e lidhur. Nëse ndodh një problem
me lidhjen ose aparati nuk lidhet, ekrani i menysë do të
shfaqë statusin e lidhjes si Dobët.
Për të çaktivizuar rrjetin, shtypni butonin e KUQ dhe
për të kontrolluar shpejtësinë e internetit shtypni
butonin JESHIL kur lidhja e rrjetit është aktive.

Shënim: Këto përcaktime mund të përdoren
vetëm për përditësimin e softuerit.

Ngakoni përcaktimet
Mund të përdorni këtë element për të ngarkuar
tabelën e kanaleve të përcaktuara paraprakisht ose
përcaktimet e ruajtura së fundi, që janë ngarkuar te
marrësi në fabrikë. Për të ringarkuar përcaktimet e
fabrikës, theksoni këtë element dhe shtypni butonin
OK. Më pas do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: “Jeni
i sigurt që do të ngarkoni tabelën e programit të
paracaktuar dhe përcaktimet?” Mund ta konﬁrmoni
këtë duke shtypur butonin OK ose ta anuloni me anë
të butonit MENY. Mund ta anuloni edhe duke theksuar
JO dhe më pas të shtypni butonin OK.
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Ruani përcaktimet
Mund të përdorni këtë element për të ngarkuar tabelën
e kanaleve të paracaktuara ose përcaktimet e ruajtura
së fundi si përcaktime të fabrikës. Theksoni rreshtin
Ruaj përcaktimet dhe shtypni butonin OK. Më pas
do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: “Jeni i sigurt
që do të ruani tabelën aktuale të programeve dhe
përcaktimet si të paracaktuara?” Mund ta konﬁrmoni
duke shtypur butonin OK ose ta anulloni me anë të
butonit MENY. Mund ta anulloni edhe duke theksuar
JO dhe më pas të shtypni butonin OK.

(Vazhdo): Vazhdon regjistrimet.
INFO (Detajet): Shfaq programet e shkurtra dhe të
zgjeruara në detaje.

Shikimi i Shﬂetuesit të medias

Për të shfaqur dritaren e Shﬂetuesit të medias, shtypni
butonin “ MENY” në telekomandë dhe më pas
zgjidhni Shﬂetuesin media duke shtypur butonin “
” ose “ ”. Shtypni butonin “OK” për të vazhduar. Do
të shfaqen opsionet e menysë së Shﬂetuesit media.

Biblioteka e regjistrimeve

E RËNDËSISHME: Për të parë bibliotekën e
regjistrimeve, duhet të lidhni në ﬁllim një disk USB me
dekoderin tuaj kur dekoderi të jetë i ﬁkur. Më pas
duhet të ndizni dekoderin për të aktivizuar funksionin
e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit
nuk do të jetë i disponueshëm.
Për të parë listën e regjistrimeve, shtypni butonin
Meny për të shfaqur menynë kryesore dhe përdorni
butonin “ ” ose “ ” për të nënvizuar rreshtin
“Biblioteka e regjistrimeve” dhe shtypni butonin OK.
Më pas do të shfaqet Biblioteka e regjistrimeve me
regjistrimet e disponueshme.

Shikimi i përmbajtjes së diskut USB
• Ju mund të lexoni skedarët e muzikës, videot dhe
fotot nga një kartë USB.
Shënim: Disa pajisje për USB mund të mos
mbështeten.
Shënim: Nëse karta USB nuk njihet pas ﬁkjes/ndezjes
ose Instalimit për herë të parë, së pari hiqni pajisjen
USB dhe ﬁkni/ndizni dekoderit. Futni përsëri pajisjen
USB.
• Zgjidhni pajisjen USB duke përdorur butonin Lart
ose Poshtë nga menyja e Shﬂetuesit të medias
dhe shtypni butonin OK dhe do të shfaqen opsionet
e zgjedhjes së skedarëve.

Të gjitha regjistrimet ruhen në një listë në bibliotekën
e regjistrimeve.
Butoni BLU (Fshi): Fshin regjistrimin e zgjedhur.
Butoni P<P (modiﬁko): Bën ndryshime në regjistrimin
e zgjedhur.
Butoni TEKST (rendit): Ndryshon rendin e
regjistrimeve. Ju mund të zgjidhni nga një gamë e
gjerë e opsioneve të renditjes.
Butoni OK: Aktivizon menynë e opsioneve të leximit:
• Lexo nga ﬁllimi: Lexon regjistrimin nga ﬁllimi.
• Vazhdo: Rivazhdon regjistrimin.
• Lexo nga nisja: Speciﬁkon një pikë të leximit.
Shënim: Menyja kryesore dhe elementet e menysë
nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rileximit.

Shënim: Opsionet video/foto/muzikë do të ﬁltrojnë
skedarët përkatës. Nëse zgjidhni opsionin Të gjitha,
të gjithë skedarët në diskun e lidhur do të shfaqen
sipas dosjeve.

Rileximi i USB-së nga shﬂetuesi i
medias
Leximi i skedarëve MP3
Zgjidhni opsionin Pajisja USB nga ekrani i shﬂetuesit
kryesor të medias. Zgjidhni opsionin Muzikë duke
përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin OK
dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm
të muzikës:

• Menaxho kapitujt: Menaxho pikat e kapitujve
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Opsionet e prezantimit
Zgjidhni opsionin Pajisja USB nga ekrani i shﬂetuesit
kryesor të medias. Zgjidhni opsionin Fotograﬁtë duke
përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin OK
dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm
të fotograﬁve. Shtypni butonin për të ﬁlluar shfaqjen
e prezantimit.

Pauzë (
Kërce (butonat numerikë) : Kalon te skedari i zgjedhur
duke përdorur butonat numerikë.
Lexo këtë (Butoni OK) : Lexon skedarin e zgjedhur.
Lexo ( butoni): Lexon të gjithë skedarët media në
dosje duke ﬁlluar me skedarin e zgjedhur.
Ndalo (

butoni) : Ndalon leximin e skedarit.

Pauzë (

butoni) : Ndërpret leximin e skedarit.

AUDIO: Rendit skedarët.
INFO: Aktivizon modalitetin e përsëritjes/përzierjes.

(

butoni) : Ndërpret shfaqjen.

butoni) : Ndalon leximin e skedarit.

JESHIL: Aktivizon modalitetin e përsëritjes/përzierjes.
Mëparshme/Tjetër (
e mëparshëm
diapozitivëve.

butonat ): Kalon në skedarin
ose tjetër të shfaqjes së

Rrotullo (
butonat): Rrotullon foton duke përdorur
butonat lart/poshtë.
Dil: Prapa te lista e skedarëve.
Info : Aktivizon shiritin e operacioneve.

BLU: Ndryshon llojin e medias.

Leximi i skedarëve të videos

Mëparshme/Tjetër (
e mëparshëm ose
leximin.

Zgjidhni opsionin Pajisja USB nga ekrani i shﬂetuesit
kryesor të medias. Zgjidhni opsionin Videot duke
përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin OK
dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm
të videove:

butonat ): Kalon në skedarin
tjetër për të vazhduar

Shikimi i skedarëve JPG
Zgjidhni opsionin Pajisja USB nga ekrani i shﬂetuesit
kryesor të medias. Zgjidhni opsionin Fotograﬁtë duke
përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin OK
dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm
të fotograﬁve:

OK : Lexo këtë.
A..Z: Kalon te skedari.
AUDIO: Rendit skedarët sipas emrit.
Kërce (butonat 0...9): kalon te skedari i zgjedhur duke
përdorur butonat numerikë.

BLU: Ndryshon llojin e medias.
Gjatë rileximit do të shfaqet ekrani i mëposhtëm:

OK : (butoni OK) shikon fotograﬁnë e zgjedhur në
ekranin e plotë.
Prezantimi ( butoni): hap një shfaqje prezantimi me
të gjitha fotot në dosje.
AUDIO: Rendit skedarët sipas datës.
BLU: Ndryshon llojin e medias.
VERDHË: Vendos intervalin e shfaqjes së prezantimit.

Lexo (

butoni): Lexo skedarët.

Pauzë (

butoni): Ndërpret rileximin.

Ndalo (

butoni) : Ndalon leximin e skedarit.
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Rikthe (

Përsërit: Kohëmatësin mund ta vendosni që të
përsëritet Një herë, Çdo ditë ose Çdo javë.

butoni): Ecën prapa.

Përpara shpejt (

butoni): Ecën përpara.

JESHIL: Kalon te ora e zgjedhur.
AUDIO: Vendos titrat ose audion.
VERDHË: Vendos korrigjimin e orës së titrave.
KUQ: Vendos pozicionin e titrave në ekran.
BLU: Vendos madhësinë e titrave.

Rileximi:Mund të përdorni përcaktimet prindërore
ose të zgjdhni lejo ose mos lejo për të caktuar
opsionet e rileximit prindëror.
Ndrysho/Fshi: lejon ose ndalon modifikimet për
përdoruesit e tjerë.
Rregullimet e bëra mund t’i ruani duke shtypur tastin
JESHIL ose mund ta anuloni procesin duke shtypur
butonin e KUQ. Listën mund ta modiﬁkoni me tastin OK

Titrat: Aktivizon/çaktivizon titrat.
DIL : Del nga videoja.

ose mund ta fshini me butonin e KUQ.

MENY: Shkon në menynë e mëparshme.
Llojet e mbështetura të videove: .avi / mpg / mkv
/ mp4
Shënim: Veçoritë e rikthimit dhe përpara shpejt nuk
do të jenë të disponueshme gjatë leximit të videove
nëpërmjet DLNA.

Paraqitja e Të gjithë skedarëve
Zgjidhni opsionin Pajisja USB nga ekrani i shﬂetuesit
kryesor të medias. Zgjidhni opsionin Të gjithë duke
përdorur butonat Lart ose Poshtë dhe shtypni butonin
OK. Do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm.

Hyrja e kushtëzuar

Shtypni butonin “MENY” për të shfaqur menynë
kryesore dhe përdorni butonin “ ” ose “ ” për të
theksuar rreshtin “Hyrja e kushtëzuar” dhe shtypni
butonin “OK”:
Ky dekoder është i pajisur me sistemin CONAX™ CAS
të integruar. Në menynë e hyrjes së përgjithshme, lloji i
CAS (CONAX™) do të shfaqet automatikisht. Ky dekoder
mbështet vetëm CONAX™ CAS sipas të dhënave teknike
të DVB.

Kohëmatësit

Për të shfaqur dritaren e kohëmatësve, aktivizoni
elementin nga menyja kryesore. Zgjidhni Kohëmatësit
nga menyja kryesore dhe shtypni butonin OK . Për të
shtuar një kohëmatës, shtypni butonin e VERDHË në
telekomandë. Më pas shfaqet dritarja “Shto kohëmatës”.

Shtypni butonin “MENY” për të shfaqur menynë
kryesore dhe përdorni butonin “ ” ose “ ” për të
theksuar rreshtin “Hyrja e kushtëzuar” dhe shtypni
butonin “OK”:

Kanali: “butonat ” ose “ ” do ta çojnë përdoruesin në
listën e televizioneve ose radiove.

Disa kanale funksionojnë sipas parimit Pay per View
(Paguaj për shikimin). Këto kanale kërkojnë një
abonim dhe një pajisje të jashtme.

Lloji i regjistrimit: Do të shfaqet lloji i regjistrimit.

• Fikeni dekoderin dhe hiqeni nga rrjeti elektrik.

Data: Data e ﬁllimit regjistrohet me butonat Majtas/
Djathtas dhe butonat numerikë.

• Karta smart duhet të futet në mënyrën e duhur,
nëse është kthyer mbrapsht është e pamundur të
futet plotësisht.

Fillo: Ora e fillimit regjistrohet me butonat Majtas/
Djathtas dhe butonat numerikë.
Mbyllja: Ora e mbarimit regjistrohet me butonat Majtas/
Djathtas dhe butonat numerikë.
Kohëzgjatja: Kohëzgjatja mes Orë së Fillimit dhe
Mbylljes.

E RËNDËSISHME: Karta smart ose terminali i
dekoderit mund të jenë dëmtuar nëse karta futet
me forcë.
• Lidheni dekoderin me rrjetin elektrik, ndizeni dhe më
pas prisni disa momente deri sa të aktivizohet karta.
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• Disa karta smart mund të kërkojnë vendosjen e
parametrave si më poshtë. Ju lutemi përcaktoni
hyrjen e kushtëzuar duke hyrë në menynë kryesore,
Hyrje e kushtëzuar dhe më pas shtypni butonin “OK”.
• Për të parë informacionin e kontratës së shikimit,
shtypni butonin “MENY” dhe më pas theksoni Hyrje
e kushtëzuar dhe shtypni butonin “OK”.
• Referohuni manualit të udhëzimeve të kartës smart
për detajet e përcaktimeve.
Shënim: Futni dhe hiqni kartën smart vetëm kur
dekoderi të jetë në modalitetin NË PRITJE ose i
shkëputur nga rrjeti elektrik.

Këshillë

Kanalet aktive (opsionale)
Kur shtypni butonin “TV/RADIO” në telekomandë,
marrësi ndryshon modalitetin (vetëm TV, vetëm
Radio). Kur ndryshon modaliteti, marrësi sintonizohet
në pajisjen e parë në modalitetin e zgjedhur.

Lista e kanaleve (butoni i kuq)
Kur shtypni butonin e KUQ do të shfaqet i gjithë
programi. Nëse programi i parë/i dëgjuar së fundi
është një nga programet e preferuara, atëherë do të
shfaqet lista e preferencave.

Zgjedhja e modalitetit të audios (butoni i verdhë)
• Butoni i Verdhë (LRS) do ta kalojë në modalitetin e
zërit. Modaliteti është i paracaktuar si stereo. Nëse
dëshironi të dëgjoni vetëm altoparlantin e majtë ose
të djathtë, modaliteti i zërit mund të ndryshohet me
këtë buton.
• Në modalitetet me kanale me një zë, disa kanale të
zërit do të kalohen në të dyja hyrjet matjas dhe djathtas.
Kur ndryshohet modaliteti, për pak kohë do të shfaqet
OSD e duhur dhe kjo do të ruhet për këtë program për
t'u kthyer në modalitetin e zërit të kërkuar herën tjetër.

Info / Ndihma

Butoni i gjuhës (audio)
Butoni AUDIO lejon zgjedhjen e një vije tjetër të
zërit për programin aktual. Kur shtypni butonin e
gjuhës do të shfaqet një meny që tregon numrin e
gjuhëve të mundshme të audios për TV dhe vijat e
zërit për programet e disponueshme të radios. Ju
mund të navigoni duke përdorur butonat “ ” ose “
” dhe të zgjidhni me butonin OK. Nëse një gjuhë
audio mbështet daljen Dolby digital, shprehja “Dolby
D” do të shfaqet në fund të emrit të gjuhës audio.
Nëse programi nuk ka një audio të shumëﬁshtë, do
të shfaqet një mesazh.

EPG (Guida elektronike e programeve)
Shtypni butonin EPG për të shfaqur guidën e
programeve elektronike (EPG) ku mund të shikoni
informacionin e ngjarjeve (ora e ﬁllimit dhe e mbarimit
për ngjarjet aktuale dhe të tjera, numri i programit,
emri i programit, emri i ngjarjes së programeve në
transponderin e sintonizuar) dhe kohët e përcaktuara
për ngjarjet. Për më shumë informacione, shikoni në
rubrikën Guida e programeve elektronike.

Programi i preferuar (FAV.)
Ju mund të navigoni te preferencat duke shtypur
butonin FAV (nëse ka). Një program mund të zgjidhet
si preferencë nga menyja e tabelës së programeve.

Bllokimi i zërit
Kur shtypni butonin Bllokimi i zërit, simboli i bllokimit
të zërit do të shfaqet në ekran. Simboli i bllokimit të
zërit do të qëndrojë deri sa të shtypni përsëri butonin
Bllokimi i zërit. Simboli i bllokimit të zërit nuk do të
shfaqet në ekran nëse ka një meny tjetër të shfaqur
në ekran.

Titrat (SUBT.)
Disa kanale mund të transmetojnë me titrat e shfaqura
në ekran për personat me probleme në dëgjim.
Ky funksion zgjedh gjuhën e dëshiruar të titrave
dhe aktivizon shfaqjen automatike të titrave kur
informacioni i titrave është i disponueshëm. Shtypni
butonin e titrave për të aktivizuar menynë e titrave.

Kanali i mëparshëm (P<P)
• Kur shtypni butonin INFO, do të shfaqet një OSD e
menysë së informacionit.
• Shiriti i informacionit lidhet me programin e ndjekur
aktualisht. Ky informacion përfshin numrin e
programit, emrin e programit, modalitetin e programit
(TV ose Radio), emrin e transponderit, frekuencën
e transponderit, ikonën e preferencave, (nëse
programi është një nga programet e preferuara),
kanalet e koduar/çkoduar, polarizimin, modalitetin
audio, nëse programi ka teletekst ose jo dhe
përshkrimin e shkurtër të ngjarjeve, rezolucionin e
transmetimit (d.m.th. 576i, 576p, 720p ose 1080i).

Mund të shfaqni kanalin e fundit të ndjekur duke
përdorur butonin P<P.

Teleteksti ( TEKSTI)
Ju mund të përdorni teletekstin me telekomandë
e marrësit. Duke shtypur butonin TEKST mund të
aktivizoni transmetimin e teletekstit. Ju mund të
përdorni butonat e Kuq, Jeshil, të Verdhë dhe Blu
në menynë Tekst. Shtypni MENY për të dalë nga
Teleteksti.
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Burimi i energjisë LNB

Të dhënat teknike

• Vertikale: 13/14 volt

Të përgjithshme

• Horizontale: 17/18 volt

• Voltazhi i energjisë: 220-240V~ 50 Hz

• Korrenti maksimal në dalje: 400 mA (mbrojtje nga
qarku i shkurtër)

• Frekuenca e hyrjes : 950 - 2150 MHz
• Konsumi maksimal i energjisë: 28 W

• Toni 22 kHz: Frequenca 22KHz ± 2 KHz

• Temperatura e funksionimit: 5ºC - +40ºC

: Amplituda 0.6 Vpp ± 0.2 Vpp

• Temperatura e magazinimit: -20ºC - +70ºC
• Lagështia: 25 deri në 75 % relative

Furnizimi i energjisë së USB-së

• Përmasat ﬁzike: 307x210x46 mm

5V @ 500mA maks.

• Pesha: 1300 gr

Scart e televizorit

Konﬁgurimi i harduerit

Dalja e videos: Sinjali i videos së përbërë; 1 Vpp±3dB/75 ohm

• Procesori kryesor: BROADCOM BCM7325
• Memoria e shpejtë: 32 Mbajt

Dalja audio: 2 Vrms / Z = 10k ohm

• DDRAM : 256 Mbajt

Ndryshimi i funksionit: 12V / 6V for 4:3 / 16:9 / Z
= 10k ohm

Telekomanda

Distanca e funksionimit: 7 m maks.
Bateritë: 2x1.5 V (R-03/AAA)

Aftësitë dixhitale

Standardet e transmetimit:
• DVB-S / S2, MPEG2
• DVB-S / S2, MPEG4
Demodulimi:
• Mbështet profilin e shërbimeve të transmetimit
DVB-S2
• Vlerat e QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
• Vlerat e 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
• Demodulatori/dekoderi i QPSK i prejardhur
• 1–45 MBaud DVB-S
• 5–30 MBaud DVB-S2
Video:
• Video: MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
• Dekoderi i videos MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Audio:
• Audio: MPEG-1 niveli I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC,
MPEG-4 AAC
• Frekuencat e mbështetura të kampionit janë 32 kHz,
44.1 kHz ose 48 kHz.
• Dalja mund të programohet si STEREO, vetëm
Majtas ose vetëm Djathtas (në të dyja daljet). Kjo
është e dobishme për kanalet mono të dyfishta për
të zgjedhur vijën e duhur të zërit.
• Shkalla e gjerë dinamike (rezolucioni 16-bit)
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Zgjidhja e problemeve
Problemi

Arsyet e mundshme

Çfarë të bëni

Indikatori LED nuk ndriçon.

Kablloja elektrike nuk është e lidhur.

Kontrolloni nëse kablloja elektrike
është e lidhur me prizën elektrike.

Nuk ka ﬁgurë ose zë.

Nuk ka sinjal ose sinjal i dobët.

Kontrolloni lidhjet ajrore ose të videos
(scart/HDMI).

Përcaktimet që keni vënë në meny nuk
janë ndryshuar

Dekoderi dixhital është hequr pa kaluar
në pritje.

Para se të hiqni dekoderin dixhital,
prisni që të kalojë në pritje.

Mund të shikoni mesazhin e gabimit
në ekran në lidhje me modalitetin e
mbrojtjes së qarkut të shkurtër të LNB.

Instalimi i antenës satelitore nuk është
i saktë ose lidhjet e kabllove nuk janë
të sakta.
• Dekoderi është në pritje.

Telekomanda nuk punon.

• Telekomanda është jashtë rrezes.
• Bateritë kanë rënë.

Kontrolloni lidhjen.
Nëse problemi përsëritet,
Kontaktoni me qendrën më të afërt të
shërbimit për ndihmë.
• Shtypni butonin Në pritje.
• Kontrolloni që rrezja e telekomandës
të jetë pa pengesa.
• Ndërroni bateritë me bateri të reja.

Keni harruar një fjalëkalim ose kodin
e bllokimit të kanaleve.

Kur harroni një fjalëkalim, mund të
kryeni Instalimin për herë të parë për ta
kthyer në vlerën e paracaktuar “0000”.

Regjistrimi i padisponueshëm

Për të regjistruar një program, duhet
të lidhni një disk USB me aparatin
tuaj kur ai të jetë i ﬁkur. Më pas duhet
të ndizni aparatin për të aktivizuar
funksionin e regjistrimit. Në rast të
kundërt, funksioni i regjistrimit nuk
do të jetë i disponueshëm. Nëse nuk
mund të kryeni regjistrimin, provoni të
ﬁkni aparatin dhe të rivendosni pajisjen
USB kur aparati është i ﬁkur.

Disku USB nuk njihet.
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