Інструкція користувача
ТВ-тюнера SC 7200
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До комплекту постачання ТВ-тюнера
входять:
1

2

3
5

4

1.

ТВ-тюнер

2.

Пульт

3.

Два елементи живлення 1,5 В ААА

4.

Блок живлення

5.

HDMI-кабель

6.

Інструкція для підключення

7.

Гарантійний талон
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6
Інструкція
для підключення

Гарантійний
талон
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Інструкція з безпеки
Не встановлюйте ваш ТВ-тюнер:

•

Від’єднуйте ТВ-тюнер від джерела живлення, якщо ви не будете використовувати його
протягом тривалого часу.

•

у закритих або погано вентильованих нішах;

•

•

під іншим обладнанням чи на іншому обладнанні;

•

на поверхнях, вкритих тканинами чи іншими матеріалами,
які можуть закривати вентиляційні отвори.

Не користуйтесь пошкодженими подовжувачами чи шнурами живлення. Використання
пошкоджених подовжувачів чи шнурів живлення може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.

•

Не доторкайтесь до подовжувачів або шнурів живлення мокрими руками.

•

Встановлюйте ТВ-тюнер у добре вентильованих місцях.

•

Перед під’єднанням і перемиканням кабелів обов’язково відключайте ТВ-тюнер від джерела живлення.

•

Не використовуйте ТВ-тюнер у приміщеннях з високою вологістю. Прочитайте цю інструкцію перед встановленням вашого ТВ-тюнера.

Уникайте впливу на ТВ-тюнер або його аксесуари:
•

прямих сонячних променів та інших джерел тепла;

•

дощу або високої вологості;

•

механічних ударів;

•

магнітного поля;

•

вібрації.

При експлуатації:
•
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Пошкодження гарантійної пломби при знятті кришки призводить до відміни гарантійних
зобов’язань із боку виробника, і вам може бути відмовлено у безкоштовному ремонті
обладнання під час гарантійного терміну.

Ніколи не відкривайте кришку ТВ-тюнера! Дотик до будь-якої деталі всередині ТВ-тюнера
небезпечний для життя через можливість ураження електричним струмом високої напруги.

Застереження
Для безпечної та правильної експлуатації ТВ-тюнера вам необхідно дотримуватись
таких рекомендацій:
•

прочитайте інструкцію з експлуатації повністю;

•

виконання монтажних робіт та налаштування обладнання краще доручити кваліфікованим
спеціалістам сервісних служб;
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•

витирайте прилад тільки після відключення від джерела живлення за допомогою серветки
з м’якої тканини, трохи змоченої у слабкому мильному розчині;

•

не використовуйте рідини, що містять спирт або аміак, для протирання ТВ-тюнера;

•

не знімайте кришку ТВ-тюнера;

•

пошкодження гарантійної пломби припиняє дію всіх гарантійних зобов’язань виробника;

•

не встановлюйте будь-які предмети та інше обладнання на ТВ-тюнер, це може призвести
до погіршення вентилювання приладу;

•

запобігайте потраплянню всередину ТВ-тюнера сторонніх предметів через вентиляційні
отвори, це може призвести до займання чи ураження електричним струмом;

•

перед перенесенням ТВ-тюнера і підключенням його до іншого обладнання необхідно відключити ТВ-тюнер від джерела живлення і зачекати декілька секунд;

•

перед підключенням приладу до джерела живлення переконайтесь у відповідності напруги
джерела живлення значенню напруги, яке вказане на задній панелі ТВ-тюнера;

•

при підключенні через подовжувач використовуйте тільки такий подовжувач, технічні характеристики якого відповідають сумарній потужності всіх підключених до нього приладів;

•

якщо всі роботи з підключення виконані у повній відповідності до інструкції, а ТВ-тюнер
не працює, зверніться за допомогою до служби технічної підтримки.

Зберігання
ТВ-тюнер та аксесуари зберігаються й постачаються в спеціальній упаковці, яка захищає від вологи і статичної електрики. При розпаковуванні переконайтесь у повній комплектності обладнання.
Упаковку зберігайте в місці, недоступному для дітей. При транспортуванні ТВ-тюнера використовуйте лише оригінальну упаковку. Відсутність оригінальної упаковки ТВ-тюнера може стати причиною відмови у гарантійному обслуговуванні, а також причиною відмови при поверненні тюнера.

Встановлення обладнання
Перед встановленням обладнання рекомендуємо проконсультуватись у професійного установника. Якщо це неможливо, будь ласка, дотримуйтесь наступного порядку:
•

прочитайте інструкцію з експлуатації для вашого телевізора;

•

переконайтесь, що з‘єднувальні кабелі знаходяться у гарному стані;

•

переконайтесь, що ви використовуєте екрановані кабелі.
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Підключення до телевізора

Підключення ефірної антени

Для підключення ТВ-тюнера використовуйте HDMI-кабель. Під’єднайте кабель до ТВ-тюнера
і до вільного HDMI-входу вашого телевізора. Запам’ятайте номер входу для подальшого його
вибору під час увімкнення телевізора.

ТВ-тюнер оснащений приймачем цифрового ефірного телебачення форматів DBV-T і DBV-T2.
Для приймання сигналу необхідно підключити кабель антени до роз’єму ANT IN ТВ-тюнера.
Для кращого приймання сигналу антену необхідно розташувати за вікном
на металічному відливі.

! Увага!
Перед приєднанням/від’єднанням HDMI-кабелю завжди відключайте ТВ-тюнер та телевізор
від мережі електроживлення.
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! Зверніть увагу:
Окрім приймання ефірного цифрового телебачення, ТВ-тюнер дозволяє дивитися телевізійні канали через мережу Інтернет. Докладніше про кількість каналів та умови відключення
Ви можете дізнатися на сайті провайдера. Антена для прийому DVB-Т2 не входить у комплект.
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Електроживлення

Пульт

ТВ-тюнер повинен підключатися до мережі електроживлення з напругою 220-230 В змінного
струму частотою 50 Гц. Перед установленням або обслуговуванням ТВ-тюнера переконайтеся,
що він відімкнений від мережі електроживлення.

Заміна батарейок
1.

Щоб відкрити батарейний відсік, потягніть кнопку-важіль на себе та підніміть
кришку пульта.

2.

Вставте елементи живлення відповідно
до маркування на них та у відсіку.

3.

Закрийте кришку відсіку.

! Увага!
Встановлюйте елементи живлення
тільки вказаного типу і з дотриманням полярності. Використання
елементів живлення, відмінних
від рекомендованих, може призвести до загоряння.

1

2

3
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Підключення до мережі Інтернет

Основні функції

Дротове підключення

Увімкнено/Вимкнено

Головне меню
Вибір
Контекстне меню

Регулювання гучності

Назад

Для перегляду фільмів із каталогу, використання додатків, оновлення програмного забезпечення тюнер необхідно підключити до мережі Інтернет. Для дротового підключення використовуйте мережевий кабель Cat 5 та вище з роз’ємами RJ-45. З одного боку підключіть кабель
до роз’єму LAN-тюнера, з іншого боку — до вашого домашнього роутера. Під час першого
завантаження дотримуйтеся інструкцій майстра налаштування.

Навігаційні стрілки
Інформація

Перемикання ТВ-каналів

Пауза
Відтворення
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Перше увімкнення

Технічні характеристики

Для користування ТВ-тюнером:

Підтримка сучасних стандартів MPEG-4, Full HD

1.

Переконайтеся, що з’єднувальні кабелі підключені згідно з цією інструкцією.

Інтерфейси: Ethernet, HDMI, 3.5 Jack (RCA), S/PDIF (оптичний), USB

2.

Увімкніть у мережу телевізор і ТВ-тюнер.

3.

Дочекайтеся завантаження ТВ-тюнера (~1 хвилина)

4.

Синій світлодіодний індикатор на ТВ-тюнері сигналізує, що він увімкнений. Якщо горить
червоний світлодіодний індикатор, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. Повинен загорітися синій світлодіодний індикатор.

5.

У меню телевізора виберіть джерело сигналу у відповідності до того, в який роз’єм у вас
підключений HDMI-кабель ТВ-тюнера.

6.

Під час першого завантаження дотримуйтеся інструкцій майстра налаштування.

Живлення відбувається від зовнішнього блоку живлення: 100-240 В змінного струму
з частотою 50/60 Гц
Напруга на виході блоку живлення: 12 В постійного струму

