


I jep përdoruesit informacione shtesë për ta vënë atë në 
dijeni për probleme të mundshme dhe informacione për 
ta ndihmuar përdoruesin që ta kuptojë/përdorë produktin 
dhe të mirëmbajë instalimin.

Tregon një situatë të rrezikshme, e cila, nëse nuk shmanget, 
mund të shkaktojë lëndime serioze.

Për të ulur rrezikun e një shoku elektrik, mos e hiqni 
kapakun (apo pjesën e pasme).

Brenda nuk ka pjesë që mund të mirëmbahen nga 
përdoruesi. Për mirëmbajtjen, drejtojuni një shërbimi të 
kualifikuar.

Tregon një voltazh të rrezikshëm brenda produktit, që 
mund të paraqesë një rrezik shoku elektrik apo lëndimi.

Tregon udhëzime të rëndësishme përdorimi dhe 
mirëmbajtjeje. 

Siguria e Produktit

• Ky marrës përdoret për marrjen e sinjaleve të transmetimeve digjitale tokësore versioni 2. 

• Ky manual mund të ndryshohet në funksion të përmirësimit të përdorimit.

• Nëse nuk e ndiqni udhëzimin e këtij manuali gjatë përdorimit, ne nuk mbajmë përgjegjësi 
për dëmtime të produktit apo lëndime të shkaktuara nga keqpërdorimi. 

Të Drejtat e Autorit dhe Markat

• Dolby Digital: E prodhuar me anë të licensës së Dolby Laboratories.

• HDMI, logoja e HDMI-së dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka apo marka të 
regjistruara të HDMI licensing LLC. 

Vini re  
Lexojeni këtë manual me kujdes dhe sigurohuni që t’i kuptoni të gjitha udhëzimet 
e ofruara. 

Simbolet në vijim tregojnë dukuritë e mëposhtme:
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Siguria e aparatit
Ky marrës tokësor numerik është prodhuar për të përmbushur standardet 
ndërkombëtare të sigurisë. Lexoni informacionin më poshtë që  ta përdorni këtë 
produkt ashtu siç duhet.

  

 

 

 

<Kujdes kur të instaloni produktin>

<Përdorimi dhe kujdesi ndaj produktit>

Instalojeni në një sipërfaqe të sheshtë.

Vendoseni produktin në një zonë me 
ventilim.

Mos e fusni prizën bashkë me prize 
të tjera.   

Mos vendosni sende mbi product..

Lejoni një hapësirë minimale prej 10 
cm përreth produktit.

Mos e instaloni në të ftohtë apo në vende të ekspozuara 
ndaj diellit.

Vendoseni produktin në një vend ku nuk grumbullohet 
pluhur apo material të tjera.

Mos e vendosni produktin në vende që dridhen apo ku 
ka forca magnetike.

Mos vendosni filxhanë që mbajnë ujë apo lëngje të tjera.

Mos e çmontoni, riparoni apo riorganizoni produktin.

“ Priza kryesore  është shkëputur nga pajisja. Pajisja e shkëputur do të jetë e gatshme për funksionim.
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Kapitulli 1
Para se të filloni
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1.1 Të dhënat
- Në përputhje me MPEG-2 MP@ML / MPEG-4 Part 10 AVC H.264 

- Në përputhje të plotë me Standardin Tokësor DVB-T/T2

-Output Tuner Loop-Through me Tokësorin Gati

- Conax CAS v6 (Lexues i Kartës Smart për CAS)

- MPEG-1 Layer I & II, MPEG-2 Layer II, me cilësi CD-je të zërit

- E përshtatshme për formatet e audios MPEG2 AAC, MPEG4 AAC

- Suportohet formati Mono, Stereo Majtas, Djathtas, Audio Output 

- Programi Automatik i Shpejtë dhe i Lehtë, Ndërfaqe Intuitive e Përdoruesit

- Formate të ndryshme të videos si NTSC/PAL/480i/480p/576i/576p/720p/1080i

- Përmasa të ndryshme të videos si: 4:3, Letter Box, Ekran i Plotë dhe 16:9

- SCART(CVBS), Pranon HDMI Output

- RJ45 për Ethernet (vetëm Ëidget)

- Listat e TV/Radio/Të Gjitha dhe Grupi i Favoriteve janë të ndara.

- Suportohen Shumë Gjuhë

- Përmirësim i Softuerit me anë të USB 2.0

- Koha për Kyçjen e Kanalit

- MP3 Player

- USB PVR Gati për përdorim (Regjistrimi suporton Formatin EXT-4, 500GB, HDD, 
Playback)

- Funksione të dobishme dhe të lehta për modifikim. (Kyç, Fshi, Riemërto 
Kanalin & Grupi i Favoriteve)

- Guida Elektronike e Programit (EPG) për Informacione në Ekran

- Funksioni i kërkimit automatik dhe manual

- Funksioni i kyçjes prindërore.
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Vini re:

- Pjesët përbërëse të produktit mund të ndryshojnë.

- Kabllot që nuk specifikohen duhet të blihen veçmas. 

1.2  Pjesët Përbërëse të Produktit 
Sigurohuni që pjesët e mëposhtme të ndodhen brenda ambalazhit të produktit.
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Emri Përshkrimi

  Vendi i kartës Vendi i kartës për kartë programi CONAX

  LED
- STANDBY: E KUQE 
- AKTIVE: JESHILE

  SENSOR IR Sensori i telekomandës.

  POWER Ndez/fik marrësin.

1.3 Komandat dhe Funksionet
1.3.1 Paneli Ballor
Emrat dhe funksionet e çdo pjese të panelit ballor janë si në vijim:
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1.3.2 Paneli i Pasmë
Emrat dhe funksionet e çdo pjese të panelit të pasmë janë si në vijim:

Emri Përshkrimi

  ANTENNA OUT Lidhet antena me nje tjeter pajisje paralele.

  ANTENNA IN Lidhet me Kabllon e Antenës.

  AV OUT Lidhni kabllon RCA (prizë mini) në pajisjen e daljes Audio dhe Video.

  Ethernet Përdoret për të lidhur kabllon e LAN-it

  USB1 USB2.0 lidhet për funksionin  PVR me anë të HDD-së jashtme.

  S/PDIF
Lidhni S / PDIF me hyrjen audio të amplifikatorit tuaj me portin 
optik dixhital nëpërmjet një kabllo optike.

  HDMI Nëse keni pajisje HDMI për TV, lidheni me atë duke  përdorur një 
kabllo HDMI.

  USB2 Përdoret për të lidhur pajisje WIFI.
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1.3.3    Remote control 
All functions of the receiver can be controlled using the remote control. 

 
MUTE 

To mute the sound. 
STANDBY 

Switches the digital receiver between standby mode and 
operation mode. 
NUMERICAL BUTTONS (1~0) 

To enter numbers or characters of the TV channels/radio. 
FAV 

To make up favorite group by TV, Radio and by your choice. 
EPG 

To display the Electronic Program Guide. Press again to return to 
the normal mode. 
INFO ( ) 

To display the information about the channel. 
MENU 

To show the menu OSD. 
EXIT 

To exit from the current menu or cancel the current operation in 
menu state. 
RECALL ( ) 

To return to the previous chosen channel. 
 
UP, DOWN, LEFT, RIGHT:  

▲/▼: Event Navigation 

Easy to check other channel’s events staying tuned on a single 
channel with up/down keys. You can jump over to a favorite 
event on another channel by pressing ok button. 
◄/► 

Change the value of an item with preprogrammed values. 
OK 

To select a menu or confirm the user’s action and display the 
channel list during watching a program. 

 

MUTE
Heq zërin

STANDBY
E kalon marrësin digjital nga gjendje standby në gjendje funksionale

BUTONAT NUMERIK (1-0)
Për të futur numra apo karaktere në kanalet TV/Radio

FAV
Për të krijuar grupin e kanaleve favorite të TV, Radio dhe sipas 
përzgjedhjes suaj.

EPG
Për të shfaqur Guidën Elektronike të Programit. Shtypeni 
sërish për t’u kthyer në gjendje normale.

INFO  (i)
Për të treguar informacionet e kanalit në ekran.

MENU
Për të treguar menynë OSD.

EXIT
Për të dalë nga menyja aktuale apo për të anuluar veprimin 
aktual në gjendjen e menysë

RECALL ( )
Për t’u kthyer në kanalin e përzgjedhur më parë

POSHTË, LART, MAJTAS, DJATHTAS:
: Ndryshimi i eventeve

Me anë të këtyre butonave lehtësisht mund të kontrollohen 
eventet e kanaleve duke qëndruar i sintonizuar në një kanal. 
Mund të kaloni në një event favorit në një kanal tjetër duke 
shtypur butonin ok. 

Ndryshon vleren e volumit.

OK
Për të përzgjedhur një meny apo për të konfirmuar veprimin 
e përdoruesit dhe për të shfaqur listën e kanaleve gjatë 
shikimit të një programi.

1.3.3  Telekomanda
Të gjitha funksionet e marrësit mund të kontrollohen me anë të telekomandës.
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VOL (+ - )

Për të ndryshuar volumin e TV/Radio pa shfaqur OSD-në.

PAGE (+ - )

Për të ndryshuar kanalet TV/Radio Lart/Poshtë

OPTIONS

Për të shfaqur listën (at) e audios, teletekstit dhe titrave. 

TV/RADIO

Për të kaluar nga TV në Radio

V.FORMAT

Për të ndryshuar formatin e videos në 480i/480p/576i/720p/1080i dhe Auto.

TEXT (Teletekst)

Për të shfaqur informacionet e teletekstit të kanalit nëse ka.

SUBT (Titra)

Për të shfaqur listat e gjuhëve të titrave të kanalit aktual.

Recording ( )

Për të regjistruar kanalin actual apo për të shfaqur menynë e regjistrimit gjatë gjendjes së 
regjistrimit

Playback ( )

Për të treguar ecurinë. Nëse shtypni butonin në modalitetin trick apo në gjendje pauze, ART-
1012YR vazhdon në gjendjen e mëparshme me shpejtësi normale.

PVR

Për të shfaqur skedarin e regjistruar apo listën e skedarëve MP3.

Fast Rewind/Forward (  / )

Për të kthyer regjistrimin para dhe mbrapa me shpejtësi. Sa herë që shtyp “Rewind”, shpejtësia e 
luajtjes përpara së regjistrimit rritet me 7 shkallë të ndryshme (x1.2, x2, x4, x8, x16, x32, x64). Dhe sa 
herë që shtyp “Forward”, shpejtësia e luajtjes mbrapsht të regjistrimit rritet me 6 shkallë (x2, x4, x8, 
x16, x32, x64).

Stop ( ) 

Për të regjistruar kanalin actual apo për të treguar menynë e regjistrimit gjatë gjendjes së 
regjistrimit.

Slow Forward  ( ) 

Për të ndryshuar shpejtësinë e luajtjes së regjistrimit me lëvizje të ngadaltë.

Pause ( )

Për ta vënë regjistrimin në pauzë.
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USB ( ) 
Për ta zhvendosur USB-në në mënyrë të sigurt.

Repeat ( )
Sa herë që shtypet ky buton, gjendja e përsëritjes ndryshon sipas kësaj renditjeje 
repeat  all block repeat  the repeat mode Off.

Ndryshimi i pozitës së Bookmark ( )
Shkon në pozicionin e ardhshëm të bookmark.

Bookmark ( )
Për të shtuar apo për të fshirë pozicionin aktual si bookmark. Mund të caktohen deri në 
64 bookmarke për një skedar të regjistruar.

Vini Re

- Përdorni dy bateri alkaline AAA. Hapni kapakun që ndodhet në pjesën e 
pasme të telekomandës dhe futini ato. (Futini sipas polaritetit të duhur.)

- Kur një bateri ka nevojë të zëvendësohet, zëvendësojini që të dyja bateritë 
me bateri të reja në të njëjtën kohë. 
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Kapitulli 2
Lidhjet
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Ky kapitull përshkruan si ta lidhni produktin me sistemin tuaj të argëtimit në shtëpi. Zgjidhni 
procedurën më të përshtatshme në varësi të mjedisit tuaj.

 
 

2.1 Lidhja e televizorit
1. Lidhja e televizorit me Videon e Përgjithshme

1) Lidhni një antenë televizive me ANT IN të produktit.

2) Lidhni Videon dhe Audion e TV-së me AV OUT të produktit.

Shënim
- Nëse hasni me ndonjë problem ose keni ndonjë pyetje gjatë lidhjes së produktit, 
ju lutemi kontaktoni distributorin tuaj lokal të produktit.

Paralajmërim
Lidhni marrësin me pajisje periferike me të gjitha fuqitë e fikura.
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2. Lidhja e TV-së me HDMI (nëse televizori juaj ka input HDMI)

Lidheni Output-in HDMI me Input-in HDMI në televizorin tuaj.

Vini Re

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- Lidheni kabllon e HDMI-së me televizorin dhe me marrësin. Kjo kabllo për video 

dhe audio, ofron imazhe videoje të rezolucionit të lartë. Lidheni atë me portën 
HDMI në televizor.

Nëse keni ndonjë problem për lidhjen e marrësit me televizorin, verifikoni sa 
më poshtë:
- Nëse imazhi që shfaqet në TV është anormal, shkëputeni kabllon e HDMI-së 

dhe lidheni sërish.
- Përdorni grupin e HDMI-së për të përzgjedhur rezolucionin optimal.
- Imazhi HDMI në televizorin tuaj mund të mos e suportojë formatin 480i
- Përzgjidhni mes imazheve 480P, 720P, 1080i dhe 1080p.

Nëse keni ndonjë problem për lidhjen e marrësit me monitorin, verifikoni sa 
më poshtë:
- Nëse në monitor nuk shfaqet asnjë imazh, vendoseni rezolucionin e marrësit në 

varësi të atij në monitor.
- Nëse monitori nuk e suporton HDCP, mund të mos i shohësh disa kanale 

(Kanale HD, kanale filmash PPV, etj). 
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2.2 Lidhja e Optical S/PDIF
Mund të shikoni programin me cilësi më te lartë zëri.

Lidheni S/PDIF me dekoderin AV ose Digital TV.

Kabllo USB

2.3 Lidhja me USB-në
Lidheni USB-në me HDD-në tuaj.

Kabëll USB
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2.4 Ndezja e aparatit
1. Kur e lidhni përshtatësin me portën e energjisë në produkt, produkti ndizet.

Pasi ndizet, llamba në pjesën ballore të aparatit ndizet.

2. Herën e parë që e ndizni produktin, shfaqet tabela fillestare. Në atë moment 
mund të lindë nevoja që të caktohen disa parametra të konfigurimit të sistemit. 
Shikoni kapitullin në vijim për më shumë informacione mbi konfigurimet bazike. 
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Kapitulli 3
Konfigurime bazike
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Nëse e përdorni produktin për herë të parë pasi keni kryer lidhjen, ju duhet të bëni 
konfigurimet bazike. Pasi procedura fillestare kryhet me sukses, ju mund të filloni të 
shihni televizor apo të dëgjoni radio. 

3.1 Tabela fillestare
Shtypni butonin blu për t’u zhvendosur në konfigurimin e radhës.

Vini re

Nëse ndeshni ndonjë problem apo nëse keni ndonjë pyetje gjatë vendosjes 
së antenës, kontaktoni instaluesin më të afërt të produktit apo distributorin 
përkatës. 

Për informacione më të detajuara mbi përdorimin e produktit, referojuni 
Kapitullit 4. 
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3.3 Udhëzuesi për lidhjen
Shtypni butonin blu për të kaluar në konfigurimin e radhës. 

3.2 Gjuha
Përzgjidhni gjuhën për sistemin.

1. Shtypni  për të përzgjedhur gjuhën e duhur nga lista.
2. Shtypni butonin blu për të kaluar në konfigurimin e radhës.
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3.5 Modaliteti i Ekranit
Përzgjidhni përmasat

1. Shtypni   për të përzgjedhur mes formateve Auto, 4:3, dhe 16:9. 
2. Shtypni butonin blu për të kaluar në konfigurimin e radhës

3.4 Konfigurimi i Avancuar i Gjuhës
Përzgjidhni gjuhën e audios dhe të titrave. 

1. Shtypni  për të përzgjedhur gjuhën e audios dhe të titrave.
2. Shtypni butonin blu për të kaluar në konfigurimin e radhës. 
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3.6 Kërkimi Automatik
Përzgjidhni vlerat për çdo të dhënë si Frekuenca e Fillimit dhe Frekuenca e 
Përfundimit.

1. Shtypni  [   |   ] për të përzgjedhur vlerat e dëshiruara të konfigurimit.
2. Shtypni butonin e kuq për të kërkuar kanalet në mënyrë automatike. 

3. Pas përfundimit të kërkimit, shtypni butonin EXIT për të përfunduar 
konfigurimin. 
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Kapitulli 4
Përdorimet 
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Informacionet në vijim shpjegojnë përdorimet kryesore të produktit gjatë shikimit 
të një programi televiziv tokësor.

4.1 Ndryshimi i Kanaleve
Ka disa mënyra për të ndryshuar kanalet.

 � Shtypni [  ] për të ndryshuar kanalin.

 � Shtypni butonit [0-9] për të përzgjedhur kanalin e dëshiruar.

 � Shtypni butonin [CH+/-] për të ndryshuar kanalin.

 � Shtypni butonin [ ] për t’u kthyer te kanali i mëparshëm.

 � Shtypni butonin [OK] që të shfaqet lista e kanaleve. 
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4.2 Rregullimi i Listës së Kanaleve
Shtypni butonin [OK] që të shfaqet lista e rregullimit të kanaleve. Ju mund të shtoni 
kanale favorite apo të shikoni listën e kanaleve. Ju mund të përzgjidhni secilin nga 
kanalet TV, Radio, Favorite TV dhe Favorite Radio.

1. Lista e Kanaleve TV/Radio
Ju mund të rregulloni kanalet e TV dhe Radio

1. Shtypni [  ] për të ndryshuar kanalin dhe shtypni butonin OK. Më pas do të 
shfaqet lista e kanaleve TV/Radio. 

 � Butoni i Gjelbër shfaq kanalet për modifikim. Ju mund ta kyçni/çkyçni kanalin apo 
të shtoni kanalin për listën tuaj të kanaleve favorite.

 � Butoni i Verdhë: Shtypni [  ] për të përzgjedhur metodën e klasifikimit dhe 
shtypni butonin OK. Më pas, kanalet do të klasifikohen.

 � Butoni INFO shfaq informacionet mbi kanalin.

 � Butoni EXIT të ndihmon të dalësh nga lista e kanaleve TV/Radio. 29   



2. Lista e favoriteve (TV/Radio)
Ju mund t’i shihni listat e regjistruara favorite për kanalet televizive dhe 
radiofonike.

1. Shtypni [  ] për të përzgjedhur kanalin e dëshiruar dhe shtypni butonin OK. 
Më pas shfaqet lista e Favoriteve. 

 � Butoni [FAV] shfaq grupet favorite. Shtypni [  ] për të për përzgjedhur grupin e 
dëshiruar.  Më pas do të shfaqet lista favorite.

 � Butoni [INFO] shfaq informacionet mbi kanalin.

 � Shtypni [   ]për të kaluar nga Lista e Kanaleve te Lista e Favoriteve. 

 � Butoni [EXIT] të nxjerr nga lista e favoriteve. 
 » Për të konfiguruar Listën FAV, shtypni butonin MENU. Për më shumë 

informacione në lidhje me konfigurimin shikoni “5.2.6 Konfigurime >2. 
Rregullimi i Kanaleve>Modifiko Favoritet.”

4.3 Rregullimi i volumit
Ju mund të ndryshoni 
nivelin e volumit në kanalin 
që po ndiqni.

 � Shtypni butonin [ MUTE ] 
për ta hequr zërin.

 � Shtypni  [  ] për të 
rregulluar volumin.

 � Mund të përdorni edhe 
butonat [ VOL+/- ] për të 
rregulluar volumin.
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4.4 Ndryshimi i Gjuhës së Titrave 
Shtypni butonin Blu për të ndryshuar titrën.

1. Shtypni [  ] për të përzgjedhur titrën.

2. Shtypni butonin OK.

4.5 Lista e FAV
Shtypni butonin FAV që më pas të shfaqet lista e favoriteve. 

 � Shtypni [  ] për të përzgjedhur nga lista e favoriteve. 
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 � Shtypni [   |  
  ] për të parë 

guidën TV.

 � Butoni i Kuq 
ndryshon llojin e 
tabelës që ka dalë 
në ekran. Kjo tabelë 
shfaqet në formën e 
tabelës, në formatin 
javor dhe në formë 
vertikale.

 � Butoni i Gjelbër 
shfaq listën e 
kanaleve.

 � Butoni i Verdhë 
shfaq informacionet 
mbi programin e 
ditës së nesërme.

 � Butoni Blu 
përzgjedh 
programin, bën 
ndryshimin 
e Kanalit dhe 
aktivizon dhe 
çaktivizon 
programimin. 

 � Butoni INFO shfaq 
informacione mbi 
kanalin.

 � Butoni REC 
përzgjedh 
programin 
dhe regjistron 
programin e 
skeduluar. 

4.6 Shikimi i Guidës TV
Shtypni butonin EPG. Në ekran do të shfaqet tabela e Guidës TV.

1. Shtypni  [   |    ] për të parë guidën TV.
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4.7 Shikimi i Informacioneve të programit
Shtypni butonin INFO. Në ekran do të shfaqet numri i kanalit, titulli i programit, 
fuqia e sinjalit dhe orën. 

4.8 Opsione
1. Audio
Shtypni butonin Option për të caktuar opsionet për Audion, Titrat dhe Videon.

Për të caktuar opsionin e audios:

1. Shtypni [  ] për të përzgjedhur Audion.

2. Shtypni butonin OK. 
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2. Titra
Shtypni butonin Option për të caktuar opsionet për Audion, Titrat dhe Videon.

Për të caktuar opsionin e titrave:

1. Shtypn [  ] për të përzgjedhur titrat.

2. Shtypni butonin OK. 

3. Videoja
Shtypni butonin Option për të caktuar opsionet për Audion, Titrat dhe Videon.

Për të caktuar rezolucionin e videos:

1. Shtypni [  ] për të përzgjedhur rezolucionin.

2. Shtypni butonin OK. 
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4.9 Kalimi nga TV në Radio
Shtypni butonin TV/Radio. Më pas mund të kaloni nga TV në Radio.

1. Shtypni butonin TV/Radio për të kaluar nga TV në Radio.

 <Ekrani TV>    <Ekrani Radio>

4.10 Ndryshimi i Formatit Video
Shtypni butonin e Kuq për të ndryshuar rezolucionin video

1. Shtypni butonin [  ] për të përzgjedhur rezolucionin.

2. Shtypni butonin OK. 
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4.11 Regjistrimi dhe Playback
1. Regjistrimi në çast
Ju mund të regjistroni me konfigurimet e PVR-së. 
1. Shtypni butonin [  ] për të filluar regjistrimin; shfaqet ikona.
2. Shtypni [  ] për të përfunduar regjistrimin. 

2. Regjistrim Normal
Ju mund të regjistroni duke caktuar kanalin, modalitetin, kohëzgjatjen dhe titullin.
Për të caktuar opsionet e dëshiruara, përzgjidhni MENU > PVR > Regjstrim.
1. Shtyp butonin OK për të shfaqur listën e kanaleve. Më pas shtypni [  ] 
për të përzgjedhur listën e dëshiruar. 
2. Shtypni [  ] në Modalitet, përzgjidhni çdo opsion Normal dhe EPG dhe 
shtypni butonin OK.
3. Shtypni butonin OK në Titull për të vendosur titullin

**Modifiko titullin**

 � Shtyp [   |    ] për 
të përzgjedhur karakterin 
e dëshiruar.

 � Shtyp butonin OK për të 
përzgjedhur hyrjen.

 � Shtyp butonin OK për të 
ruajtur hyrjen.

 � Shtypni butonin e 
Gjelbër për të përfunduar 
modifikimin.

 � Butoni i kuq fshin një 
karakter. 36



 � Butoni i Gjelbër e përfundon modifikimin.

 � Butoni EXIT zhvendoset në menynë e mëparshme. 

4. Shtypni butonin e Kuq për të filluar apo ndalur regjistrimin.

3. Rezervimi i Regjistrimit
Ju mund të regjistroni një program në një orar të caktuar.
Për këtë opsion përzgjidhni MENU>Konfigurime>Konfigurime të Përdoruesit>Ora.

1. Shtyp butonin e Kuq për të shtuar një event për regjistrim dhe cakto orën për 
regjistrimin.

2. Shtyp [  ] në Modalitete për të përzgjedhur Regjistrimin.

3. Shtyp Butonin OK në Kanal për të përzgjedhur Kanalin.

4. Pasi caktoni kohën, vendosni vlerat e Kohëzgjatjes, Kohëmatësit për Pre-Padding 
dhe Kohëmatësi Post-Padding. 

5. Emërtoni skedarin për regjistrimin.

6. Përzgjidhni ciklin.

Vlerat e ciklit: Një Herë, Çdo Ditë, Çdo Javë

7. Shtyp butonin EXIT në menynë e Kohëmatësit. Më pas shfaqet mesazhi i 
konfirmimit.

Shtyp [  ] për të përzgjedhur dhe shtyp butonin OK. 
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4. Luajtja e Skedarit të Regjistruar
Skedari i regjistruar i programit ruhet në USB-në e lidhur. Eventet e regjistruara 
shfaqen në ekran. Ju mund të kyçni/çkyçni/fshini skedarin, të ndryshoni emrin e 
skedarit, të caktoni opsionin e skedarit dhe të luani skedarin.

Shtypni butonin PVR ose përzgjidhni MENU>PVR>Menaxhim i Skedarit për të parë 
skedarët e regjistruar. 

[  ] përzgjedh skedarin e dëshiruar.

Butoni [  ] ndryshon modalitetin.

Butoni i Kuq kyç/çkyç skedarin e përzgjedhur.

Butoni i Gjelbër fshin skedarin e përzgjedhur.

Butoni i Verdhë ndryshon emrin e skedarit të përzgjedhur.

Butoni OK luan skedarin e përzgjedhur.

Butoni Blu cakton opsionet.

Butoni EXIT të kalon në menynë e mëparshme. 
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5. Luajtja e Skedarit MP3
Ju mund të dëgjoni një skedar MP3 duke përzgjedhur skedarin e dëshiruar.

1. Shtypni butonin PVR ose përzgjidhni MENU>PVR>Menaxhim i Skedarit

2. Shtypni butonin [  ] për të parë listën e skedarëve MP3.

3. Shtypni butonin [  ] për të përzgjedhur skedarin e dëshiruar dhe më pas 
shtypni butonin OK për të luajtur skedarin MP3. 

4. Shtypni butonin EXIT për të kaluar në menynë e mëparshme. 
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Kapitulli 3
Konfigurime
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5.1 Përdorimi i Menysë
5.1.1 Përdorimi i Menyve

Shtypni butonin MENU që të shfaqet tabela e Menysë.

Shtypni [  ] për të përzgjedhur menynë e dëshiruar.

Shtypni [   |    ] për të përzgjedhur nënmenytë e dëshiruara dhe shtypni 
butonin OK për ta ruajtur.

Nëse doni të kaloni në mënynë e mëparshme, shtypni butonin EXIT.

Nëse doni të ktheheni në ekranin kryesor, shtypni butonin MENU. 
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5.2 Konfigurime
Ju mund të konfiguroni kanalet, YouTube-in, Aplikacionet, informacionet mbi 
sistemin, status CONAX CA dhe konfigurimet PVR.

Për të shfaqur tabelën e Menysë, shtypni butonin MENU. 

5.2.1 Kanalet
Ju mund të përzgjidhni TV, Radio dhe Guidën TV.

1. Shtypni [  ] për të lëvizur në listën e kanaleve. 

2. Për të shfaqur tabelën e kanaleve përkatëse, shtypni butonin OK. 

-TV: Ju mund të përzgjidhni kanale televizive.

-Radio: Ju mund të përzgjidhni kanale radiofonike.

-Guida TV: Ju mund të shikoni guidën TV (Për më shumë informacione, shikoni 
“4.6. Shikimi i Guidës TV”) 

43   



5.2.2 PVR
Ju mund të caktoni informacionet që lidhen me regjistrimin.

- Disku duhet të jetë i ndarë në dy particione (FTA32, EXT4).

Nëse keni futur një disk jo të ndarë, marrësi do t’ju kërkojë të bëni formatim.

- Opsion: Ju mund të caktoni opsionet që lidhen me regjistrimin.

- Informacione mbi Ruajtjen: Mund të kontrolloni informacionet mbi ruajtjen.

- Formato USB-në: Mund ta formatoni USB-në në çdo format EXT4 dhe FAT32.

- Po regjistron: Ju mund të caktoni informacionet mbi regjistrimin. Konfiguroni 
Kanalin, Modalitetin, Kohëzgjatjen dhe Titullin.

- Menaxhimi i skedarit: Ju mund të shikoni Skedarin e regjistruar. Nëse doni 
të luani skedarë MP3, shtypni butonin e majtë apo të djathtë për të ndryshuar 
modalitetin e skedarit. 

- Hiq USB-në: Mund ta hiqni pajisjen tuaj USB. 

Kujdes!

- Nëse përzgjidhet formatimi i USB-së, të gjitha të dhënat e ruajtura do 
të fshihen. Kështu që kini kujdes që t’i ruani paraprakisht të dhënat e 
rëndësishme. 
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5.2.3 YouTube
Ju mund të kërkoni apo të luani çdo video YouTube.

* Për të përdorur YouTube-in, kablloja e internetit duhet të jetë futur në mënyrën e 
duhur. 

-Më të parat: Shfaq videot e shikuara më shpesh.

-Më të fundit: Shfaq videot e regjistruara së fundmi.

-Më të vlerësuarat: Shfaq videot më të luajtura/të shikuara.

-Kategoria: Shfaq skedarët video për çdo kategori.

-Kërko: Kërkon një skedar video.

* Disa këshilla për kërkimin

Butoni OK: Shfaq dritaren e kërkimit.

Butoni i Kuq: Përzgjedh gjuhën.

Butoni i Gjelbër: Përzgjedh cilësinë e videos dhe periudhën kohore.

Butoni i Verdhë: Shikon historikun e kërkimit. 
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5.2.4  Aplikacione
Ju mund të përdorni çdo aplikacion të instaluar.

- Moti: Këtu mund të shihni informacione mbi motin.

- Radio në Internet: Këtu mund të dëgjoni radio në Internet.

- Flickr: Këtu mund të përdorni aplikacionin Flickr.

- Wikipedia: Këtu mund të përdorni Wikipedia-n.

Vini re:
Apliklimet mund të ndryshojnë në varësi të ofruesit të shërbimit. 
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5.2.5 Informacione mbi sistemin
1. Vegla
Ju mund të shikoni Informacione mbi Sistemin, Nivelin e Sinjalit, mund të 
bëni Rikonfigurimin e Sistemit, Përmirësimin e Softuerit dhe mund të shikoni 
informacione mbi rezolucionin HDMI. 

-Informacione mbi Sistemin: Shfaq informacione mbi sistemin. Këtu ju mund të 
shikoni detajet e sistemit të informacionit.

-Niveli i Sinjalit: Shfaq nivelin e sinjalit. Këtu mund të shikoni fuqinë dhe cilësinë e 
sinjalit aktual satelitor.

-Rikonfigurimi i sistemit: Rikonfiguron sistemin e informacionit.

-Përmirësimi i Softuerit: Ju mund ta përmirësoni produktin duke përdorur OTA 
(Over the Air). 

-Informacion mbi rezolucuionin HDMI: Shfaq informacione mbi rezolucionin e 
HDMI-së si formati i videos dhe formati i zërit. 

Vini re:
Me Rikonfigurimin e Listës së Kanaleve, të gjitha kanalet e regjistruara fshihen.

Kujdes mos humbisni të gjitha konfigurimet e kanaleve. 
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2. CAS
Këtu mund të shikoni statusin aktual të kartës smart.

- CONAX: Këtu shfaqet abonimi. Statusi, Statusi i Eventit, etj.

- Kutia Postare: Këtu mund të kontrolloni mesazhet e marra të imeilit.

5.2.6  Konfigurime
Këtu mund të bëni konfigurimin për Kërkimin e Kanaleve, Kontrollin e Kanaleve 
dhe Konfigurimet e Përdoruesit 
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1. Kërkimi i Kanaleve
Këtu mund të bëni kërkimin e kanaleve

- Kërkim manual: Këtu mund të bëni kërkim manual të kanaleve.

- Kërkim automatik: Këtu mund të bëni kërkim automatik të kanaleve. 
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2. Kontrolli i Kanaleve 
Këtu mund të bëni konfigurime të kanaleve si kyçja e kanalit, fshehja e kanalit, 
kanalet favorite, etj.

- Modifiko kanalin: Këtu mund të caktoni informacione mbi kanalin. Mund ta 
kyçni, çkyçni apo ndryshoni kanalin.

- Kontrolli i kanaleve: Këtu mund të caktoni kanalet favorite. 
Ju mund të kyçni, fshini apo ndryshoni kanalin. Ju mund ta 
riemërtoni Grupin e Favoriteve. 
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3. Konfigurimi i Përdoruesit
Këtu mund të bëni konfigurimet e Gjuhës, e Pamjes, të A/V Output, Kohëmatësit, 
Kyçit, Standby-it, Rregullimi i IP-së dhe Përforcuesit. 

- Gjuha: Këtu mund të bëni konfigurimin e gjuhës së audios, gjuhën e titrave, etj.

- Shfaq: Këtu mund të konfiguroni formatin e pamjes.

- A/V Output: Këtu mund të bëni konfigurimin e output-eve për audion dhe 
videon. Konfiguroni vlerat për Modalitetin e Ekranit, Përmasat e 
Ekranit, Llojin e Televizorit dhe Modalitetin TV. 

- Kohëmatës: Këtu mund të bëni konfigurimin e kohëmatësit të evenimentit. 
Konfiguroni aktivimin e ndryshimit të kanalit, modalitetin e 
regjistrimit dhe power on/off.

- Kyç: Këtu mund të caktoni kufirin e moshës dhe kyçni menynë apo të ndryshoni 
fjalëkalimin.

- Standby: Këtu mund të caktoni opsionet standby.

- Rregullimi i IP-së: Këtu mund të bëni rregullimin e informacioneve të IP-së.

- Përforcues: Këtu mund të bëni rregullimin e Përforcuesit. 
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3-1. Kyçja e Menysë
Koha për kyçjen e kanalit. Mund të bëni konfigurimin për kyçjen e kanalit me anë 
të konfigurimit të Kyçjes (për këtë nevojitet fjalëkalimi) në Modifiko kanalin. 

Shembull:

Koha Automatike: 00:00 ~ 23:59 kanalet përkatëse kyçen gjatë gjithë ditës.

Konfigurimi i kohës: 22:00 ~ 24:00 kanalet kyçen në orare të caktuara

Konfigurimi i kohës: 00:00~00:00 nuk ka asnjë kanal të kyçur
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Kapitulli 6
Shtojca
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6.1 Zgjidhja e Problemeve
Nëse produkti nuk punon mirë pasi e keni kontrolluar, kontaktoni pikën e shitjes. 
Mos e hapni produktin, sepse mund të shkaktojë shok elektrik dhe ta bëjë të 
pavlefshme garancinë tuaj. 

Problemi Shkaqet Veprimi

Drita në panelin ballor nuk 
ndizet.

Kablloja kryesore e 
korrentit nuk është 
lidhur.

Verifikoni nëse kablloja 
kryesore është futur në një 
prizë në mur. 

Nuk ka as zë, as figurë Lidhje e gabuar e 
output-it
audio-video me TV.

Televizori është fikur.

Produkti është në 
modalitetin standby.

Shfaqet mesazhi që nuk 
ka sinjal apo sinjali është 
i dobët.

Lidheni siç duhet output-in 
audio/video me TV.

Ndizeni televizorin.

Ndryshojeni modalitetin në 
modalitet normal. 

Lidheni kabllon e antenës
siç duhet.

Telekomanda nuk punon. Nuk ka bateri.

Telekomanda nuk është 
drejtuar ashtu siç duhet.

Produkti është në 
modalitetin standby.

Ndërroni bateritë (që të dyja).

Drejtojeni telekomandën ashtu 
siç duhet për nga produkti.

Ndryshojeni modalitetin
në modalitet normal. 

Cilësi e dobët figure apo 
zëri në modalitetin TV apo 
radio

Sinjal i dobët.
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6.2 Specifikat e Harduerit
1. Sistemi Kryesor

2. Sistemi i Aksesit të Kushtëzuar

3. Tuneri dhe Demoludatori

4. MPEG Transport stream & Audio / Video Decoding

Subjekti Përshkrimi

Procesori kryesor BCM75635

Flash ROM 32 MB (Secure Flash)

DDR SDRAM i Programit dhe Grafikës DDR3 512MB

Subjekti Përshkrimi

RF Input Range 474MHz ~858MHz

Konektori Input DIN-CONNECTOR Feër

Konektori Output DIN-CONNECTOR femër (With Loop-Through Output)

Input/Output Impedance 75çOhmÇ,Unbalanced

Gjerësia e Brezit të Kanaleve 6MHz, 8MHz

Constellation  QPSK, 16-QAM, 64-QAM, Both rotated and non-rotated

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

Guard Interval Tu/128, Tu/32, Tu/16, Tu/19, Tu19/256, Tu/8, Tu19/128, Tu/4

Transmission mode 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K Normal and extended

FEC Frame length  64800, 16200
Në përputhje me ETSI EN 300 744 (DVB-T) & ETSI EN 302 755/SANS 302755 (DVB-T2) Pajisja tejkalon normat e 

Nordig Unified 2.2 dhe DTG 6.1

Subjekti Përshkrimi

Lexuesi Smart Card Një fole për Embedded CAS Support (Conax CAS v6 Embedded)

Subjekti Përshkrimi

Formati i Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport stream Specification

Niveli i Profilit 
H.265/HEVC Main and Main 10profile up to 1080p at 60fps 
AVC/H.264 : Main and High Profile Level 4.2 streams at 60 fps

Video Aspect Ratio 4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan

Rezolucioni i Video
480i/576i @ 60/50 Hz
720p @29,,30/50 Hz
1920x1080i @ 50/60 Hz
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1920x1080p @ 50/60 Hz

Formati i Audio Decoding  

MPEG-1 Layer 1,2 / MPEG-2 Layer 2
Dolby Digital Down-mix
PCM with Decoded Stereo AAC Stereo
DTS with Transcoded Multichannel HE-AAC

Modaliteti Audio Output  Mono, Majtas, Djathtas, Stereo, Dolby Digital bit-streams

Subjekti Përshkrimi
Analog Composite VIDEO 
Stereo Audio

AV Earphone Jack (CVBS + Audio L/R)

Digital Audio Optical SPDIF
HDMI/HDCP  1 HDMI™ Connector(HDCP copy protection)
USB2.0 Host Interface 2-Port A-Type Connector
E-NET RJ-45 (10/100T)

5. Audio-Video dhe Inpute/Outpute të Dhënash

Subjekti Përshkrimi

Lloji Ushqyes DC (12V/1.0A)
Voltazhi AC 100–240 V, 50/60 Hz

Konsumi i Energjisë
Maksimumi 12 Vat 
Gjatë funksionimit normal 8 Vat 
Në modalitetin Standby nën 0.5 Vat

6. Furnizimi me Energji 

Subjekti Përshkrimi

Temperatura e funksionimit 5 ~ 50°C
Temperatura e ruajtjes -40 ~ 65°C

7. Ambienti

Subjekti Përshkrimi

Përmasat (GjxThxL) 170x110x35 mm
Pesha neto Afro 0.8 kg

8. Të dhëna fizike
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