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Лицензи
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ЛИЧНАТА 
УПОТРЕБА, КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НА MPEG-2 СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПАКЕТИРАНИ МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО 
ПРИЛОЖИМИТЕ ПАТЕНТИ В ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО НА MPEG-2, КОЙТО ЛИЦЕНЗ МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАКУПИ ОТ MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 
USA.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА НА ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО 
НА AVC ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА 
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO”) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ 
НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА 
И НЕКОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, 
ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ 
ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени по силата на международните 
закони за авторското право на САЩ като непубликувани. Те са поверителни и собственост на 
Dolby Laboratories. Тяхното размножаване или разпространение, изцяло или частично, или 
производство на производни материали от него без изричното разрешение на Dolby Laboratories 
е забранено.

Авторските права 2003-2009 се държат от Dolby Laboratories. Всички права запазени.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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търговски марки на Dolby Laboratories. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени търговски марки 
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Моля, прочетете внимателно това ръководство с цел да получите най-добрата функционалност и 
безопасност. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.
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1.0 ИНСТРУКЦИИ
1.1 Инструкции за безопасност
Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта. Запазете тези инструкции за 
по-нататъшна употреба.

�� Използвайте само крепежите/аксесоарите, определени или предоставени от 
производителя (като например предоставения адаптер, батерия и т.н.).
�� Моля, вижте информацията върху външната задна част на корпуса, за подробности 
относно електрическата безопасност, преди да инсталирате или експлоатирате уреда.
�� За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или 
влага.
�� Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриването на 
вентилационните отвори с неща като вестници, покривки, завеси и др.
�� Уредът не трябва да се излага на капки или пръски; предмети, пълни с течности, като 
например вази, не бива да се поставят върху апарата.

�� Знакът  указва риск от токов удар. Външните проводници трябва да бъдат 
инсталирани от специалист или трябва да се използват готови изводи или кабели.
�� За да се предотврати нараняване, устройството трябва да бъде здраво закрепено към 
пода / стената, в съответствие с инструкциите за монтаж.
�� Съществува опасност от експлозия, ако батерията не е правилно подменена. 
Подменяйте само със същите или еквивалентни видове.
�� Батерията (батерия или батерии или акумулаторен пакет) не трябва да се излага на 
силна топлина, слънчева светлина, огън или подобни.
�� Прекалено силният звук при използването на слушалки може да причини загуба на 
слуха. Слушането на музика при високи нива на звука и за продължителни етапи от 
време може да увреди слуха на човек.
�� С цел да се намали рискът от увреждане на слуха, трябва да намалите силата на звука на 
безопасно, удобно ниво, и да намалите времето за слушане на високи нива.
�� Захранващият щепсел или контактът се използва като разделящо устройство, то трябва 
да остане достъпно за експлоатация. Когато не се използва и по време на преместване, 
моля, да се погрижите за набора от захранващи кабели, например завържете 
захранващия кабел с кабелна връзка или нещо подобно. Кабелът трябва да бъде 
свободен от остри ръбове или други подобни, което може да доведе до изтриването 
на повърхността на захранващия кабел. Когато устройството бъде пуснато в употреба 
отново, моля уверете се, че захранващият кабел не е повреден. В случай на повреда, 
моля заменете захранващия кабел с подобен със същите спецификации. Липсата 
на светлинна индикация върху апарата не означава, че той е напълно изключена от 
електрическата мрежа. За да изключите апарата напълно, щепселът на захранването 
трябва да се извади.
�� Особено внимание трябва да обърнете на екологичните аспекти при изхвърлянето на 
батерията.
�� Не подлагайте на открити източници на топлина, не поставяйте запалени свещи или 
подобни върху устройството.
�� За да се предотврати разпространението на пожар, дръжте свещи и други 

директни топлинни източници далеч от този продукт по всяко време.
�� USB терминал може да осигури максимум 500 mA.
�� Този символ показва, че оборудването е от Клас II или електрически уред 

с двойна изолация. Дизайнът му е такъв, че не изисква обезопасително 
свързване към електрическата земя.
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�� Не инсталирайте уреда в затворени пространства, като например библиотека или други 
подобни.
�� Не използвайте уреда в близост до влажни и студени области, пазете го от прегряване.
�� Пазете от директна слънчева светлина.
�� Не използвайте в близост до прашни повърхности.
�� Не използвайте свещи в близост до уреда, за да се избегне навлизането на друг запалим 
материал в телевизора.

ОЕЕО Директива

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не 
трябва да се изхвърлят с други отпадъци на домакинствата в рамките на целия ЕС. За да се 
предотврати възможно замърсяване на околната среда или вреда върху човешкото 
здраве вследствие на неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги 

отговорно, за да насърчавате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да 
върнете използвано вече устройство, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се 
свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Той може да вземе този продукт за 
безопасното му рециклиране.

1.2 Съхранение
Вашето устройство е внимателно проверено и опаковано преди неговото изпращане. 
Когато разопаковате, се уверете, че всички части са включени и пазете опаковката от деца. 
Препоръчваме ви да запазите картонената опаковка по време на гаранционния период, за да 
поддържате устройството перфектно защитено в случай на ремонт или гаранция.

1.3 Аксесоари
�� 1x Ръководство за бърз монтаж
�� 1x дистанционно
�� 2x ААА батерии
�� 1x захранващ кабел
�� 2x стойка (краче)
�� 4x PM4X20 винтове

1.4 Настройки на оборудването
Fig. 1a

Поставете дисплея върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. За 
вентилация, оставете най-малко 10 см свободно място около целия уред. За да се предотврати 
всяка повреда и опасни ситуации, моля, не поставяйте предмети върху горната част на 
устройството. Това устройство може да се използва в тропични и / или умерени климатични 
пояси.

Инструкции за монтаж на стойка

Fig. 1b

1.  Внимателно поставете телевизора с предната си страна обърната надолу върху мека 
плоска повърхност, за да се предпази телевизора и телевизионния екран от повреда.

2.  Извадете двете крачета и ги сглобете с телевизора.
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ЗАБЕЛЕЖКА:  Принт на долната част на крачето: "L"  за ляво  краче, "R"  за дясно краче.

3.  Закрепете крачетата към долната част на телевизора с помощта на винтове 4x PM4X20.
Ръководството на нашия уебсайт www.strong.tv, осигурява пълни инструкции за инсталиране и 
използване на този телевизор. Символите служат както следва.

Това ръководство осигурява пълни инструкции за инсталиране и използване на този телевизор. 
Символите служат както следва.

WARNING Показва предупредителна информация.

NOTE Показва всяка друга допълнителна, важна или полезна информация.

MENU Представлява бутон от дистанционното или телевизора.

Преместване в Представлява елемент от менюто, в рамките на един прозорец.

2.0 ИНСТАЛАЦИЯ
2.1 PIN код по подразбиране: 0000

2.2 Преден панел
Fig. 2

ЗАБЕЛЕЖКА:  Графиките са само с представителна цел.

1.  Индикатор на захранването / сензор за дистанционно управление
2.  Говорители

2.3 Заден панел

ЗАБЕЛЕЖКА:  Графиките са само с представителна цел.

 Fig. 3a

1. p/q  Бутон за канал нагоре/надолу
2. +/-  Бутон за усилване/намаляване на звука
3.   Натиснете за да влезете или излезете от TV менюто.
4.    Натиснете за да изберете източник. 
5. q  Натиснете за да включване или изключване на  телевизора.

Fig. 3b

1.  PC IN:  Свържете видео изхода на компютърна видео карта с VGA кабел.
2.  PC AUDIO IN: Свържете аудио изхода на компютърна звукова 
3.  SCART:  Свързване на устройства като DVD или VCR, използвайки SCART кабел.
4.  DVB-S/S2 Свържете с коаксиален кабел, за да получавате сигнал от LNB.
5.  DVB-T/T2 Свържете с коаксиален кабел, за да получавате сигнал от антената.
6.  HDML1  Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, 

Blu-ray плеър или игрова конзола.

5
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7. :  Аудио изход на слушалка или микрослушалка, говорителите ще бъдат 
заглушени, когато микрослушалката е включена и е избрана слушалка.

8.  USB: USB порт.
9.  CI+: Включете Модула за условен достъп (CAM).
10.  YPBPR IN:  Свържете YPbPr видео сигнал с източник, например с DVD.
11.  AV IN:  Свържете AUDIO иVIDEO входен сигнал от източник на аналогов сигнал. 
12.  S/PDIF (COAX.):   Използвайте RCA кабел, за да свържете вашия телевизор със съвместим 

цифров усилвател или система за домашно кино
13.  HDML2/HDMI3:  Свържете HDMI входен сигнал от източник на сигнал, като например DVD, 

Blu-ray плеър или игрова конзола.

2.4 Дистанционно управление
Fig. 4

1. q  Натиснете, за да включите телевизора или да го оставите в режим на 
готовност. 

2. !   Натиснете, за да изключите или възстановите звука.
3. PICTURE  Променете режима на картината.
4. SOUND  Променете режима на звука.
5. ZOOM  Промяна на аспектното съотношение.
6. SUBTITLE  Включване / изключване на субтитри в DTV / USB режим. 
7. EPG   Натиснете, за да се покажете текущата EPG информация в режим DTV.
8. FAV  Натиснете, за да видите вашите избрани любими канали. Натиснете p/q, 

за да преминете през вашите избрани любими канали, натиснете ENTER, 
за да потвърдите.

9. 0 ~ 9  Изберете директно номера на канала. 
10. CHN LIST  Натиснете, за да влезе в списъка с канали.
11. RETURN   Натиснете, за да се върнете към предишния гледан канал. 
12. MENU   Отворете опциите на менюто. 
13. SOURCE  Изберете режима на входния източник. 
14. p/qtu  Навигация в менюто.
15. ENTER   Потвърди избраното.
16. TV/RADIO   Превключване между телевизор и радио.
17. EXIT   Излезте от текущото меню. 
18. HOME  Влезте в началната страница. Ако вашият телевизор не разполага с 

функция HOME, този бутон няма да работи. 
19. VOL +/-  Регулирайте силата на звука нагоре или надолу.
20. PR +/-   Промяна на програмите нагоре или надолу.
21. 4   Няма функция.
22. SLEEP   Изберете времето за автоматично изключване, като например 10 мин, 20 

мин и т.н.
23. INFO   Посочете информация за текущия източник.
24. u/2  Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете 

отново, за да продължите възпроизвеждането. 
25. 5  Натиснете за бързо връщане назад.
26. 6  Натиснете за бързо превъртане напред.  
27. 3   Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
28. 7   Натиснете, за да възпроизведе предходния файл.
29. 8   Натиснете, за да възпроизведе следващия файл.
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30. ЦВЕТНИ БУТОНИ 
  Натиснете, за да се изпълни своевременната функцията в TV и в DTV 

режим.
31. I/II  Натиснете, за да изберете мощността на звука в зависимост от 

излъчвания канал.
32. TEXT   Натиснете, за да влезете или излезете от менюто на Телетекста.
33. FREEZE   Замразяване на картината на екрана (не се предлага в USB режим). 
34. PVR LIST  Няма функция.
35. QUICK  Няма функция. 
36. AD   Натиснете, за да включите аудио описание, разказвач ще опише това, 

което се случва на екрана за незрящи и зрители с увредено зрение. 
Натиснете отново, за да го изключите. (в зависимост от излъчването)

37. 3D   Услугата не е достъпна.

Бутони за управление на Телетекст

HOLD  Натиснете, за да задържите Телетекст страницата на екрана, без да 
се обновява и променя. Натиснете отново, за да я освободи от това 
положение.

SIZE   Увеличи дисплея на Телетекста. Натиснете еднократно за уголемяване 
горната половина на екрана. Натиснете този бутон отново, за да 
уголемите долната половина на екрана. Натиснете този бутон отново, за 
да възобновите изходящия нормален размер на екрана.

REVEAL  Натиснете този бутон, за да изведете скрита информация, като например 
решения на гатанки или ребуси. Натиснете отново, за да премахнете 
информацията от дисплея.

MIX   Натиснете този бутон, за да се получи наслагване на Телетекст върху 
телевизионния образ. Натиснете отново, за да се върнете към нормален 
режим на Телетекст.

SUB-PAGE  Натиснете този бутон, за да влезете или да излезете от режим 
подстраница (ако подстраницата е налична. Натиснете червения или 
зеления бутон, за да изберете подстраница.

INDEX Натиснете този бутон, за да изведете индекс екран. 

CANCEL  Натиснете този бутон, за да се върнете към телевизионната програма 
и временно, докато търсите определена страница на Телетекст. Когато 
търсенето приключи в горния ляв ъгъл на екрана ще се покаже номерът 
на страницата. Натиснете отново, за да се върнете на страницата на 
Телетекст.

2.5 Поставяне на батерии
 Fig. 5

Поставете 2x AAA батерии в отделението за батерии на дистанционното. Уверете се, че краищата 
на батерията съвпадат с маркировката за поляритет в отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Графиките са само с представителна цел. Действителните изделия може 
да се различават.

1.  Плъзнете капачето хоризонтално.
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2.  Поставете 2x AAA батериии в отделението за батерии и се уверете, че сте спазили 
поляритета. 

3.  Плъзнете хоризонтално, за да затворите капачето.

Предпазни мерки при използване на батериите

Неправилното използване на батериите ще доведе до изтичане. Внимателно спазвайте следните 
инструкции.

1.  Моля, обърнете внимание на полярността на батериите, за да се избегне късо 
съединение.

2.  Когато напрежението на батерията е недостатъчно и това се отразява върху обхвата 
на използване на дистанционното, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете 
батериите от дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате за дълго време.

3.  Не използвайте различни видове батерии (например манганови и алкални батерии) 
едновременно.

4.  Не излагайте батериите на огън. Обикновените батерии не трябва да се зареждат. Не 
отваряйте батериите.

5.  Моля, изхвърляйте батериите, придържайки се към съответното законодателство за 
защита на околната среда.

2.6 Използване на дистанционното
�� Използвайте дистанционното, като го насочите към приемника. Предмети, намиращи се 
между дистанционното и датчика за дистанционно управление биха могли да блокират 
нормалната му работа.
�� Не подлагайте дистанционното на прекалено силни вибрации. Също така, пазете 
дистанционното от напръскване с течности, не поставяйте дистанционното на място с 
висока влажност.
�� Не излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина, това ще доведе до 
деформиране на уреда вследствие на топлината.
�� Когато датчикът за дистанционно управление е под пряка слънчева светлина или 
силно осветление, дистанционното няма да работи. В такъв случай моля, променете 
осветлението или позицията на телевизора, или доближете дистанционното до датчика 
за дистанционно управление.

3.0 ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
След като всички връзки са направени правилно, включете вашия телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Първия път, когато включите телевизора си, инсталацията ще започне 
от Меню Първоначална инсталация (виж глава 3.1.1).

3.1 Изберете входен източник
Изберете източник, който искате да използвате: 

Натиснете SOURCE, за да видите списъка с входни източници. Натиснете p/q за да изберете 
входния източник и потвърдете с натискане на ENTER.
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3.1.1 Меню Първоначална инсталация
За да стигнете до менюто за първоначална инсталация натиснете MENU  и използвайте tu за да 
изберете Setup. Чрез p/q изберете ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ и потвърдете с ENTER.

Изберете език Натиснете tu за да изберете езика на менюто и съобщения.

Изберете държава Натиснете p/q за да изберете менюто с държави. Натиснете бутона tu 
за да изберете държавата, която искате.

Среда  Натиснете pq, за да изберете тази функция, чрез натискане на t u Вие 
ще можете да модифицирате светлинния интензитет на екрана.

3.1.2 Автоматична настройка
Натиснете ENTER за да стартирате Автоматична настройка менюто.

Tuner тип Изберете DTV за цифрови сигнали, ATV за аналогови сигнали или 
DTV+ATV за двата вида.

Digital тип Изберете Satellite DVB-S за сигнали от сателитна чиния (LNB), Terrestrial 
DVB-T за сигнали от ефирна антена или Cable DVB-C за сигнали от кабел.

3.2 DVB‑S инсталация
Настройки за сателитни предавания

Сателитен Използвайте tu за да маркирате сателита, към който е насочена вашата 
чиния. 

Режим на сканиране Използвайте tu за да изберете По подразбиране, Blind сканиране или 
мрежа

Тип Канал Използвайте tu за да изберете Безлатно за да търсите само ефирни 
канали, бъркани за да търсите само криптирани канали или Безлатно + 
бъркани за да търсите FTA и криптирани канали.

Вид услуга Използвайте tu за да изберете DTV и да търсите само видео канали, 
Radio за да търсите само радио канали или всички за да търсите и двата 
вида.

След като изберете, натиснете ENTER за да започне търсенето. Препоръчително е да използвате 
настройките по подразбиране.

3.3 DVB‑T инсталация
Настройки за ефирни предавания

Първо изберете вида тунер като използвате tu за да изберете DTV, ATV или DTV+ATV (DTV за 
търсене на цифрови програми и ATV за търсене на аналогови програми). След това изберете 
Digital тип за да изберете DVB-T (за ефирни програми). Натиснете ENTER за да започне търсенето.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Ако имате активна антена, включете я като следвате инструкциите в 
параграф 5.4.5 и след това повторете сканирането.

3.4 DVB‑C инсталация
Настройка за кабелни предавания
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Първо изберете вида тунер, като използвате tu за да изберете DTV, ATV или DTV+ATV (DTV за 
търсете на цифрови програми и ATV за търсене на аналогови програми). След това изберете Digital 
Type за да изберете DVB-C (за кабелни програми). Натиснете ENTER за да започне търсенето.

4.0 ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ (EPG)
EPG означава Дигитален електронен наръчник на програми. Тя се предоставя от доставчиците 
на програми и предлага информация за излъчваните програми. Можете да получите достъп до 
нея в цифров режим чрез натискане на EPG бутона на дистанционнотo. Използвайте p q t u, 
за да изберете програма. След това натиснете ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ, за да въведете необходимите 
настройки.

ЧЕРВЕН Планиране на програмата

ЗЕЛЕН Отваря настройките за напомняне

ЖЪЛТ Достъп до програмния справочник от предишния ден

СИН Достъп до програмния справочник за следващия ден

5.0 МЕНЮ НАСТРОЙКИ
5.1 Меню контрол (DTV режим)
Натиснете MENU за да отидете в главното меню. Използвайте tu за да отидете в подменю. 
Натиснете p/qtu и ENTER за да изберете опция или настройка. Натиснете MENU за да запазите 
и да се върнете в предишното меню.

5.2 Меню на картината
Режим на картината  Натиснете p/q за да изберете режим на изображението, след това 

натиснете ENTER. Можете да промените стойностите на контраст, яркост, 
цвета и остротата, когато изображението е в Персонален режим. 

Можете да промените стойността на контраст, яркост, цвят и рязкост, когато изображението е 
само в Персонален режим.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Можете да натиснете PICTURE на дистанционното управление за да 
промените директно режима на изображението. 

5.2.1 Контраст/Яркост/Нюанс на цвета/Острота
Ако Режим на картината е настроен на Личен ще можете да смените следните настройки.

Натиснете p/q за да изберете желаното,  след това натиснете tu за да настроите.

Контраст  Можете да настроите осветеността на изображението, но сянката не се 
променя.

Яркост  Настройването на изхода за оптична връзка на текущото изображение, 
ще се отрази на тъмните участъци на изображението.

Цвят   Настройте насищането на цветовете както желаете.

Нюанс Не функционира
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Острота Настройте остротата на картината.

5.2.2 Температура на цвета
Променя цялостния облик на цветовете на изображението.

Натиснете p/q за да изберете Colour Temperature, след това натиснете ENTER за подменю. 
Натиснете  p/q за да изберете подходящ ефект на изображението  (DEFAULT: Студено, Нормално, 
Топло).

Студено Увеличава синия тон за бялото.

Нормално Увеличава неутралните цветове за бялото.

Топло Увеличава червения цвят за бялото.

5.2.3 Намаляване на шума
За да филтрирате и намалите шума в изображението и да подобрите качеството му. Натиснете 
p/q за да изберете Noise Reduction, след това натиснете ENTER за подменю.

Изкл Изберете за да изключите потискането на шума.

Ниско Установява и намалява нисък видео шум..

Средно Установява и намалява среден видео шум.

Високо Установява и намалява висок видео шум.

Default Настройка по подразбиране.

5.3 Меню на звука
Натиснете MENU за да се появи главното меню. Натиснете tu за да изберете  звука в главното 
меню. Натиснете p/q за да изберете опцията, която искате да настроите в меню ЗВУК. Натиснете  
ENTER за да настроите. След като направите настройките, натиснете ENTER за да ги запазите и да 
се върнете към предишното меню.

Звуков режим  Натиснете p/q за да изберете Звуков режим, след това натиснете 
ENTER  за подменю. Чрез p/q изберете предпочитаната настройка и 
потвърдете с ENTER. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Можете да натиснете SOUND на дистанционното за да смените 
директно режима на звука.

Стандартен Създава балансиран звук във всички среди.

Музика  Запазва оригиналния звук. Подходящ е за музикални програми.

Филм Усилва високите и баса за наситено изживяване.

Спорт Усилва гласа при спортни програми.

Персонален  Изберете, за да персонализирате настройките на изображението.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Високите и Басът са достъпни само в режим Персонален. Можете да ги 
настроите както желаете.

Троен  Регулира високите честоти на звука.
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Бас  Регулира ниските честоти на звука.

Баланс От тук можете да настроите баланса на високоговорителите. Това ви 
позволява да слушате най-добре от позицията си. Натиснете p/q за да 
изберете Баланс, Натиснете tu за да настроите.

Автоматично ниво на звука

 Този елемент се използва за да намали автоматично различията между 
звука от канала и програмата. Чрез p/q изберете Автоматично ниво на 
звука,  след това натиснете tu  или ENTER за да изберете на или край.

SPDIF Режим Натиснете p q, за да изберете SPDIF Режим. Натиснете t u, за да  
изберете Изкл. PCM Авт..

AD Превключване Натиснете ENTER, за да влезете в подменюто и използвайте t u, за да 
зададете функцията на Вкл. или Изкл..  За да регулирате силата на звука, 
натиснете p q и използвайте t u.

Задайте функцията на Вкл., ако искате  възпроизвеждане на Аудио Описание: говорител  ще опише 
какво се случва на екрана за слепи хора или зрители с увредено зрение.

5.4 Канал
Натиснете MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете t u, за да изберете Канал в главното 
меню.

Натиснете p / q, за да изберете опцията, която искате да настроите в Канал менюто.

Натиснете ENTER, за да се корегира.

След приключване на настройката, натиснете ENTER, за да я запаметите и да се върнете към 
предишното меню.

5.4.1 Автоматична Настройка
Натиснете p / q, за да изберете Автоматична Настройка, изберете Тип Настройка и 
продължете с ENTER.

5.4.2 Настройка на Сателитна Чиния
Ако използвате Сателит като източник на входящ сигнал, първо трябва да зададете меню 
Настройка на Сателитна Чиния. След това можете да започнете Автоматична Настройка.

5.4.3 DTV Ръчна настройка
Ръчно търсене и съхраняване на програми.Търсете и запаметявайте програми ръчно. Натиснете 
p / q, за да изберете DTV Ръчна Настройка. След  това натиснете ENTER, за да влезете в 
подменюто. Натиснете tu, за да изберете № канал и след това натиснете ENTER, за да започнете 
търсенето. Търсенето спира, когато дадена програма е намерена и тази програма ще се съхрани в 
текущата позиция на канала. Ако искате да спрете търсенето, натиснете MENU.

5.4.4 ATV Ръчна настройка (само в режим DVB‑T/C)
Първо изберете типа източник на ATV – аналогова телевизия. Тогава в менюто Канал изберете ATV 
ръчно настройване и натиснете ENTER за достъп. Маркирайте и натиснете p/q, за да изберете 
Запазена на 1 (може да има и друг номер), Звукова система и № канал. След това изберете търсене 
и натиснете ENTER, за да започнете търсенето. Натиснете u за единицата, за да преминете 
към търсене на по-висока честота. Натиснете t за единицата, за да преминете към търсене на 
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по-ниска честота. Търсенето спира, когато дадена програма е намерена и тази програма ще се 
съхрани в текущата позиция на канала. Ако искате да спрете търсенето, натиснете MENU.

Текущ канал Задайте номера на канала

Цветовa Система Изберете  цветовата система (Налично: AUTO, PAL, SECAM)

Звук Система Изберете Звук системата 

Фина Настройка Настройте честотата на канала

Търсене Започнете търсене на канали

5.4.5 Настройка на каналите
Редактиране на програмите

 Редактиране на програмите. Можете да натиснете ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ 
на дистанционното, за да пропуснете програми, да преименувате и 
изтриете програми, да разместите програми или да добавите програми 
към списъка с предпочитани, като натиснете FAV.

Списък Натиснете p/q в Канал менюто. Изберете Списък, след това натиснете 
ENTER, за да влезете в подменюто. Използвайте ЦВЕТНИТЕ БУТОНИ, за 
да промените настройките си.

Информация за сигнала  Показване на информация за текущия DTV канал.

Cl информация Позволява на потребителя да избира от менюто на CAM (разкодиращия 
модул). Изберете менюто Cl базирано на менюто на PC картата.

5.5 Меню Време
Натиснете MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете t u, за да изберете Час в главното 
меню. Натиснете p q, за да направите допълнителни корекции. НатиснетеENTER, за да се върнете 
към предишното меню.

Часовник Часът е автоматично получен от предаването на канала и не е 
нужно да се настройва ръчно. Ако тази функция не се предоставя от 
телевизионния оператор, възможно е да го настроите,  като натиснете 
ENTER и зададете дата и  час, натискайки p/q tu.

Часова Зона Натиснете p q t RIGHT|,  за да изберете Часова Зона. Натиснете ENTER,  
за да  запаметите.

Sleep Таймер Натиснете p q, за да изберете Sleep Таймер. Опции: Изкл., 15 мин., 30 
мин., 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин..

Автоматичен Режим на Готовност

 Тази функция Ви позволява да настроите автоматично изключване на 
вашия телевизор. Изберете между 3ч, 4ч, 5ч или Изкл., за да изключите 
тази функция.

OSD Таймер Тази функция ви позволява да изберете колко дълго да се показва 
информационния банер. Изберете между 5сек, 15сек или 30сек.

5.6 Заключване
Натиснете MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете t u, за да влезнете в настройките на 
меню Заключване. Натиснете p q, за да изберете Заключване на системата. Следните опции са 
налични:
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Задаване на парола Натиснете p q, за да смените паролата (оригиналната парола е 0000)

Родителски контрол Натиснете p q и определете възрастта на децата, при която могат да 
гледат даден канал. 

Заключване на Бутони Тази функция Ви позволява да заключвате и отключвате бутоните на 
телевизора си. За достъп до тази функция, трябва първо да отключите 
Системата за заключване чрез вкарване на паролата, след което  
натиснете p / q, за да изберете тази функция и натиснете t u или 
ENTER, за да включите или изключите тази функция.

Режим Хотел Натиснете p / q, за да изберете Режим Хотел и потвърдете с ENTER. 
След като влезете, ще можете да включите или изключите тази функция 
чрез Вкл. или Изкл., като натиснете t u или ENTER.

Заключване на източника

 Натиснете p / q, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да 
влезете в подменюто. Натиснете p / q и потвърдете с t u или ENTER, 
за да заключите един или всички източници, като ги зададете на Вкл.. От 
сега нататък избраният източник ще бъде достъпен само с парола.

Източник по подразбиране

 Натиснете p/ q, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да 
влезете в подменюто. Натиснете p / q, за да изберете кой източник 
искате да имате по подразбиране (от сега нататък  телевизорът ще се 
включва с този източник) или поставете на Изкл. , за да изключите тази 
функция.

Програма по подразбиране

  Тази функция е достъпна само ако в Източник по подразбиране е 
настроена на DTV. Тук можете да избирате между DVB-T или C.

Сила на звука по подразбиране

  Натиснете p/q, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за 
да влезете в подменюто. Чрез натискане на t u задайте силата по 
подразбиране.

Макс. Сила на Звука  Натиснете p/q, за да изберете тази функция и натиснете ENTER, за да 
влезете в подменюто. Чрез натискане на tu определете Макс. сила на 
вашия телевизор.

Премахнете Заключването

 Натиснете p / q, за да изберете тази функция, като натиснете ENTER ще 
върнете всички настройки, които се съдържат в това подменю.

5.7 Меню  Настройки
OSD Език  Изберете OSD език меню по ваш избор. Настройката по подразбиране е 

Английски. Натиснете pq, за да изберете език на менюто.

Teletext Език  Натиснете pq, за да изберете Teletext Език, след това натиснете ENTER, за 
да преминете към подменюто.

Аудио Езици  Натиснете pq t u, за да изберете искания от Вас Аудио Език, след това 
натиснете ENTER.

Език Субтитри  Натиснете pq t u, за да изберете искания от Вас Език Субтитри, след 
това натиснете ENTER.
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Увреден слух  Натиснете pq, за да изберете Увреден Слух. Възможните опции са Вкл. 
или Изкл..

Файлова Система  Натиснете pq, за да изберете Файлова система. Натиснете pq, за 
да изберете Проверете Файловата система и натиснете ENTER, за да 
проверите скоростта на връзката с Вашето устройство. В следващата 
стъпка скоростта на USB ще бъде потвърдена. Изберете Формат, за 
да форматирате Вашето устройство, като натиснете ENTER два пъти. 
Изберете Безплатен Запис Граница, за да зададете ограничение на 
размера на Вашето устройство, като натиснете t u. 

Съотношение м/у широчината и височината на образа 
 Маркирайте Съотношение м/у широчината и височината на образа в 
менюто и натиснете ENTER, за да изберете режим на дисплея. Възможни 
опции: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1 и Zoom2.

Син Екран  Натиснете pq, за да изберете тази функция, с t u или ENTER е 
възможно да включите или изключите тази функция.

Първоначална Инсталация

  Вижте Глава 5.7.2.

Пренастройване  Натиснете UP / q, за да изберете тази функция, като натиснете [ENTER 
ще върнете всички настройки, които се съдържат в Главното Mеню.

Обновяване на Софтуера (USB) 
 Натиснете ENTER и използвайте t u, за да изберете Да, ако искате да 
актуализирате софтуерa или Не, за да се върнете към главното меню. За 
повече информация също така вижте глава 6.2.5.

Среда  Натиснете pq, за да изберете тази функция, чрез натискане на t u Вие 
ще можете да модифицирате светлинния интензитет на екрана.

HDMI CEC  Вижте Глава 5.7.1.

Софтуерна Версия  Вашата текуща версия на софтуера е показана.

5.7.1 HDMI CEC
CEC Контрол Натиснете t u, за да поставите HDMI CEC на Вкл. или Изкл..

Аудио Приемник Натиснете t u, за да включите или изключите Аудио приемника.

Автоматично Изключване на Устройството

 Натиснете t u, за да включите тази функция. Когато приключите, 
изключете телевизора. Свързаното устройство ще се изключи 
автоматично.

Автоматично Включване на ТВ

 Натиснете t u, за да изберете тази опция. Когато приключите, включете  
свързаното устройство. Телевизорът ще се включи автоматично.

Списък Устройство Натиснете ENTER, за да отворите главното меню на устройството.

Меню на устройството 
Достъп до менюто на устройството.

5.7.2 Първоначална Инсталация 
За повече подробности относно първоначалната инсталация,моля, консултирайте се с глави 3 до 
3.4.
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5.7.3 Хотел Режими

Режим Хотел

Можете да превключите режим хотел на Вкл. или Изкл..

Заключване на източника

Тук имате възможност да заключите входните източници: {Сателит, DTV (DVB-C / DVB-T), ATV, AV, PC, 
SCART, Компонент, HDMI 1, 2, 3). Заключените входни източници няма да бъдат избираеми с бутона 
SOURCE. В случай на сателитни и DTV (DVB-T или DVB-C) канали, Вие не можете да заключите тези 
източници. ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да заключите всички източници. Най-малко един източник 
трябва да бъде оставен отключен.

Източник по подразбиране

Опциите за промяна са Изкл., Сателит, Медиа и всички други източници, избрани в меню 
Източник.

Цифров тип

В зависимост от вида на инсталираните DTV канали, можете да изберете DVB-T или DVB-C.

Ако DVB-C цифрови кабелни канали не са инсталирани, тази опция на менюто не е активна 
и показва DVB-T.

Програма по подразбиране

Задайте канала по подразбиране, когато телевизорът е включен (но само когато Сателитът е 
избран като Източник по подразбиране).

Сила на звука по подразбиране

Определете силата на звука по подразбиране, когато телевизорът е включен.

Макс. Сила на звука

Определете максималната сила на звука.

Импортиране на База Данни

Прочитане на всички настройки, зададени в Режим Хотел от USB

Експортиране на База Данни

Копиране на всички настройки, зададени в Режим Хотел на USB

Отмяна на заключването

Връщане към настройките по подразбиране на функцията Режим Хотел.

6.0 USB 
6.1 Напомняне, когато използвате USB плейъра

1.  Някои USB устройства за съхранение може да не са съвместими за работа с този 
телевизор.

2.  Архивирайте цялата информация в USB устройството за съхранение на данни в случай,че 
се загубят данните от него поради неочаквана злополука. STRONG не поема никаква 

16



отговорност за загубата на данни от неправилна употреба или повреда. Архивирането на 
данни е отговорност на потребителя.

3.  При файлове с по-големи размери скоростта на зареждане може да бъде малко по-бавна.
4.  Скоростта на разпознаване на USB устройството за съхранение на данни може да варира 

при различните устройства.
5.  При включване или изключване на USB устройството за съхранение, се уверете, че 

телевизорът не е в USB режим, в противен случай USB устройството за съхранение или 
файловете, съхранявани в него могат да се повредят.

6.  Моля, използвайте само USB устройства за съхранение, които са форматирани в FAT16, 
FAT32, NTFS (само за възпроизвеждане) файлова система, снабдени с операционна 
система Windows. В случай, че устройство за съхранение е форматирано като друга 
програма, която не се поддържа от Windows, то не може да бъде разпознато.

7.  При използване на USB твърд диск, който изисква допълнителен източник на 
електроенергия, се уверете, че напрежението не надвишава 500 mA. Ако захранването на 
USB твърдия диск надвишава 500 mA, системата на телевизора ще се промени в режим 
на готовност и вие трябва да извадите USB твърдия диск и да рестартирайте системата на 
телевизора.

8.  Ако форматът на файла не се поддържа или файлът е повреден ще се появява следното 
съобщение: "Unsupported File". 

9.  FHD файлове за широкоекранна картина се нуждаят от по-дълго време за обработка, 
която не е следствие на повреда в телевизора. Моля, бъдете търпеливи.

10.  Този телевизор може да не поддържа някои мултимедийни файлове, които са променени 
и подобрени, като например промяната на формата на кодиране или други аспекти на 
техническия прогрес.

11.  Моля, вижте глава 9. Приложение за списъка на поддържаните файлови формати за USB 
възпроизвеждане.

6.2 USB меню
Натиснете SOURCE и изберете USB. Натиснете p q, за да изберете Медия, след което натиснете 
ENTER. Можете да гледате филми, музика и фото файлове, записани на вашето USB устройство за 
съхранение. Свържете USB устройството за съхранение на данни с USB входа и изберете вида на 
медията на началната страница: Кино, Музика и Снимка. Натиснете ENTER, на екрана ще се появи 
свързано USB устройство, натиснете ENTER отново, за да видите папките и файловете. Натиснете 
p/q, за да изберете папка, натиснете ENTER, за да отворите папката и да изберете файловете, 
след което натиснете ENTER, за да ги маркирате. Маркирайте този файл, който искате да бъде 
възпроизведен първо, след това натиснете u/2, за да започне възпроизвеждането или изберете 
файл и натиснете u/2, за да започне директно възпроизвеждане. Натиснете 3, за да спре 
възпроизвеждането и се върнете към предишната папка. Непрекъснатото натискане на бутона 
RETURN ще ви върне към предишна папка. Повторете отново, за да изберете и възпроизведете 
друг тип медиен файл.

ЗАБЕЛЕЖКА:   С избора на един от трите медийни файлове, например Кино, при 
влизането в дадена папка ще са видими само видео файловете и 
никакви други формати.
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6.2.1 Възпроизвеждане на филми
Fig. 6

Натиснете INFO, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 6). Натиснете USB  control 
buttons на дистанционното, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Стоп/Пред./Следв.

 Натиснете u/2, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. 
Натиснете 3, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете 7/8, за да 
възпроизведете предишния или следващия видеофайл. Натиснете INFO 
и използвайте tu, за да маркирате съответната икона на контролната 
лента, след което натиснете ENTER. Телевизорът ще реагира по 
съответния начин.

Назад/Напред  Натиснете и задръжте 5/6 за няколко секунди, за да превъртите файла 
в желаната посока, след което натиснете u/2 на дистанционното, за да 
започнете възпроизвеждането от новата позиция.

Режим Маркирайте съответната икона и натиснете ENTER, за да превключите 
към друг режим на възпроизвеждане.

Информация  Маркирайте съответната икона и натиснете ENTER, за да видите 
информацията за възпроизвеждания файл.

Време по желания  За да преминете към определен момент от време маркирайте 
съответната икона и натиснете ENTER, за да отворите екрана за търсене. 
Натиснете tu, за да преместите курсора и използвайте бутоните с 
цифри, за да въведете желаното време. Натиснете ENTER, телевизорът 
ще започне да възпроизвежда от зададеното време.

Съотношение на страните

 Маркирайте бутона и натиснете ENTER, за да изберете режим на 
дисплея.

6.2.2 Възпроизвеждане на музика
Fig. 7

Натиснете INFO, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 7). Натиснете USB  control 
buttons на дистанционното управление, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Стоп/Пред./Следв.

 Натиснете u/2, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. 
Натиснете 3, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете 7/8, за да 
възпроизведете предишния или следващия музикален файл. Натиснете 
INFO и използвайте tu, за да маркирате съответната икона на 
контролната лента, след което натиснете ENTER. Телевизорът ще реагира 
по съответния начин.

Напред/Назад  Натиснете и задръжте 5/6 за няколко секунди, за да превъртите 
файла в желаната посока, след което натиснете u/2 на дистанционното 
управление, за да започнете възпроизвеждането от новата позиция.

Повторение  Маркирайте иконата и натиснете ENTER. Можете да изберете 3 различни 
режима: Нито една, за да деактивирате функцията, 1, за да се повтаря 
само една песен и Всички, за да повторите целия списък, след като се 
възпроизведе последния файл от списъка.
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Информация  Маркирайте съответната икона и натиснете ENTER, за да видите 
информацията за възпроизвеждания файл.

ЗАБЕЛЕЖКА: �		Ако се избере един (или повече) файл (ове) от дадена плей листа, 
бутоните 7/8 ще работят само за избраните файлове.
 �Това меню се показва само при поддържаните файлови формати.
 �Файлове с други файлови разширения не се възпроизвеждат, дори ако 
те са записани на едно и също USB устройство за съхранение.
 �Високочестотните модулирани mp3 файлове могат да предизвикат 
известно изкривяване на звука по време на възпроизвеждане.
 �Този телевизор поддържа екран за текстове на песни (на английски 
език). Максималният брой символи на ред е 48.
 �Наименованието на музикалния файл трябва да бъде същото, като това 
на текстовия файл, за да се показва текста на песента, докато свири 
музиката.
 �Ако искате да се показва съответния текст на песен на екрана заедно 
с музиката, вие трябва да ги съхраните в една и съща папка, като се 
използва едно и също име с ".Irs" разширения на файловете.

6.2.3 Разглеждане на снимки
Fig. 8

Натиснете INFO, за да изведете/излезете от лентата с менюта (Fig. 8). Натиснете USB  control 
buttons на дистанционното, за да извършите съответните операции.

Старт & Пауза/Стоп/Пред./Следв.

 Натиснете u/2, за да пуснете или да спрете на пауза възпроизвеждането. 
Натиснете 3, за да спрете възпроизвеждането. Натиснете 7/8, за да 
възпроизведете предишната или следващата снимка. Използвайте tu, 
за да маркирате съответната икона на контролната лента, след което 
натиснете ENTER. Телевизорът ще реагира по съответния начин.

Повторение  Маркирайте иконата и натиснете ENTER. Можете да изберете 3 различни 
режима: None, за да деактивирате функцията, 1, за да се повтаря само 
един файл и All, за да повторите целия списък, след като се възпроизведе 
последния файл от списъка.

Информация  Маркирайте съответния бутон и натиснете ENTER, за да видите 
информацията за възпроизвежданата снимка.

Завъртане  Маркирайте иконата в лентата с менюта и натиснете ENTER, за да 
завъртите снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка или обратно 
на часовниковата стрелка.

Мащаб+/Мащаб-  Маркирайте иконата в лентата с менюта и натиснете ENTER, за да 
увеличите или намалите мащаба на изображението.

Преместване  Когато изображението е увеличено, използвайте тази функция за 
удобна проверка. Маркирайте тази икона, натиснете ENTER, след което 
натиснете tu p/q, за да преместите изображението.
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ЗАБЕЛЕЖКА:  Функцията за преместване  е налична само когато изображението е 
увеличено.

6.2.4 Преглед на текстови документи
Натиснете tu, за да изберете Текст в главното меню. След това натиснете tu, за да изберете 
диск, който сте избрали да гледате, и натиснете ENTER, за да влезете. Изберете файла, който искате 
да се покаже, като използвате p/q tu и потвърдете с ENTER. Излезте, като натиснете ENTER. 
Натиснете tu, за да изберете връщане и се върнете към предишното меню.

6.2.5 Обновяване на софтуера през USB
От време на време може да проверявате дали има налична подобрена версия на софтуера . Това 
може да се види и изтегли от нашия сайт  www.strong.tv. Търсете номера на модела в раздела 
за поддръжка и обслужване в нашия уебсайт. Ако има подобрена версия на софтуера, можете 
да свалите файла и да го копирате на USB устройство. След това натиснете бутон p/q, за да 
изберете Софтуер Обновяване (USB) от Настройки менюто на телевизора. След това включете 
USB устройството си в USB слота и натиснете ENTER, за да актуализирате съответния софтуер. 
Потвърдете с Да, като използвате t u. Когато актуализацията приключи, извадете USB стикa, 
изключете устройството от главното захранване и включете отново.

7.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Преди да се обадите на сервизен техник, прегледайте следната информация за възможни причини 
и решения за проблема, който имате. Ако телевизорът не работи правилно след тази проверка, 
моля, свържете се с местната за линия обслужване или с дилър на STRONG. Алтернативно можете 
да изпратите по пощата и-мейл за поддръжка чрез нашия уебсайт www.strong.tv.

Проблем  Възможна причина и решение 
Няма картина, няма звук 1. Проверете дали предпазителят или прекъсвачът 

работят.
2. Включете друг електрически уред в контакта, за да 

се уверите, че работи или е включен.
3. Щепселът на захранването е в лош контакт с 

контакта
4. Проверете източника на сигнала.

Няма цвят 1. Променете цветовата система.
2. Настройте наситеността.
3. Изпробвайте друг канал. Може просто програмата 

да е черно-бяла.

Дистанционното не работи 1. Сменете батериите.
2. Батериите не са поставени правилно.
3. Основното електрозахранване е изключено.

Няма картина, нормален звук 1. Регулиране на яркостта и контраста.
2. Възможно е да се е получило прекъсване в 

излъчването на предаването.
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Проблем  Възможна причина и решение 
Нормална картина, няма звук 1. Натиснете бутона за увеличаване на звука, за да 

увеличите силата на звука.
2. Звукът е изключен, натиснете !, за да 

възстановите звука.
3. Променете звуковата система.
4. Възможно е да се е получило прекъсване в 

излъчването на предаването.

Безразборни вълни върху картината Това обикновено се причинява от локални 
смущения, като например автомобили, осветление и 
сешоари. Регулирайте антената за да минимизирате 
интерференцията.

Снежинки, блокиране и смущения Ако антената се намира в район със слаб 
телевизионен сигнал, картината може да е осеяна със 
снежинки, това може да предизвиква блокиране и 
смущения на сигнала. Когато сигналът е изключително 
слаб, може да е необходимо да се инсталира 
специална антена, за да се подобри приемането.

1.  Регулирайте позицията и ориентацията на 
вътрешната/външната антена.

2.  Проверете свързването на антената.
3.  Направете фина настройка на канала.
4.  Изпробвайте друг канал. Възможно е да се 

е получило прекъсване в излъчването на 
предаването.

Сенки Сенките са причинени от телевизионен сигнал, 
следващ два пътя. Един от тях е прекия път, а другият 
се отразява от високи сгради, хълмове, или други 
предмети. Промяната на посоката или позицията на 
антената може да подобри приемането. 

Радиосмущения Този вид смущение води до движещи се вълни или 
диагонални ивици, както и в някои случаи, загуба 
на контраст на картината. Намерете и премахнете 
източника на радиосмущенията.

Възпроизвеждане на видео причинява 
замръзване на картината / макро 
блокове или подобни изкривявания, 
особено на HD съдържание.

Скоростта на четене / запис на вашето USB устройство 
може да е твърде ниска. Уверете се, че използвате 
USB устройство за съхранение на данни с достатъчна 
скорост и свободно място. USB устройството ви може 
да не поддържа достатъчна скорост.
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Проблем  Възможна причина и решение 
Няма сигнал или слаб сигнал, 
интермитентна рецепция.

a)  Може да има разхлабени кабели; може да има 
влага в кабели или конверторите, наличие на 
силен дъжд или силна буря в момента. Проверете 
кабелните връзки, LNB и друго оборудване, 
свързано между конвертора и приемника, или 
връха на чинията. Изчакайте дъжда / бурята да се 
разсее. Помолете местен специалист по сателити 
за консултация.

b)  Сателитна антена не е насочена към (правилния) 
спътник/спътници. Регулиране на чинията. 
Помолете местен специалист по сателити за 
консултация.

c)  Сателитна чиния е прекалено малка, има дървета 
или сгради пред нея. Преминете към по-голяма 
чиния или променете позицията на чинията.

d)  Сигналът е твърде силен, чинията е прекалено 
голяма. Свържете атенюатор към LNB входа. 
Помолете местен специалист по сателити за 
консултация.

Лоша картина / блокиране по време на 
проливен дъжд.

Силният дъжд ще отслаби сателитния сигнал, а 
когато сигналът падне под определено ниво ще 
се появи блокиране. Уверете се, че инсталацията 
на вашата чиния е в съответствие със стандартите 
за минимизиране на ефекта от дъжд. Когато се 
съмнявате, попитайте местен специалист по сателити 
за консултация.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Ако проблемът продължава, след като сте опитали тези решения, моля, 
свържете се с местния център за поддръжка или изпратете имейл за 
поддръжка на нашия сайт www.strong.tv.

8.0 СПЕЦИФИКАЦИИ
Аудио

Аудио вход:  6 W + 6 W

Видео

Обхват на каналите:  DVB-T/T2:174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
 DVB-C: 50-858 MHz
 DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
Система: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
 ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) 
 AV: PAL, NTSC

Конектори

1 x AIR/CABLE – въздушна антена или кабелна телевизия
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1 x LNB кабел 
3 x HDMI
1 x TV SCART кабел
1 x S/PDIF (коаксиален.)
1 x USB 
1 x CI+ слот
1 x YPbPr
1 x слушалки
1 x PC IN
1 x PC AUDIO IN
1 x AV IN
1 x главен захранващ кабел 

 Общи данни 

Работно напрежение: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия: макс. 74 W, тип. 36 W
Консумация на енергия 
в режим на готовност: <0.5 W
Работна температура: +5 °C ~ +35 °C
Температура на съхранение: -15 °C ~ +45 °C
Работна влажност: 20% ~ 80% RH, без кондензация
Влажност при съхранение: 10% ~ 90% RH, без кондензация
Размери (WxHxD) в mm: 889 x 558 x 216
Нето тегло: 6 кг

9.0 ПРИЛОЖЕНИЕ
USB поддръжка за възпроизвеждане на файлове.

Видео

Вид на файла/
(наименование на 

разширението)

Вид на 
видеозаписа

Вид на 
аудиозаписа Забележка

MP4, MOV/(.mp4, .rnov, .m4v) Motion JPEG 
MPEG-4 SP/ASP 
(XviD)

MPEG-AUDIO  

AVI/(.avi) MotionJPEG 
MPEG-4 SPIASP 
(XviD)

LPCM 
MPEG-AUDIO

 

ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP 
(XviD)

MS-ADPCM, 
Intel-ADPCM

 

MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP 
(XviD)

MPEG-AUDIO  

TSI(.tsltrp)  LPCM  
MPEG-AUDIO

 

DAT, MPG,MPEG/(.dat,.
mpg,mpeg)

 LPCM  
MPEG-AUDIO

 

VOB/(.vob)  LPCM  
MPEG-1 Layer 2
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Музика

Вид на файла/
(наименование на 

разширението)

Разширение на 
файла

Поддържана 
версия Забележка

Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2

MPEG-1/2 Layer 1/2 n/a (включен 
само във 
видеото)

MPEG1/2  

LPCM n/a (включен 
само във видео)

  

AAC Aac, mp4, M4A  AAC променлива скорост: 
1.5x-2x 
m4a без FF/FR 
ADIF без FF/FR 
ADTS FF/FR

Снимки

Вид на файла Разширение на 
файла

Поддържана 
версия Забележки

JPEG jpg/jpeg   

BMP bmp  поддържа всички режими

PNG png MPEG1/2 поддържа междуредови 
не поддържа режим 
анимация
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