DGA Z300T

Lexojeni të gjithë manualin dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Kompania nuk do të mbajë
përgjegjësi për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara nga pakujdesia e përdoruesit.

Manual Përdorimi
UDHËZIME SIGURIE
PARALAJMËRIM
KUJDES
RREZIK GODITJE ELEKTRIKE
MOS E HAPNI KAPAKUN

KUJDES! Për të zvogëluar rrezikun nga goditjet elektrike:
Mos e hapni kapakun e aparatit.
Duhet të riparohet nga personel i autorizuar.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ndiqni udhëzimet për të shmangur rrezikun e dëmtimit të vetes tuaj ose të pajisjeve tuaja.
Hiqeni aparatin nga priza para se ta pastroni.
Përdorni nje leckë të thatë për pastrimin e aparatit.
Vendoseni aparatin në një vend të qëndrueshëm.
Mos lejoni që aparati të bjerë, sepse do t’i shkaktonte dëmtime serioze pajisjes.
Mos bllokoni vrimat e ajrimit të aparatit (ato mundësojnë ventilimin dhe nuk lejojnë mbinxehjen e
aparatit).
Vendoseni aparatin në një zonë të thatë, larg diellit, shiut ose pluhurit; larg burimeve të nxehtësisë
ose objekteve inkandeshente (qirinjve, llambave, etj.).
Mos vendosni pajisje të tjera elektrike sipër ose poshtë aparatit.
Aparati nuk duhet të bjerë në kontakt me lëngje.
Aparati duhet të përdoret vetëm me kabllon e ushqimit të mundësuar në paketim.
Për të hequr nga priza aparatin duhet tërhequr priza dhe jo kablloja.
Sigurohuni që kabllos së ushqimit të mos i vendoset asnjë objekt sipër.
Mos e përdorni aparatin në situatat e mëposhtme, në të kundërt mund të shfaqen probleme:
- kur është shumë nxehtë ose ftohtë;
- kur ka lagështi të madhe;
- kur është i ekspozuar në temperatura të skajshme, për shembull para kondicionerit;
- kur ka shumë pluhur dhe nuk lejon çlirimin e nxehtësisë;
- kur ekspozohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në dritën e diellit;
Për siguri shtesë gjatë një stuhije, ose kur aparati nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni
aparatin nga priza dhe shkëputeni lidhjen me antenën. Kjo do të mundësoje siguri ndaj dëmtimeve të
mundshme elektrike të shkaktuara nga vetëtimat.

SERVIS
• Kurrë mos provoni të riparoni aparatin vetë. Mos e hapni kurrë aparatin. Rrezikoni të ekspozoheni ndaj
rreziqeve elektrike. Të gjitha riparimet duhet të kryhen pranë servisit të Autorizuar të DIGITALB.

LIDHJET
1. Për të lidhur kabllon e antenës

Lidhni kabllon e antenës me ANT-IN që ndodhet
në pjesën e pasme .të aparatit
.

2. Për të lidhur kabllon RCA

Lidhni kab llon RCA, respektivisht sipas ngjyrave
përkatëse në seksionin Audio/Video që ndodhet në
pjesën e pasme të aparatit.

3. Urë me sinjalin e antenës

Aparati mundëson një urë me sinjalin e marrë
nga antena për ta vendosur në një pajisje tjetër.
Lidhni kabllon koaksial të pajisjes tjetër me Loop Out
të vendosur në pjesën e pasme të aparatit për të
marrë sinjalin e antenës.

Kujdes :
Dizajni i pjesës së pasme të aparatit mund të ndryshojë
pa paralajmërim
.

INSTALIMI FILLESTAR
Kur aparati vendoset për herë të parë në pune ose kur behet rikthim ne gjendjen fillestare,
«INSTALIMI FILLESTAR» do të shfaqet dhe do të mundësojë kërkimin automatik të kanaleve sipas dy
opsioneve me poshte :
• Kanalet DIGITALB dhe të Lira - Në kë të opsion do t ë listohen kanalet DIGITALB dhe kanalet e lira.
P ë r të par ë kanalet DIGITALB nevojitet karta smart e cila duhet të jetë e lidhur me k ë të aparat.
• Vetë m kanalet e Lira - Në kë të opsion do t ë listohen vet ë m kanalet e Lira.
Për më shumë informacion : www.digitalb.al

MENU
MENU

Shtypni butonin MENU në telekomandë për të hapur Menunë kryesore.
1. Shtypni butonin MENU.
2. Përzgjidhni kanalin e dëshiruar me shigjetat ◄/►/▲/▼ .
3. Konfirmo me butonin OK.
4. Shtypni butonin EXIT për të dalë nga menuja.

FUNKSIONET BAZË
1. Informacion rreth Programit

Përzgjidhni kanalin dhe shtypni butonin INFO për të shfaqur informacionin rreth programit.

Kujdes ::
Nëse shtypni butonin e mëposhtëm, informacioni do të shfaqet si m ë posht ë:
1. INFO → dritarja me informacion shfaqet në ekran .
2. EXIT → për tu kthyer tek kanali.

2. Aktivizo/ Çaktivizo Titrat
• Shtypni butonin SUB-T.
• Me shigjetat ◄/►/▲/▼, përzgjidhni gjuhën e titrave, dhe më pas shtypni butonin OK për të
aktivizuar ose çaktivizuar titrat.
• Pasi të konfirmohet zgjedhja, shtypni EXIT për tu rikthyer tek programi.

3. Regjistrimi i programeve

Ju mund të regjistroni programin tuaj të preferuar periodikisht ose në mënyrë të menjëhershme:

• Regjistrimi Periodik
▪ Një herë të vetme: ju mund të programoni regjistrimin e një programi një herë të vetme.
▪ Javore: ju mund te programoni regjistrimin e një programi të njëjtën ditë të javës, në të njëjtën orë,
çdo javë.
▪ Ditore: ju mund te programoni regjistrimin e një programi çdo ditë në të njëjtën orë.
1 Shtypni butonin E VERDHË.
2 Me ndihmën e shigjetave ◄/►/▲/▼ dhe numrave vendosni datën dhe orën për të
programuar një regjistrim të ri (kërkohet kodi PIN nëse Menu është e bllokuar).
3 Për të aksesuar listën e regjistrimeve, shtypni butonin [E KUQ].

• Regjistrim i menjëhershëm
▪ Përzgjidhni kanalin që dëshironi të regjistroni dhe shtypni butonin  [REGJISTRO] për të filluar
regjistrimin.
▪ Për të ndaluar regjistrimin, shtypni  [STOP].

MODIFIKO LISTËN E KANALEVE
Kjo menu ju lejon të bllokoni, krijoni dhe fshini një listë me kanalet tuaja të
preferuara.
• Shtypni butonin MENU.
• Duke përdorur shigjetat ◄/►/▲/▼, modifikoni listën e kanaleve
dhe konfirmoni me OK.
• Shtypni butonin E KUQ [modifiko list] për të përzgjedhur edit mode.
• Duke përdorur shigjetat ◄/►/▲/▼, përzgjidhni edit mode
dhe konfirmoni me OK.
• Përzgjidhni një kanal dhe shtypni OK [Shto në edit list], futni
kanalin në edit listën e dëshiruar.

1. Kanalet e Preferuara

Ju mund të krijoni / modifikoni një listë të kanaleve tuaja të preferuara TV dhe Radio.

2. Kontrolli Prindëror

Ju mund të kyçni kanalet në listën tuaj. Kontrolli Prindëror ju lejon të kufizoni aksesin në programet e
papërshtatshme për fëmijët. Programet klasifikohen sipas udhëzimeve të FCC (Federal Communications
Commission) dhe CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Pas përzgjedhjes së nivelit të kufizimit, kodi
juaj konfidencial PIN do të kërkohet për të porositur dhe parë një program.
• Shtypni butonin MENU.
• Përzgjidhni KONTROLLI PRINDËROR në menunë Parametrat e Sistemit duke përdorur
shigjetat ◄/►/▲/▼; më pas shtypni OK.
• Futni kodin PIN.
• Duke përdorur shigjetat ▲/▼ përzgjidhni limitin e moshes; aksesi në programe do të limitohet sipas
moshës që ju keni caktuar.
• Shtypni OK për të aktivizuar Kontrollin Prindëror sipas specifikimeve tuaja.
• Pasi të jetë regjistruar zgjedhja juaj, shtypni EXIT.

3. Zhanri i Kanalit

Përzgjidhni kanalet dhe programet (serialet, dokumentaret, etj.) sipas zhanrit qe i perkasin.

GUIDA ELEKTRONIKE E PROGRAMEVE
Ju mund të aksesoni Guidën Elektronike të Programeve në çdo kohë:
• Shtypni GUIDE për të shfaqur listën e kanaleve;
• Shtypni butonin E GJELBËRT [RENDIT] më pas duke përdorur
shigjetat ◄/►/▲/▼, mund të navigoni në kanalet me ndihmën e EPG.
• Konfirmo me butonin OK.

MODIFIKO KODIN PIN
• Kodi PIN ju mundëson të mbroni hyrjen te shërbimet me
pagesë, kanalet e kyçura dhe ato të kontrolluara nga Kontrolli
Prindëror;
• Shtypni butonin MENU;
• Më pas përzgjidhni Ndrysho Kodin PIN në menunë Parametrat e
sistemit duke përdorur shigjetat ◄/►/▲/▼; më pas shtypniOK;
• Regjistroni kodin PIN të ri katër shifror (të ndryshëm nga kodi
0000), më pas shtypni OK për ta konfirmuar;
Mos e harroni kodin PIN! Pa të, ju nuk do të mund të hyni në
asnjë nga funksionet ku kërkohet kodi PIN!

1. Ndrysho Kodin PIN
Vini re : Nëse do të harroni kodin PIN shtypni KJVB (Ngjyrat) në sekuencë (p.sh. butonat Kuq → Jeshil
.
→ Verdhë → Blu). Kodi PIN do të ndryshojë
në 0000.

Futni kodin PIN që të hyni në menunë kryesore.

2. Blloko Kanalet

Futni kodin PIN sa herë që ju duhet të kyçni një kanal.

3. Blloko Menu

Futni kodin PIN sa herë që ju duhet të hyni në menu.

4. Kontrolli Prindëror
Kërkohet fjalëkalimi për të parë kanalet e bllokuara.

SISTEMI CA (Opsion)
Një Kartë Smart mundëson hyrjen në menu.
Aparati është i pajisur me një vend të posaçëm për Kartën Smart. Vendosni Kartën Smart të duhur dhe të
vlefshme për të aktivizuar sistemin. Vendosni Kartën Smart në vendin e dedikuar për të në pjesën e përparme (ana
me chip duhet sipër). Nëse fusni Kartën Smart, ju mund të shikoni paketat me kanalet përkatëse.

REGJISTRIMI I NJË PROGRAMI (PVR)
REGJISTRIMI I NJË PROGRAMI
Ju mund të regjistroni programin tuaj të preferuar periodikisht ose në mënyrë të menjëhershme:

• Regjistrimi Periodik
▪ Një herë të vetme: ju mund të programoni regjistrimin e një programi një herë të vetme.
▪ Javore: ju mund te programoni regjistrimin e një programi të njëjtën ditë të javës, në të njëjtën orë,
çdo javë.
▪ Ditore: ju mund të programoni regjistrimin e një programi çdo ditë në të njëjtën orë.
1 Shtypni butonin E VERDHË .
2 Me ndihmën e shigjetave ◄/►/▲/▼ dhe numrave vendosni datën dhe orën për të
prprogramuar një regjistrim të ri (kërkohet kodi PIN nëse Menu është e bllokuar).
3 Për të aksesuar listën e regjistrimeve, shtypni butonin [E KUQ].
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• Regjistrim i menjëhershëm
▪ Përzgjidhni kanalin që dëshironi të regjistroni, shtypni butonin 
[REGJISTRO] për të filluar regjistrimin;
▪ Për të ndaluar regjistrimin, shtypni  [STOP];
▪ Kur filloni të regjistroni logo ““ do të shfaqet në ekranin e kanalit
që po regjistrohet;
▪
Vini re : Kur jeni duke regjistruar një program, ju nuk do të mund të shikoni kanal tjetër derisa
regjistrimi të përfundojë.

Modifiko Regjistrimin
Modifiko regjistrimet në çdo kohë:
1. Për të hyrë në listën e regjistrimeve, shtypni butonin [MEDIA];
2. Lista e regjistrimeve do të shfaqet në ekran;
3. Përzgjidh regjistrimin që dëshiron të shikosh me ndihmën e shigjetave ◄/►/▲/▼;
4. Shtypni butonin OK për të luajtur regjistrimin;

KONTROLLI I REGJISTRIMEVE
Ju mundëson të ndaloni dhe të rifilloni regjistrimet tuaja sipas dëshirës:
1. Shtypni [PAUSE] , regjistrimi që po shikohet do të ndalet;
2. Duke shtypur sërish butonin
[PAUSE], programi rifillon;
3. Programi rifillon në pikën ku u ndalua më parë;

Paneli i përparmë
4

1

2

1. Karta S mart
Vendi i Kartës Smart (vendoseni me chipin
2. CH -/+
CH - : Kanali Poshtë.
CH+ : Kanali Lart.

sipër).

5

6

3

4. LED-i i kontrollit
Sinjalizon për sinjalin e telekomandës .
5. LED-i i nde zjes
Informacion për gje ndjen e aparatit .
6. S TAND BY
“Ndez” ose “Fik” aparatin .

3. VOL -/+
VOL- : Ul volumin.
VOL+ : Ngre volumin.

Paneli i pasmë
1

2

3

1. URË dalëse me sinjalin e antenës
Përdoret pë r të dë rguar sinjalin RF nga
aparati drejt televizorit ..
2. Hyrja e sinjlit RF
Lidhet me antenën tokësore.
3. Porta US B
Lidhet me Hard Disk të jashtëm.
4. Porta HDMI

4

5

6

5. AUDIO
Porta për lidhjen me TV ose me pajisje të
6. VIDEO
Porta për lidhjen me

TV.

7. S /PD IF(OP TIKE)
Lidhet me amplifikator dixhital.
8. 12 V Ush qim
Hyrja e kabllos së ush qimit.

Lidhja me televizorin nëpërmjet kabllos
HDMI për kualitet të lartë të.videos .

Vini re:

8

7

Dizajni i panelit të përparmë dhe të pasmë mund të ndryshojë pa paralajmërim.

.

tjera .

RCA

Telekomanda

LAN

audio output
음성출력

RJ 11 Ca
Coax jumper

4
2

1

Aksesorët në paketim
Adaptor

3

17
19

5
21

18
6

20
7

HDMI
SCART
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11
10

12

15

16

8
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COMPONENT out
영상출력

Telekomanda

AAA BATTERY

Bateritë (AAA)

31
13

Adaptor

Kablloja RCA
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32
22

24

23

26

25

27

28

30

audio output
음성출력

LAN

Kablloja HDMI

29
HDMI

1. STAND BY Shërben për të ndezur ose fikur aparatin.
2. MUTE

Aktivizon ose çaktivizon audion.

3. BUTONAT E NUMRAVE
Shërbejnë për të përzgjedhur kanalin dhe
për të vendosur kodin PIN.
4. TV/RADIO Kalon në TV ose në Radio.
.
5. TEXT

Teleteksti.

6. MEDIA

Lista me regjistrimet e kryera.

7. GUIDE

Guida elektronike e programeve.

8. MENU

Menuja kryesore e aparatit.

9. i

Info.

10. LART/POSHTË
Për të levizur lart ose poshtë në menu.

15. EXIT

Shërben për të dalë nga menuja.

16. BACK

Shërben për t’u kthyer prapa.

17. OPT

Opsione.

18. I KUQ
19. I GJELBËRT
20. BLU
21. I VERDHË

AAA BATTERY

Funksione të paracaktuara.

22. REGJISTRO
Regjistron programin aktual në memorie të jashtme.

23. PAUSE

Pauzë.

24. STOP

Ndalon regjistrimin ose shikimin.

11. MAJTAS/DJATHTAS

25. PARA
Kalon para në program.
Për të levizur majtas ose djathtas në menu. 26. PLAY
Luan materialet.
Për të ngritur ose ulur volumin.
27. PRAPA
Kalon prapa në program.
12. OK
Konfirmo.
28. I MËPARSHËM
Luan materialin e mëparshëm në PVR .
13. VOLUME +/Për të ngritur ose ulur volumin.
29. SLEEP
Caktimi i intervalit kohor për fikjen automatike të
aparatit.
14. KANALI +/Për të levizur kanalet lart ose poshtë.

30. PASUES
31. AUDIO

Vini re:
32. SUB-T
1. Kur të vendosni bateritë, sigurohuni që polariteti të jetë ai i duhuri.
2. Dizajni i telekomandës mund të ndryshojë pa paralajmërim.

Luan materialin pasardhës në PVR .
Përzgjedh audion midis Mono, Left, Right & Stereo.
Aktivizon ose çaktivizon titrat.

Adaptor

NDIHMESË
Pro blemi

Zgjidhja

Në ekranin LED në panelin e
përparmë të aparatit nuk
shfaqet asgjë.

Sigurohuni që kablli i ushqimit të jetë vendosur në mënyrën e duhur.

Nuk ka Video.

Sigurohuni që aparati të jetë i ndezur.
Sigurohuni që çdo gjë të jetë instaluar korrektësisht.
Sigurohuni që dalja video është korrekte.

Kualiteti i figurës është i ulët.

Kontrollo nivelin e sinjalit dhe lidhjen e antenës.

Nuk ka Audio.

Kontrollo nivelin e volumit në TV dhe në aparat.
Kontrollo lidhjen e kabllit të audios midis aparatit dhe TV.

Telekomanda nuk funksionon.

Drejtojeni telekomandën drejt aparatit.
Kontrolloni dhe zëvendësoni bateritë.
Sigurohuni që paneli i përparmë i aparatit të mos jetë i bllokuar.

Shërbimi nuk po funksionon
siç duhet ose është i koduar.

Sigurohuni që Karta Smart të jetë vendosur në mënyrën e duhur.

Keni harruar kodin PIN.

Referojuni manualit të përdorimit për të vendosur kodin PIN
fillestar.

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka
tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara
dhe vende të tjera.

Prodhuar me licencë prej Dolby Laboratories. Dolby, dhe simboli me dy D janë shenja
dalluese të Dolby Laboratories.

Eliminimi i Duhur i Këtij Produkti

(Mbetje Pajisjesh Elektrike dhe Elektronike)
(Aplikohet në Bashkimin Evropian dhe në shtetet e tjera të evropës
me sistem të ndarë grumbullimi të mbetjeve).
Kjo shenjë e ngjitur mbi produkt ose udhëzuesit e tij, tregon se në
fund të ciklit të jetës, ky produkt nuk duhet të hidhet bashkë me
mbetjet shtëpiake.
Për të parandaluar dëmtimin e mjedisit dhe të shëndetit të njerëzve
nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve, lutemi ndajeni nga llojet e
tjera të mbetjeve që të riciklohet në mënyrën e duhur për të
promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me pikën e shitjes me
pakicë ku e kanë blerë aparatin, ose me autoritetin vendor, për të marrë informacion se si dhe
ku mund të transportohet ky produkt për riciklim të padëmshëm për mjediisn.
Përdoruesit tregtarë duhet të kontaktojnë me furnitorin dhe të verifikojnë kushtet e kontratës së
blerjes. Ky produkt nuk duhet të përzihet me mbetjet e tjera tregtare për eliminim.

Autostrada Tr-Dr, km 1, komuna Kashar, Tiranë, Shqipëri
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