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8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  
 në gjendje gatishmërie
2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet
3. Ekrani LED –4-shifra, ekrani 7-segmentesh 

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios

 

Manual për përdorues

1 TV/RADIO              5
1.1 EPG               5
1.2 TË GJITHA             6
2  CILËSIMET E PËRDORUESIT          6
2.1 INSTALIMI             6
2.1.1.KËRKIMI I SHPEJTË           6
2.1.2 KËRKIMI AUTOMATIK          7
2.2 GJUHA              7
2.3 PËRKUJTUESI            8
2.4 KYÇJA PRINDËRORE           8
2.5 KOHËZGJATJA E OSD           9
2.6 I/E PARAPËLQYER            9
2.7 BLLOKIMI I KANALEVE           9
3 CILËSIMET TEKNIKE           10
3.1 SISTEMI I TV             10
3.2 CILËSIMET E EKRANIT           10
3.3 SINJALI              10
3.4 CILËSIMET E FABRIKËS          10
4 LOJËRAT              11
4.1 OTHELLO             11
4.2 SUDOKU              11
5 MEDIA PLAYER            11
5.1 PVR               12
5.2 VIDEO              12
5.3. MUZIKA              13
5.4 FOTOGRAFITË            13
5.5 INFORMATAT PËR MEMORIEN PVR        13
5.6 CILËSIMET PVR            13
6 QASJA E KUSHTËZUAR CONAX         14

Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve



11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 
12. Rewind –Kthe prapa në mënyr   
 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   
 
14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar
15. Play/Pause –Në modalitetin play   
 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  
   
 ekran, si dhe zëri do të korr
16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios



12. Rewind –Kthe prapa në mënyr   

13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   

15. Play/Pause –Në modalitetin play   
 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  
   
 ekran, si dhe zëri do të korr

18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    

20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  

22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   

26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   

28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

2) 

3) V rë indikatori do të    
 vazhdojë të xixëllojë);

4) Shtypni butonin në teledirigjuesin origjinal të T V    
 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

5)    
 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 
   
 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  
 rës   
 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe d
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se 

2) 

3) V rë indikatori do të 

4) Shtypni butonin në teledirigjuesin origjinal të T
 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

5) 

 
 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të pa
 

 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së 

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.



dhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 

. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 

ejtojeni senzorin   
IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   

ë indikatori do të    

V    
indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

   

  
ë të parë këtë pajisje,  

rës   

Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   

1. Shtypni butonin right  
 / djathtas / left /   
 majtas]   dhe mund  
 ta ndërron Rajonin  
 dhe të zgjedhni një  
 gjuhë tjetër
2. Shtypni [OK] për të  
 vazhduar tek tjetra

1. Shtypni butonin   
 [right / djathtas / left  
 / majtas] dhe ju   
 mund të ndërroni   
 zërin dhe titrat
2. Shtypni butonin [OK]  
 për të vazhduar tek  
 tjetra apo shtypni  
 butonin [Back/prapa]  
 për t'u kthyer prapa

1. Këtu mund të   
 ndërroni rezolucionin  

 sekuenca 480i
 <-> 1080P.
2. Opsioni i përmasave  

 të ndërruar modalitetin  
 e përpjesëtimit   

3.  Shtypni butonin [OK]  
 për të kërkuar dhe  
 shtypni [Back] për t'u  
 kthyer prapa



1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

1 TV/Radio
1.1   EPG-Udhëzuesi elektronik i programit
1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  
   
 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



1.1   EPG-Udhëzuesi elektronik i programit
1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  
   

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :



1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.



2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:



Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.



4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”



 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 



2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”



3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

8 Lëvizni kursorin tek opsioni “Save” dhe shtypni butonin [OK] që të ruani   
 kohëmatësin e  vendosur. Zgjidhni "Cancel" apo shtypni butonin [Exit] që ta  
 anuloni operacionin.

2.4 Kyçja Prindërore
1 Në rreshtin "Kyçja Prindërore", shtypni butonin [OK] , atëherë do të    
 paraqitet një dritare dialogu që ju të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i     
 parazgjedhur është "1234". Kur ju e fusni fjalëkalimin jo të saktë do të    
 shfaqet ekrani si më poshtë:

2 Menuja e kyçjes që përcakton që nëse përdoruesit që duan të hyjnë në   
 menunë “Edit Channel/Installation/Tools”, duhet të fusin fjalëkalimin apo jo.  
 Nëse opsioni i "Menusë së kyçjes" është “Po” do të thotë se përdoruesit   
 duhet të shkruajnë fjalëkalimin, ndërsa nëse opsioni është "Jo" do të thotë  
 se menuja nuk është e kyçur.
3 Tek kyçja vlerësuese që përcakton se kur përdoruesit duan të shikojnë   
 kanalet e bllokimit, duhet të fusin fjalëkalimin. ju mund të shtypni butonin   
 [right/left] për të ndryshuar moshën e shikuesit 
4 Mbani në mend se fjalëkalimi përdoret për të hapur kanalet e kyçura; ju   
 mund ta fusni fjalëkalimin "no tineout" apo "until reboot"
5 Shtypni butonin [Exit] që të ktheheni prapa nga menuja e "Kyçjes    
 Prindërore".

2.3 Përkujtuesi
 Zgjidhni një pikë nga "Përkujtuesi" dhe shtypni butonin [OK] që të hyni në   
 menunë "Lista e kohëmatësit"

  Ju mund të shtypni butonin [up/down] që të zgjidhni kohën, më pas    
 shtypni butonin [enter] që të hapni menunë e kohës.
1 Informacioni mbi kohën (orën) aktuale do të shfaqet në kolonën e parë;   
 nëse ora aktuale është jo e saktët, ju lutem ndryshoni informacionet mbi   
 orën në pikën "Time/Koha".
2 Modaliteti i kohëmatësit: ka disa modalitete për cilësimet e kohëmatësit,   
 përfshirë opsionin e deaktivizimit, njëherë, në baza ditore.
3 Shërbimi i kohëmatësit: ka disa modalitetet të cilësimeve të kohëmatësit,   
 përfshirë Kanalin, Regjistrimi.
4 Kanali për zgjim nga gjumi: shtypni butonin [OK] që të hyni në listën e    
 kanaleve dhe përzgjidhni kanalin që dëshironi të caktoni.
5 Data e zgjimit nga gjumi: përdorni butonat me numra që të vendosni datën  
 e zgjimit nga gjumi.
6 Më kohë: përdorni butonat e numrave që të regjistroni kohën tuaj të zgjimit.  
 Kur të vjen ora e zgjimit, sistemi pavarësisht nëse është në gjendje të    
 gatishmërisë apo nëse është duke luajtur, ai automatikisht do të ndërrohet   

7 Kohëzgjatja: Pasi që të keni caktuar 'Kohëzgjatjen" e një shërbimi, kur të   
 vie koha , sistemi në mënyrë automatike do të kalon në gjendjen e    
 gatishmërisë. Nëse dëshironi që ky funksion mos të jetë në veprim, caktoni  
 kohëzgjatjen 00:00.

2.2 Gjuha
 Kur të hyni në menunë  “Language/Gjuha” , do të shfaqet ekrani     
 si më poshtë:

1 Gjuha: shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të zgjedhur menunë  
 e gjuhës, opsioni i përzgjedhjes së gjuhës përfshinë gjuhën: Angleze dhe   
 Shqipe.
2 Zëri (Audio) primar: Disa kanale më shumë se një gjuhë audio (zëri) për të   
 zgjedhur; me këtë funksion ju mund të zgjidhni zërin primar për këtë kanal.  
 Nëse kanali që është duke luajtur e ka audion e njëjtë sikur "Zëri primar" që  
 ju keni vendosur, sistemi do ta luaj zërin e parazgjedhur të gjuhës. nëse   
 kanali nuk e ka zërin në gjuhën që ju përshtatet juve, atëherë sistemi do ta   
 krahasojë në mënyrë automatike zërin e gjuhës së dytë. Përzgjedhja e   
 gjuhëve(zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe.
3 Zëri (Audio) i dytë: Nëse zëri i kanalit nuk korrespondon me "Zërin primar"   
 por korrespondon me "Zërin e dytë", sistemi do ta luaj audion e dytë si   
 gjuhë të parazgjedhur. Nëse nuk ka zë të gjuhës që korrespondon me   
 "Zërin e dytë", atëherë kanali aktual do të luhet në mënyrë automatike.   
 Përzgjedhja e gjuhëve (zërit) përfshin: gjuhën Angleze, Shqipe. 
4 Teleteksti: Ju mund të vendosni gjuhën e teletekstit. Nëse kanalet e kanë   
 këtë gjuhë ju mund ta shihni teletekstin në gjuhën që ju keni vendosur.
5 Shtypni butonin [Exit] të ktheheni prapa nga menuja e "Gjuhës".

2.1.2 Kërkimi automatik
 Kur të hyni në menunë "Auto Scan", do të shfaqet ekrani si më poshtë:

 me shtypjen e butonit [Volume Up/ Volume Down] ju mund të ndërroni   
 vendet e ndryshme dhe kombinimet e parametrave të ndryshëm.

1 Shtypni butonin [OK] apo [Right] për të hyrë tek "Instalimi". Nëse kyçja e   
 menusë është "Në funksion", do të paraqitet një dritare dialogu që    
 përdoruesi të fus fjalëkalimin. Fjalëkalimi origjinal është  "0000”. 
2 Shtypni butonin [Up/ Down] për të zgjedhur pikat nga menuja.
3 Shtypni butonin [Left] apo [Exit] për t'u kthyer tek menuja kryesore.

2.1.1. Kërkimi i shpejtë
 Kur ju hyni në menunë e "Kërkimit të Shpejtë", do të paraqitet ekrani si më  
 poshtë:

1. Në këtë pikë, shtypni butonin [Volume Up/ Volume Down] që të ndërroni   
 modelin e kërkimit dhe kur shtypni butonin [OK] ju mund të hyni tek "By   
 Frequency/Sipas Frekuencës" që ju të mund të zgjidhni drejtpërdrejtë.

2. Ju mund të përdorni butonin [Volume Up/ Volume Down] për të ndërruar   
 opsionet: Frequency / Symbol Rate / Scan QAM.

3. Me shtypjen e butonave të drejtimit majtas dhe drejtë mund të zgjidhen   
 parametra të ndryshëm. Pas kryerjes së të gjithë parametrave të cilësimeve  
 shtypni butonin e kërkimit “Search”

1.2.4 Editimi
 Shtypni butonin [Blue/i/e kaltër] që të hyni në modalitetin e editimit

2.2 Lista e Kanaleve të Radios：
 Në thelb, funksionimi i "Listes së Kanaleve të Radios" është njësoj si "Lista   
 e Kanaleve të TV", por ka një pikë ndryshe: Në modalitetin "Lista e Radio   
 Kanaleve", nuk ka video, kështu që gjithmonë do të shfaqet logoja e    
 Radios 

2.1  Instalimi
 Kur shtypni butonin [Menu] për të hyrë në menu, do të paraqitet dritarja si   
 më poshtë :

1.2.3 KAPËRCIMI：
1. Duke shtypur butonin [Green/i/e Gjelbër] ju mund të hyni në modalitetin e   
 kapërcimit 

 

1.2.4 Lëvizja e kanaleve
1. Shtypni butonin [Yellow/E Verdhë] , e më pas butonin [Up/Down] për të   
 lëvizur kursorin dhe shtypni butonin [OK] që ta vendosni shenjën. Aty do të  
 paraqitet një "shenjë për lëvizje" në anën e djathtë të kanalit të     
 zgjedhur si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kanalin e zgjedhur në pozicionin e zgjedhur duke    
 shtypur butonin [Up/ Down] 
3.

 operacionet e grupit janë të njëjta si tek grupi 'Të gjitha". Shtypni butonin   
 [OK] për të hapur listën e kanaleve. Ju mund të përdorni butonin     
 [right/.djathtas/left.majtas] për të ndërruar "Grupin e Programeve".

1.2.1 Kanalet e parapëlqyera：
1. Duke shtypur butonin [FAV] , dhe më pas duke shtypar butonin  [OK]  ju   
 mund të hapni dritaren e kanaleve "Favorite/të parapëlqyera" si më sipër
2. Ju mund ta lëvizni kursorin nëpër 8 grupet e parapëlqyera duke shtypur   
 butonin [Channel Up/Channel Down] dhe pastaj duke shtypur butonin [OK]  
 të shenjëzoni grupin e zgjedhur të parapëlqyer në anën e majtë
3. Anash grupit të përzgjedhur të parapëlqyer ju mund ta anuloni shenjën e   
 vendosur për grupin e parapëlqyer 
4. Pas shenjëzimit, nëse shtypni butonin [Exit] ju mund të ktheheni tek "Lista e  
 Kanaleve të Televizionit", dhe pranë kanalit të shjenjëzuar do të paraqitet   
 shenja e kanaleve të parapëlqyer 

1.2.2 Kyçja
1. Duke shtypur butonin [Red/ e/i Kuq] ju mund të hyni në modalitetin e    
 kyçjes.
2. Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe pasi të keni shtypur   
 butonin [OK] , do të paraqitet një dritare dialogu që do të kërkojë nga ju të   
 shkruani fjalëkalimin. Fjalëkalimi automatik është "1234" . Nëse e vendosni  
 fjalëkalimin e saktë ju do të mund ta shihni një "shenjë të kyçjes" në anën e  
 djathtë të kanalit të hijezuar
3. Pasi ta keni ruajtur atë, STB (pajisja) do të kërkojë nga ju që të fusni    
 fjalëkalimin tuaj kur dëshironi të shikoni kanalin e kyçur

5 Ne menunë e EPG-së, shtypni butonin [Exit] për të mbyllur ekranin me EPG.

1.2  TË GJITHA
 Kur të hyni ne menunë “TV/RADIO” ,do të paraqitet ekrani si më poshtë.

1 Shtypni butonin [Up/Down] për të lëvizur kursorin dhe shtypni [OK] për të   
 luajtur kanalin e hijezuar. 
2 Shtypni butonin [Page Up/Down] për të lëvizur në të lart dhe në të poshtë. 
3 Shtypni butonin [Exit] për të dalë nga lista e kanaleve.
4 Për grupet e tjera përfshirë kanalet televizive, kanalet e radiove,     

3 Ju mund të shtypni butonin [Up/lart/Down/poshtë] për të zgjedhur    
 programin "i/e mëhershëm/aktual dhe të fundit apo programin e ardhshëm  
 në periudhën kohore–0:30 apo+0:30/-2:00/+2:00. Shtypni butonin [red]   
 për të zgjedhur ditën e kanalit.

4 Shtypni butonin [Green/i/e gjelbërt] në menunë e EPG dhe ju mund të   
 hapni opsionin e kohëmatësit [timer]. Përdoruesi mund ta ruaj kohëmatësin  
 sa të dëshirojë.

11. FAV –Shfaq listën e kanaleve të parapëlqyera 

 kanalin aktual
13. Fast Forward –Shtyj përpara në mënyrë të përshpejtuar që të shohësh   

14. Stop –Ndalo regjistrimin, regjistro programin për ta shikuar më vonë apo   
 ndalo dhe luaje dosjen e regjistruar

 pauzohet, por zëri i kanalit do të vazhdojë të ecë. Shtypni butonin [PAUSE]  

16. EPG –e shfaq EPG-në, udhëzuesin elektronik të programit
17. Info – shfaq informacionet e kanalit aktual
18. Up/Down/Left/Right –butonat e navigimit: lart/poshtë/majtas/djathtas
19. OK –Shtypni butonin [OK] dhe do të hapet lista e kanaleve. Shtypni butonin  
 [Left/majtas/Right/djathtas] për ta ndyshuar kanalin që paraqitet dhe    
 shtypni [OK] për ta luajtur kanalin që paraqitet
20. Exit –Shtypni butonin [EXIT] dhe do të largoheni nga menuja aktuale për tu  
 kthyer të i mëparshmi apo për ta mbyllur dritaren
21. Back –Kthim tek menuja e mëhershme
22. Menu – Shtypni [MENU] për ta hapur menunë, ose për tu larguar nga    
 menuja dhe pët tu kthyer tek menuja e fundit apo për ta mbyllur dritaren. 
23. CH+/- në ekranin e plotë shtypni [CH+/CH-] që të ndërroni kanalin.
24. Vol+/- në ekranin e plotë shtypni [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin
25. Mute –Shtypni butonin [MUTE] për të bllokuar zërin dhe në ekran-OSD do   
 të paraqitet njoftimi për bllokimin e zërit. Shtypni përsëri butonin [MUTE]   
 për të rikthyer zërin.
26. 0-9 –në ekranin e plotë, përdorni butonat e numrave dhe shtypni [OK] në   
 teledirigjues për ta ndërruar kanalin.
27. Swap –kthimi tek programi i mëparshëm
28. Radio –kur shtypni butonin [Radio] mund të kaloni në modalitetin e radios
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Paneli i përparmë

1. Butoni i kyçjes–Për ta kyçur aparatin marrës(Resiver)/ose për ta vënë  

2. CH +/-  Për të ndërruar kanalet

1. TV (Ikona e kyçjes) –Shtypni butonin [TV  
 POWER] për të hyrë në modalitetin e   
 gatishmërisë
2. STB/aparati marrës (Ikona e kyçjes) –   
 Shtypni butonin [STB]dhe mund të hyni në  
 gjendjen e gatishmërisë,dhe në gjendjen e  
 gatishmërisë nëse shtypni butonin [Power]  
 përsëri mund të riktheheni tek pajisja dhe të  
 vazhdoni të luani kanalin e mëparshëm
3. Hyrja e Televizorit – kur shtypni butonin   
 [TV Input] mund ta ndërroni daljen e   
 Televizorit
4. Programimi i Televizori –caktoni butonin e  
 fushës kyçe që dëshironi ta mësoni  
5. TV VOL +/- – shtypni butonin    
 [VOL+/VOL-] për ta përshtatur zërin e   
 Televizorit
6. TV CH +/- – shtypni butonin [CH+/CH-]  
 për ta ndërruar kanalin e Televizorit
7. TV Mute – Shtypni butonin [TV Mute] për  
 të bllokuar zërin e televizorit.
8. TTX –Shtypni butonin [TTX] në ekranin e  
 plotë, dhe ju mund të hapni faqen e   
 teletekstit ne kanalin i cili përmban    
 informacione të teletekstit.
8. Record –Shtypni butonin [Record] dhe ju  
 mund ta regjistroni programin në HDD/USB.
9. Option – Ndërro gjuhën e zërit dhe gjuhën e  
 titrave
10. DVR List –Shtypni [DVR LIST] për të   
 hapur listën e regjistrimeve

Shënime: 
Butonat me rrethin e jashtëm të bardhë me shumë kode IR, janë 
për të operuar me setin e televizorit dhe me aftësinë për të 
mësuar. Në rast se këta butona nuk punojnë në televizorin tuaj, ju 
lutem ndiqni udhëzimet e mëposhtme :

1) Përgatiteni Teledirigjuesin origjinal të televizorit tuaj dhe drejtojeni senzorin   
 IR në linjë me senzorin IR të këtij teledirigjuesi në distancë jo më pak se   
 3cm;  

 vazhdojë të xixëllojë);

 indikatorido të ndalet së xixëlluari dhe drita mbetet e ndezur);

 caktuar me sukses për të operuar me setin e Televizorit.
 

 inicializimin e cilësimeve dhe kur të keni kyçur për herë të parë këtë pajisje,  

 (Resiver) ashtu siç dëshironi hap pas hapi.
 
 Nëse i ktheni 'Cilësimet e Fabrikës' nga menuja, pajisja pas ri-kyçjes së   
 sistemit do të shfaq përsëri inicializimin e cilësimeve.

1 TV/Radio

1 STB ka një Udhëzues Elektronik të Programeve (EPG) për t'ju ndihmuar të   
 navigoni nëpër kanale përmes të gjitha mundësive të shikimit. EPG furnizon  

 programeve në të gjitha kanalet në dispozicion. 
 Shtypni butonin [EPG] për të shfaqur EPG-në në ekran

2 Shtypni butonin [Info] dhe për secilën pikë ju mund të shihni informata më   
 të detajuara dhe shtypni butonin [Red/e kuq] për ta anuluar veprimin.

 Kur ju hyni në menunë “OSD Timeout”, ju do ta shihni ekranin si më    
 poshtë:

1 Koha e largimit të OSD-së: Kur ndërroni kanalet në ekran të plotë, do të   
 shfaqen disa informacione rreth kanalit aktual në pjesën më të ulët të    
 ekranit. Dhe sa i përket kohëzgjatjes së shfaqjes së këtyre informacioneve   
 në ekran, ju mund të shtypni butonin [Volume Up / Volume Down] për të   
 caktuar kohëzgjatjen. Gama e kohëzgjatjes është "1 sekondë ~ 10    
 sekonda".
2 Shtypni butonin [Exit] për t'u kthyer prapa nga menuja "OSD programimi".

2.8 Auto standy

 

1 Pajisja mund të hyj në modalitetin ”Auto standby (Gjendja e gatishmërisë   
 automatike!)”, nëse përdoruesi nuk operon me të për një periudhë më të   
 gjatë se 3 orë.  
2 Shtypni [Exit] që të largoheni nga menuja "Auto standby”.

3.1 Sistemi i TV-së
 Kur ju hyni në menunë “TV System” , do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

 dalëse të sistemit.
 Lëvizni kursorin dhe shtypni butonin e majtë apo të djathtë, për të ndërruar 
rezolucionin e videos brenda sekuencës 480i <-> 1080P. Ky efekt është 
ekuivalent me shtypjen e butonit V. Format nën ekranin e plotë dhe vendosja e 

Modaliteti i Përmasave shërben për ndërrimin e modalitetit të përmasave të 

16:9/Auto. Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të zgjidhni secilin 
modalitetit brenda opsioneve të dhëna. 16:9 do të ju ofrojë modalitetin pillar box 

ekranit të plotë të ngushtohet dhe hapësira/shirita të zi do të shfaqen në anën e 
majtë dhe të djathtë të ekranit. Opsioni Auto do të thotë se nuk do të bëjë asgjë 

në televizorin e përmasave 16:9 por do të jetë e ngushtë në një televizor të 

televizor të përmasave 16:9 TV por do të jetë e mirë për një televizor të 
përmasës 4:3 TV. 

 ngjyrën, nuancat, mprehtësinë
2 Ndriçimi: Ju mund të vendosni vlerat duke shtypur butonin [Left/Right] për   
 të përshtatur  vlerat e “kontrastit/ngjyrës/nuancave/mprehtësisë” njëjtë   
 sikur që mund të bëhet edhe me "ndriçimin"

3.3 Sinjali
 Kur të hyni në menunë “TV System”, do të ju shfaqet ekrani si më poshtë:

Në ndërfaqe ju mund të shihni statusin e sinjalit. Gjithashtu edhe nëse sinjali 
është i kyçur apo jo, raportin SN, fuqinë e sinjalit dhe kualitetin e sinjalit.

3.4  Cilësimet e fabrikës
Kur ju shtypni butonin [OK] në pikën “Factory Setting (Cilësimet e fabrikës)” , do 
të ju kërkohet që të fusni fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”.

1 Më pas do të paraqitet një mesazh paralajmërues "Operacioni do të    
 ngarkojë parametrat e fabrikës dhe do të fshijë
2 Të gjitha kanalet që përdoruesi i ka shtuar, dëshironi të vazhdoni?".
3 Nëse zgjidhni opsionin “Po”, të gjithë parametrat e rivendosur do të    

 përdorni këtë funksion me kujdes.
4 Në hapin 1 dhe 2, zgjidhni “Jo” apo shtypni butonin [Exit] që të ktheheni   
 prapa nga ky opsion pa bërë ruajtjen.

4 Lojërat
4.1 Othello

1 Lëvizni kursorin tek “Setup” dhe shtypni butonat 
 [Volume Up/Volume Down] që të zgjidhni nivelin e lojës (shkallën e    
 vështirësisë). 

3 Lëvizni kursorin tek butoni [Cancel] dhe shtypni butonin [OK] që të
 tërhiqeni nga loja. 
4 Fillo lojën: 
 [Volume Up/Volume Down/Kanali të 
 LARTË/Kanali të POSHTË]  — përdorni shigjetat për t'i treguar rrugën   

[Exit]  —  Dil nga loja

4.2 Sudoku

1 Shtypni butonin [Up/Down/Left/Right] për të lëvizur kursorin nëpër
 rrjetin e zbrazët. 
2 Shtypni butonin e numrit që ta vendosësh numrin. 

 të dilni nga loja apo jo. 
4 Zgjidhni [Yes] për të lënë lojën apo [No] që të vazhdoni të luani. 

6 Zgjidhni “Replay” që të luani lojën e fundit përsëri. 
7 Zgjihni “Solve” të shihni rezultatin. 
8 Kur e lëvizni kursorin tek “Setup”, duke shtypur butonin [Left/Right] mund   
 të zgjidhni nivelin e vështirësisë. 
9 Zgjidhni “Cancel” që të dilni nga loja.

5 Media Player 
 Kur ju shtypni butonin [Menu] për të hyre tek “media player” do të shfaqet   
 pamja si më poshtë:

5.1 PVR
 Shtypni butonin [Down] që të lëvizni kursorin tek lista e skedave të    
 regjistruara si më poshtë : 
 Mënyra tjetër është përmes shtypjes së butonit [DVR LIST] drejtpërdrejtë   
 në ekranin e plotë. Kjo mund të hap tabelën e regjistrimeve“Record” në   
 mënyrë të drejtpërdrejtë.

1. Butoni [Red/i Kuq] : Shtypni butonin [Red] që të hapni dritaren si më    
 poshtë: 

 Shtypni butonin [Red] që të shkruani me shkronja të mëdha apo të vogla
 Shtypni butonin [Green/ E Gjelbër] dhe mund ta fshini karakterin e kursorit

 Nëse shtypni butonin [Blue/E Kaltër] ju mund ta anuloni operacionin.

2.  Butoni [Green/I Gjelbër]: Lëvizni kursorin tek programi të cilin dëshironi ta   
 kyçni. Kur shtypni butonin [Green] , do të kërkohet që të shënoni     
 fjalëkalimin. Fjalëkalimi i parazgjedhur është “1234”. Pasi të keni futur    

 programin, shtypni butonin [Green] përsëri

3. Butoni [Yellow/I Verdhë] : Shtypni butonin [Yellow] që të vendosni shenjën   
 për fshirje të programit të cilin dëshironi ta fshini. Pasi ta keni ruajtur dilni   
 nga menuja PVR, dhe kanali i shenjëzuar do të jetë fshirë.

5.2 Video

 Shtypni butonin PLAY/PAUSE që ta pauzoni apo vazhdoni luajtjen
 Shtypni butonin FF/F që të përshpejtoni luajtjen përpara /prapa 
 Shtypni butonin STOP që të ndaloni luajtjen e videos/programit

5.3. Muzika

 Operacioni i "Muzikës" është i njëjtë sikur me "Video"

5.4 Imazhi

 

 Operacioni i "Imazhit" është i njejtë sikur me “Video”

 Lëvizni kursorin tek “PVR Storage Information” dhe shtypni butonin [OK] ,   
 do të paraqitet "PVR Storage information (Informacionet mbi memorien e   
 PVR)” si më poshtë: 

1 Në menu, shtypni [Left / Right] që të zgjidhni ndarjen. 

5.6 Cilësimet e PVR 

 shfaqet “PVR Setting” si më poshtë. 

1 Opsioni timeshift/Opsioni i ndryshimit të një periudhe kohore në tjetrën:   
 Shtypni butonin[Left/Right] për të kyçur apo çkyqyr ("On/Off")
 opsionin timeshift. 

2 Nëse timeshift është i kyçur( “On”), ai do të zhvendos kohën e programit   
 kur përdoruesi shikon TV-në. 
 Shtypni butonin [Pause] që të shihni OSD/ekranin me opsionin timeshift si   
 më poshtë: 

1 Ju mund të shtypni butonin [Left/Right] që të kaloni nga ana e majtë në të   
 djathtë. Por nuk mund të tejkaloni kohën aktuale. Shtypni butonin [OK]   
 që të luani programin nga pika ku keni vendosur kursorin. 
2 Këto funksione mund t'i realizoni gjithashtu duke shtypur butonat [Pause]   
 /[fast back]/[slow /back]. Më pas pajisja do të hyjë në modalitetin që do të   

 ta pauzoni programin, ta shtyni përpara dhe ta ktheni prapa në mënyrë të   
 përshpejtuar, si dhe në mënyrë të ngadaltë përpara dhe prapa. 
 Shënim: Opsioni Time Shifting do të jetë në dispozicion vetëm kur USB   
 HDD është e lidhur me sistem dhe kur shpejtësia e leximit/shkrimit është e  
 mjaftueshme për ta bërë atë.

 Shtypni butonin [Stop] herën e parë që të përfundoni modalitetin e
 luajtjes së programit. Shtypni butonin [Stop] për herë të dytë që të
 ndalni regjistrimin 

 Lëvizni kursorin tek “Jump (Kërcimi i programit!)” dhe shtypni butonin [OK].  
 Do të ju shfaqen "Jumps" si më poshtë. 

1 Jump: Shtypni butonin [Left/Right] që të ndërroni kohën e kërcimit. Opsioni  
 është 30 sekonda, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Kur të luani programin e   
 regjistruar shtypni butonin [PREV/NEXT] që të kërceni tek pika e     
 mëhershme apo e mëtejshme e programit që ta shihni atë. 
 Koha e parazgjedhur është 30 sekonda.

6 Qasja e kushtëzuar CONAX 
 Kur e shtypni butonin [Menu] që të hyni në menu, do të ju shfaqet    

1 Kur të hyni në menunë “Subscription Status/Statusi i Abonimit”, do të   

 abonimin e kanalit 

 më poshtë:
 Ekrani e shfaq mesazhin e autorizimit CA (qasja e kushtëzuar) 

 poshtë ku ekrani shfaq Wallet Information/Informacionet e Portofolit

4 Kur ju hyni në menunë “Change CA PIN/Ndërro PIN-in e CA” ,do të    

 ndërrohet. Fjalëkalimi i parazgjedhur është "1234"

5 Kur ju hyni në menunë “Maturity Rating”/ Vlerësimi i Pjekurisë"  do të ju   

 programeve që do të shikoni

 poshtë, ekrani do të shfaq informata të CA/qasjes së kushtëzuar

 më poshtë: ekrani do të tregoj listën e postës"

8 Informatat
 Kur të hyni në menunë “Informatat”, do të ju shfaqet ekrani si më lartë.   
 Ekrani do të paraqes informacionet si “Versioni i Harduerit/Softuerit/ Numri  
 serik i STB/aparatit marrës”


