
 

 

 
Даљински управљач опис: 
 

 

1) Standby: Укључује и искључује СТБ . 

2) Нумеричка тастатура: Изабор канала или 

употреба словне тастатуре. 

3) GO TO: ИДИ НА позицију 

4) FAV: Избор омиљених канала. 

5) EPG: Позива програмски водич. 

6) INFO: Садашњи / следећи догађај и 

информације о каналима. 

7) Горе / доле стрелице: Промена канала или кретање 

горе / доле у менијима. 

8) Лево / Десно стрелице: Контрола јачине звука или 

кретање лево / десно у менијима.  

9) ОК: Потврђује избор и / или бира истакнуту ставку 

менија. 

10) MENU: Позива главни мени, или се врати на ТВ слику. 

11) EXIT: Вратите се назад један ниво менија, поништите 

операцију, или изађете из менија.  

12) Контрола јачине звука: Промене нивоа јачине 

звука. 

13) Величина: Промена аспекта конверзије екрана - 

PAN & SCAN, LETTER BOX, комбиновани или 

игнорисани. 

14) Избор канала: Избор канала горе / доле или избор 

страница. 

15) Искључивање звука: Укључивање / 

искључивање звука. 

16) Тзв. меки тастери: Њихова функционалност ће 

варирати у зависности од изабраног менија.  

17) SETUP: Позива мени за подешавања. 

18) Sat: Ставља уређај у пасиван или активан мод. 

Притисните да подесите у корацима од 30 минута. 

19) ТВ / Р: Избор ТВ и Радио режима. 

20) Превод 

21) MAIL: Позива листу са порукама. 

22) Audio 

23) Tekst 

 

Контакти  

За било какве информације о понуди, за наруџбине, за рад и техничку подршку, стојимо на располагању 24 сата 

дневно, 7 дана у недељи. Тако да можете да позовете у било ком тренутку број: 0800 13 8000  

или можете да пишете на е-маил: info@polarismedia.rs а можете посетити веб сајт: www.polarismedia.rs 

УП                                               УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ДЛ-СТБ-С202      

С                                                 САТЕЛИТСКИ ПРИЈЕМНИК 
 
Предговор 
Овај Сет Топ Бокс (СТБ) обезбеђује ваш оператер / сервис провајдер за употребу у оквиру своје мреже под 
општим роковима и условима.  
Ваш СТБ је фабрички опремљен са најновијом верзијом софтвера у време производње. Ваш оператер / сервис 
провајдер може да с времена на време уведе промене софтвера у складу са најновијим захтевима за пружене 
услуге. СТБ је у стању да прима ажурирања софтвера преко мреже. 
Молимо вас да задржите оригиналну амбалажу у случају да треба да вратите производ у сваком тренутку! 
Све промене на СТБ-у или покушај да се поправи, ће поништити гаранцију! 

Упутство за одлагање 
Електронска опрема није отпад домаћинства - у складу са директивом 2002/96/ЕЦ ЕВРОПСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 27. јануара 2003, коришћени електрични и електронски апарати 
морају бити правилно уклоњени.  
На крају свог века трајања, све апарате уклонити на одговарајуће место предвиђено прописима. 
Искоришћене батерије су посебна врста отпада!  
Не бацајте искоришћене батерије на свој кућни отпад, одложите их на одговарајуће место 
предвиђено за старе батерије!  

Безбедносне инструкције 
ОПРЕЗ! РИЗИК од електричног удара. НЕ ОТВАРАТИ! 

Напајање  
АЦ100-240 В; 50/60 Хз; 0.5 А. Уређај користити само за предвиђени напон мреже (означено на задњем делу 
уређаја или на спољашњем паковању) 

Каблови 
Проверите да ли је мрежни кабл (кабл за напајање) оштећен. Уређај са оштећеним каблом за напајање мора 

бити искључен из мреже. Користити само испоручени кабл за напајање. Ризик од смрти услед електричног 

удара. 

Чишћење 
Искључите напајање пре чишћења уређаја. Користите само суву крпу за чишћење и чистите само 
спољашње површине. Никада не отварајте уређај. 

Играње деце 
Уверите се да деца не могу гурнути разне објекте у вентилационе отворе на уређају. Ризик од смрти услед 
електричног удара. 

Уземљење 
Антенски систем се мора уземљити као што је предвиђено. Опасност од таласног напона и струјне варнице.  
Поправке 
Осигурајте да поправке на уређају спроводе само квалификована лица.Самовољно отварање јединице и 
покушај поправке поништава све гаранције. Произвођач не прихвата одговорност за несреће узроковане 
неовлашћеним отварањем јединице. 

Повезивање 
Нетачна повезивања могу довести до квара или оштећења на уређају. 

Дужа одсуства / временске непогоде 
Увек искључите уређај на прекидач за напајање ако ћете бити одсутни дуже време или је олуја. Ако ваш уређај 
нема прекидач, можете да га искључите из електричне мреже тако што искључите мрежни кабал. Ово се односи 
и на друге делове опреме, прикључене на уређај. 
Постављање уређаја 

Све електронске компоненте генеришу топлоту. Осетљив намештај и фурнир може изгубити боју од 

сталног деловања топлоте током времена. Поставите уређај на одговарајућу стабилну и равну површину. 

Вентилација 
Топлота генерисана у овом уређају треба да има адекватну дисипацију. Уређај никада не треба да буде 
инсталиран у ормар или на полице са неадекватном вентилацијом. Никада не покривати отворе за 
вентилацију на уређају (нпр. са осталом опремом, часописима, столњаком или завесом). 

Влага, сунце, топлота 
Заштитите уређај од влаге, капљица и прскања воде (не стављајте објекте као што су вазе преко уређаја). Не 
постављајте уређај у близини грејалице или излагању директним сунчевим зрацима и не користити уређај у 
влажним просторијама. 

Сервисирање 

Поверите сервисирање квалификованом особљу сервиса. Сервисирање је потребно када је апарат оштећен на 

било који начин, као што је оштећен кабал за напајање или утикач, проливена течност или пад објеката на 

апарат, апарат је био изложен киши или влази, не ради нормално , или је пао. 
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Инсталација  
Пре него што користите уређај први пут прочитајте "Безбедносно упутство" 
и секцију “Повезивање”. 
Одељак "Примери повезивања" пружа увид у пример повезивања. 
 

Дијаграми за повезивање  

 
Примери повезивања  
Овај одељак пружа пример за конфигурацију веза. 
1. Повежите телевизор са пријемником (рецеивер) са СKАРТ каблом. (За 
телевизоре који подржавају само СД резолуције) 
2. Повежите пријемник (рецеивер) са антеном. 
За телевизоре који подржавају ХД резолуцију: 
1. Повежите телевизор са пријемником (рецеивер) са ХДМИ каблом. 
2. Повежите пријемник (рецеивер) са антеном. 
 

Прво укључите ваш ТВ и изаберите АВ опсег. Укључите ваш пријемник 

(рецеивер) на прекидач на задњем делу уређаја. После неколико секунди 

подизања система појављује се фабрички подешен канал. 
 
Молимо проверите упутство за употребу вашег ТВ-а за детаље о 

употреби ХДМИ конектора на ТВ-у, и за избор АВ улаза. Можда ћете 

морати да прилагодите ваш телевизор са подешавањем “слике”да би 

обезбедили најбољи могући квалитет слике. Немојте да прикључујете 

уређај на напајање све док се инсталација целокупне опреме правилно 

не спроведе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификација  
Напајање 
AC 100-240V ~; 50/60 Hz; 0.5A max 
Заштита: Унутрашњи осигурач 
 
Физичке карактеристике  
Димензије Ш x Д x В: 282 x 195 x 51 мм 
Нето тежина: 1,4 Kg 
Радна температура: 5 до 45 ° C 
Батерије: 1x Lithium CR2026 3V 


