Mini instrukcja

obsługi odbiorników
TOYA HD ARC1013YR

Mini Instrukcja TOYA HD 01-2021 r.

ARC1010YR / ARC1011YR

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na:
www.toya.net.pl/m/hdarc/
Deklaracje zgodności odbiornika
dostępne są na stronie toya.net.pl

Gniazda połączeniowe odbiornika.

Cyfrowa jakość obrazu
Obsługa pilotem.
POWER – przełącza Odbiornik
między stanem czuwania,
a stanem pracy

Gniazdo
karty
dostępowej
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PRZYCISKI NUMERYCZNE

2

– wybieranie kanałów

VOD*– wideo na żądanie,
serwisy interaktywne itp.
Tak poprawnie
umieścisz
kartę dostępową
w gnieździe
odbiornika

EPG – przewodnik TV
dla nadawanych programów
PRZYCISKI NAWIGACJI
– zmiana kanału / zmiana głośności
/ nawigacja w menu

OK – potwierdzenie wyboru / lista kanałów
MENU – główne menu odbiornika
PR – zmiana programu
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1) szczelina czytnika karty dostępowej. 2) przycisk włącz/wyłącz.
3) gniazdo wyjściowe RF out do podłączenia z telewizorem.
4) gniazdo RF IN do podłączenia przewodu telewizji kablowej.
5) gniazdo kompozytowe audio-video. 6) gniazdo Ethernet.
7) uniwersalne gniazdo USB PVR nr 1. 8) optyczne gniazdo cyfrowe,
do podłączania urządzeń HiFi lub kina domowego.
9) gniazdo HDMI do podłączania telewizora.
10) uniwersalne gniazdo USB nr 2.
11) gniazdo zasilania odbiornika.

V0L – głośniej/ciszej
NAGRYWARKA – odtwarzanie
/ nagrywanie USB PVR
/ dostęp do nagrań

*funkcje dostępne w technologii GPON / IPTV

Przy użyciu tego przycisku można włączyć telewizor przejmując funkcję jego pilota
(więcej informacji w rozszerzonej wersji online).

Sposób podłączania odbiornika do telewizora.
schemat podłączenia odbiornika
w sieci CATV (koncentrycznej)

schemat podłączenia odbiornika
w sieci GPON / IPTV
Terminal optyczny (router)

E1, E2, E3

A

B

D

C

F1

dodatkowe
odbiorniki
w opcji
Multiroom

B C

D

F2

F3

A) gniazdo telewizji kablowej
B) gniazdo optyczne - połączenie cyfrowe audio
C) gniazdo HDMI - połączenie cyfrowe z telewizorem
D) gniazdo zasilania

E1, E1, E2 Gniazda LAN w terminalu optycznym
F1, F2, F3, Gniazda LAN w odbiornikach

Pierwsze podłączenie odbiornika w kolejności:
1

2

Umieść kartę
dostępową
w gnieździe
na froncie odbiornika
(karta w zestawie)

Połącz kablem koncentrycz-nym gniazdo RF IN (A)
z gniazdem telewizji kablowej.
lub:
Podłącz kabel Ethernet
do gniazda LAN (F)

3
Połącz kablem HDMI
gniazdo HDMI (C)
odbiornika
z telewizorem
(kabel w zestawie)

4
Po włączeniu telewizora,
włącz pilotem odbiornik.
Gratulacje!
Podłączenie
zakończone.

Pierwsze uruchomienie odbiornika w kolejności:

Do wyboru i zatwierdzenia
opcji służą:
przyciski nawigacji
i przycisk OK.

UWAGA! - Więcej informacji na temat podłączania, uruchamiania, konfiguracji i rozwiązywania problemów znajduje się w rozszerzonej wersji instrukcji, dostępnej online (patrz na odwrocie).

