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Инструкции за безопасност
-Прочетете настоящите инструкции.
-Запазете тези инструкции.
-Обърнете внимание на всички предупреждения.
-Следвайте всички инструкции.
-Не ползвайте този уред в близост до вода.
-Почиствайте само със суха кърпа.
-Не блокирайте отворите за вентилация, монтирайте 
съгласно инструкциите.
-Не монтирайте в близост до печки или други източници 
на топлина, както и до други уреди (включително 
усилватели), които генерират топлина.
-Не отстранявайте предпазителите на поляризирания 
щепсел. Ако предоставения щепсел не оттговаря на 
извода на вашия контакт се консултирайте 
с електротехник, който да замени стария ви контакт.
-Осигурете нужната защита на захранващия кабел 
против настъпване или от прищипване, особено 
в точката на вход и изход от уреда.
-Ползвайте само одобрени от производителя 
допълнителни аксесоари.
-При гръмотевични бури изключвайте уреда от 
захранването, както и когато не го ползвате за по-
продължителен период от време.
-При необходимост от ремонт се обръщайте само към 
квалифицирани сервизи. Винаги, когато установите 
някаква повреда по уреда, го изпратете за обслужване. 
Това се налага и при повреждане на захранващия кабел, 
щепсела, когато върху него е излята течност или когато 
други предмети са попаднали в него, когато уредът е бил 
изложен на дъжд или влага, когато не работи добре или 
когато е бил изпускан.
-Основният щепсел се използва като механизъм за 
изключване, който трябва да бъде в режим на готовност.
-Вентилационните отвори не трябва да бъдат запушвани с 
никакви покрития като вестници, покривки, завеси и др.
-Върху уреда не трябва да се поставят източници на живи 
пламъци, като свещи и други.
-При изхвърлянето на батериите, обръщайте внимание на 
изискванията за опазване на околната среда.
-Уредът е предназначен за ползване в умерени 
климатични условия.

Внимание: 
Не излагайте уреда на влиянието на дъжд или влага, за да 
го предпазите от токови удари.
Внимание:
Батериите не трябва да се излагат на прекалено горещи 
условия, като на пряка слънчева светлина, огън или други.
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Този символ показва, че уредът е под 
високо напрежение, което представлява 
риск от токов удар.

Този символ в инструкциите показва, че в 
указанията, придрущаващи този уред, се 
съдържа важна информация за неговата 
експлоатация и поддръжка.

Този символ показва, че продуктът е с 
двойна изолация между опасното основно 
напрежение и частите, до които 
потребителят има достъп. При 
обслужването му ползвайте само 
идентични резервни части.

Когато уредът е бил под влияние на 
електростатични обстоятелства той може 
да не работи правилно и да се налага 
потребителят да го пренастрои.
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Преден панел:

1. Смяна на канал (СН-)
2. Смяна на канал (СН+)
3. Бутон за включване
4. Светлинен индикатор за включване към мрежата 
   (червена светлина: в режим на готовност; зелена светлина: включен)
5. Инфрачервен порт
6. USB порт

Заден панел:

1. Вход за антена
2. Изход за антена
3. Цифров аудио вход
4. Изход за HDMI кабел
5. SCART кабел
6. Аудио Л/Д



Ръководство за експлоатация
Дистанционно управление Бутон ОК

Бутон ГЛАВНО МЕНЮ (MENU)
Бутон ИЗХОД (EXIT)
Бутон СТАРТ (PLAY)
Бутон ПАУЗА/СМЯНА НА ВРЕМЕ () (PAUSE/TIMESHIFT)
Бутон СТОП (STOP)
Бутон за запис (RECORD)
Бутон за бързо превъртане напред (FAST FORWARD)
Бутон за бързо превъртане назад (FAST REFIND)
Бутон за следваща позиция (NEXT)
Бутон СИН/ЧАСОВНИК 
Бутон ЧЕРВЕН/PVR
Бутон ЗЕЛЕН/V-формат
Бутон ЖЪЛТ/АСПЕКТ

Бутон ВКЛЮЧВАНЕ (POWER) 
Бутон БЕЗ ЗВУК (MUTE)
Цифрови бутони (0...9)
Бутон ВРЪЩАНЕ (RECALL)
Бутон ОТИДИ НА (GOTO)
Бутон ПОВТОРИ (REPEAT)
Бутон ЛЮБИМИ (FAV)
Бутон СУБТИТРИ (SUB-T)
Бутон за информация (INFO)
Видеотекст (ТТХ)
Бутони СТРАНИЦА+/СТРАНИЦА- (PAGE+/PAGE-)
Бутон АУДИО (Смяна на езика) (LANG)
Бутон ТВ/Радио
Бутон EPG
Навигация (ГОРЕ, ДОЛУ, ЛЯВО, ДЯСНО) (UP, 
DOWN, LEFT, RIGHT)

Поставяне на батириите
Извадете капака на отделението за батерии от 
дистанционното управление и поставете вътре 2 броя 
батерии от съответния размер 1.5 V ААА.
Диаграмата вътре в отделението за поставяне на 
батериите ви показва правилната посока на тяхното 
поставяне.
1.Отворете капака.

2. Поставете батериите.

3. Затворете капака.

Работа с дистанционното управление

За да използвате дистанционното управление трябва да го 
насочите към дигиталното устройство. 
Обхватът на работа на дистанционното управление е до 7 
метра от устройството при ъгъл до 60 градуса.
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Свързване

Внимание:
Уверете се, че сте проверили, дали изискванията за напрежение на стенния ви контакт съответстват 
на напрежението, при което работи приемника. За да избегнете риск от токов удар не отваряйте 
капака или задната част на приемника.

Свързване с ТВ приемник



-
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Свързване с усилвател

Първоначално монтиране
След като сте направили правилно всички 
свързвания, включете ТВ приемника и се 
уверете, че ресийвърът е включен към главната 
захранваща мрежа. Натиснете бутон 
ВКЛЮЧВАНЕ. Ако използвате ресийвърът за пръв 
път на ТВ екрана ще се появи главното меню с 
направените фабрични настройки.

Изберете (OSD Language) и натискайте бутон 
ДЯСНО/ЛЯВО, за да изберете език.
Изберете (Country) и натискайте бутон 
ДЯСНО/ЛЯВО, за да изберете страната, в която 
живеете.
Изберете (Channel Search) и натиснете бутон 
ДЯСНО/ЛЯВО или бутон ОК, за да започне 
автоматичното търсене на канали.
След като настройката на каналите е завършила 
вие можете да гледате телевизия.

Основни функции
Настройки за управление на програмите
Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ и изберете 
(Програма). Менюто ви дава възможност за 
настройка на начина на управление на каналите. 
Изберете желаната опция и натиснете ОК или 
бутон ЛЯВО/ДЯСНО, за да смените настройките. 
За излизане от менюто натиснете бутон ИЗХОД.
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Редактиране на програми
За да редактирате вашите предпочитания за програмите 
(заключване, прескачане, любими, придвижване или 
изтриване) ще трябва да влезете в менюто за редактиране 
на програмите. Това меню изисква въвеждане на парола за 
достъп. Фабрично настроената парола, която трябва да 
въведете е „000000“. 

Настройка на любима програма
- Може да си създадете кратък списък с любими програми;
- Настройте Любима ТВ или Радио програма: (Редактирайте 
типа на любимата програма: деактивирай Филми, Новини, 
Спорт и Музика).
- Изберете предпочитаната програма и след това 
натиснете бутон ЛЮБИМИ и натискайте бутон 
НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да подчертаете любимия вид, след 
което натиснете бутон ЛЮБИМИ.
- Ще се паяви символ под формата на сърчице, като 
програмата ви вече е отбелязана като любима.
- За да изберете още любими програми повторете 
изброените по-горе стъпки.
- За да потвърдите и излезете от менюто натиснете бутон 
ИЗХОД.
Как да гледаме люмиби програми
Натиснете бутон ЛЮБИМИ и ще се появи меню ЛЮБИМИ.
Натиснете бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да подчертаете 
програмата, която искате да маркирате като любима.
Натиснете бутон ОК, за да изберете вашата любима 
програма.

Изтриване на ТВ или Радио програма
Изберете програмата, която искате да изтриете и натиснете 
СИН бутон, за да се появи символ ИЗТРИВАНЕ.
Повторете предишните стъпки, за да изтриете и други 
програми. За да потвърдите и излезете от менюто натиснете 
бутон ИЗХОД.

Прескачане на ТВ и Радио програми
- Изберете програмата, която искате да прескочите и 
натиснете ЗЕЛЕН бутон.
- Ще се появи символ ПРЕСКАЧАНЕ. Програмата е 
отбелязана да бъде пропускана.
- За да изберете и други програми, повторете предишните 
стъпки.
- За да потвърдите и излезете от менюто натиснете бутон 

Деактивиране на ТВ или Радио програма, отбелязана за 
прескачане.
Натиснете ЗЕЛЕН бутон на програмата, на която има 
отбелязан символ за ПРЕСКАЧАНЕ.

Преместване на ТВ и Радио програма
Изберете предпочитаната програма и след това натиснете 
ЧЕРВЕН бутон. Ще се появи символ за ПРЕМЕСТВАНЕ.
Натискайте бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да преместите 
програмата.
За потвърждаване натиснете бутон ОК.
За да преместите още програми, повторете горните стъпки.

Заключване на програма.
Може да заключите избрани от вас програми, които да имат 
ограничен режим на достъп.
Заключване на ТВ и Радио Програма:
Изберете предпочитаната програма и след това натиснете 
ЖЪЛТ бутон. Ще се появи символ с форма на катинар. 
Програмата вече е маркирана като заключена.
За да изберете още програми, повторете горните стъпки.
За да потвърдите и излезете от менюто, натиснете бутон 
ИЗХОД.
Натиснете ЖЪЛТ бутон, за да деактивирате заключена 
програма.
За да имате достъп до заключена програма ще ви бъде 
поискано да въведете фабричната парола „000000“ или 
последната зададена от вас парола.
СМЯНА НА ИМЕНА: натиснете бутон ВРЪЩАНЕ (RECALL), за да 
се покаже формата за смяна на имената. Сменете името 
на ТВ програмата по ваше желание като избирате 
съответната буква от клавиатурата.

EPG (Електронен телевизионен справочник)

EPG е интегриран ТВ справочник, който показва 
телевизионнота програма за седем дни напред за всеки 
избран канал. За достъп до справочника натиснете бутон EPG 
на дистанционното управление.
За избор на предпочитана програма може да използвате 
бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ. Ако информацията е на повече от 
една страница използвайте СИН бутон за следваща страница 
и ЖЪЛТ бутон за предишна.



Сортиране
Сортирайте каналите от следните опции:
(по LCN): сортирайте каналите във възходящ ред (логически 
номер на канала).
(по името на услугата): по името на услугата, която се 
предлага от доставчика.
(по идентификационния номер на услугата): по 
идентификационния номер на услугата, която се предлага 
от доставчика. 
(по ONID): Сортирайте по ONID   

LCN (логически номер на канала)
Настройте LCN на вкл. изкл. 

Видео настройки
Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ, след което изберете 
(КАРТИНА). Менюто дава възможност за настройка на видео 
излъчването. С натискане на бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ 
избирате съответната опция, а с натискане на бутон 
ЛЯВО/ДЯСНО правите съответните настройки. За излизане 
от менюто натиснете бутон ИЗХОД.

Размер на екрана
Може да настроите размера на екрана на режим 
Автоматичен, 4:3 цял екран, 4:3 разширен екран, 4:3 
разтеглен екран, 16:9 широкоекранен формат, 16:9 
разширен екран или 16:9 автоматичен режим, за да 
получите най-добрата видимост за гледане на ТВ.

Резолюция: 
(480i): за NTSC ТВ системи;
(480Р): за NTSC ТВ системи;
(576i): за PAL ТВ системи;
(576P): за PAL ТВ системи;
(720Р): за NTSC или PAL ТВ системи;
(1080Р): за NTSC или PAL ТВ системи;
Ако видео предаването не е добро, направете промяна в 
настройките. Тази настройка се прави, за да отговаря на най-
често срещаната настройка за HDMI свързване.

ТВ формат
Ако видео предаването не е добро, трябва да направите 
промяна в настройките. Те трябва да отговарят на най-често 
срещаните настройки на ТВ излъчване във вашата страна.
(NTSC): за NTSC ТВ системи;
(PAL): за PAL ТВ системи;

Видео изход
(RGB): RGВ SCART ИЗХОД

Търсене на канали
Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ и изберете опция (Търсене 
на канали), за да потърсите желаните канали. Изберете 
съответната опция и натиснете бутона, за да направите 
нужните настройки. С натискане на бутон ИЗХОД и с бутон 
ЛЯВО/ДЯСНО излезте от менюто.

Автоматично търсене на канали
Автоматично търсене и намиране на всички канали. Тази 
опция пренаписва всички настроени преди това канали.
  1.Изберете (Автоматично търсене) и натиснете бутони ОК 
или ДЕСЕН за започване на търсене на канали.
  2.За отмяна на търсене на канали натиснете бутон ИЗХОД.

Ръководство за експлоатация



Ръководство за експлоатация

Ръчно търсене на канали.
Ръчно настройване на нови канали. С тази опция добавяте 
нови канали без да променяте актуалния списък с канали.
   1. Изберете (ръчно търсене) и натиснете бутони ОК или 
ДЕСЕН. Появява се екран за търсене на каналите.

  2. Натиснете бутон ЛЯВ/ДЕСЕН за избор на честота на 
каналите.
  3. За започване на търсенето на канали натиснете бутон 
ОК.
При откриване на нов канал същият се запаметява и се 
добавя в списъка с канали. Ако не бъдат открити нови 
канали автоматично се излиза от менюто.

Страна
Изберете страната, в която живеете.

Включване на антената
Включете и активирайте антената,  ако сте свързали външна 
активна антена.
За да получите добър и стабилен ТВ сигнал натройте 
„Активиране на антена” на режим „Изкл.”, ако потребителят 
ползва активна антена, а при ползване на пасивна антена, 
натройте „Активиране на антена” на режим „Вкл.”

Настройване на часа
Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ и изберете (Час). Менюто ви 
дава възможност за настройване на часа.
Натискайте бутон ГОРЕ/ДОЛУ за избор на съответната опция 
и бутон ЛЯВ/ДЕСЕН за да направите необходимата 

Часова зона
Изберете автоматичен или ръчен режим за намиране на 
часовата зона спрямо GMT (време по Гринуич).

Часовник за Вкл./Изкл.
Натиснете бутон ВКЛ или ИЗКЛ, за да ги активирате, след 
което движете курсора, за да настроите желаното време за 
включване или изключване.
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Опции
Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ и изберете (Опции). Това 
меню ви дава възможност за настройка на OSD езика.

Език на субтитрите

Изберете желания език на субтитрите.

Аудио език

Изберете желания език на аудио излъчване при гладане на 
ТВ програмите.
Ако желаният език не е наличен, автоматично се избира 
оригиналния език.

Цифров аудио сигнал:

РСМ: настройване на РСМ цифров звуков изход;
RAW: настройване на RAW цифров звуков изход;
Изключване на цифров аудио изход.

Настройки на системата

Натиснете ГЛАВНО МЕНЮ и изберете (Система).
Менюто ви дава възможност за извършване на промени в 
системните настройки.
Натиснете бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ за избор на съответната 
опция и с бутон ЛЯВО/ДЯСНО направете нужните настройки.

Родителски контрол

Може да ограничите достъпа до канали, които не са 
подходящи за деца.
За да ограничите/заключите канала трябва да въведете 
фабрично зададената парола „000000“ или паролата, която 
вие сте задали.

Задаване на парола

За да зададете или смените парола на заключени програми, 
въведете вашата стара парола или фабрично зададената 
парола „000000“, след което ще трябва да въведете новата 
парола. За да потвърдите, въведето новата парола още 
веднъж. След като потвърдите натиснете бутон ИЗХОД и 
излезте от менюто.
Забележка: Ако сте забравили новата си парола, за да 
отключите, ще трябва да въведете „888888“.

Връщане на фабричните настройки

Връщане на вашето устройство към оригинално зададените 
фабрични настройки
В главното меню придвижете курсора с бутон ЛЯВО/ДЯСНО 
за избор на „Система” и с бутон НАГОРЕ/НАДОЛУ изберете 
(Връщане на фабрични настройки). Въведете вашата парола 
или  фабрично зададената парола „000000“, след което 
натиснете ОК за потвърждение. С тази опция ще изтриете 
всички допълнително настроени канали и направени 
настройки.

Информация
Може да видите данни за модела, хардуера и софтуера.
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USB

Натиснете бутон ГЛАВНО МЕНЮ и изберете (USB). Менюто ви 
дава възможност за слушане на музика.
Фото и видео файловете поддържат следните формати и 
разширения: MP3, WMA, JPEG, BMP. AVI, MP4, DIVX и др 
мултимедийни файлове. Модулът поддържа USB формат 
само с файл системи NTFS, FAT и FAT32.

Мултимедия

Ако не е включено USB устройство се изписва 
предупредително съобщение: „Не е открито никакво USB 
устройство”.

Конфигуриране на снимков материал
- Време за смяна на снимките: натиснете бутон 
ЛЯВО/ДЯСНО за промяна на интервала, при който се 
сменят отделните снимки, като то може да бъде от 1 до 8 
сек.
- Форма на промяна на кадрите: настройте различни 
ефекти за формата за промяна на кадрите от 0-59 секунди 
до режим на случаен избор;
- Формат на картината: показване на снимката в 
оригинален формат. Показване на снимката на цял екран.

Параметри на субтитрите:
(Малки): Показва субтитрите в дребен шрифт;
(Нормален): Показва субтитрите в нормален шрифт;
(Големи): Показва субтитрите в голям шрифт;

Субтитри БГ:
(Бял): Показва субтитрите на бял фон;
(Прозрачен): Показва субтитрите на порзрачен фон;
(Сив): Показва субтитрите на сив фон;
(Жълтозелен): Показва субтитрите на жълтозелен фон;

Цвят на шрифта на субтитрите:
(Червен): Показва субтитрите с червен шрифт;
(Син): Показва субтитрите с син шрифт;
(Зелен): Показва субтитрите с зелен шрифт;
(Бял): Показва субтитрите с бял шрифт;
(Черен): Показва субтитрите с черен шрифт;

Забележка: не даваме гаранция за съвместимост (работа и 
активаране) с всички устройства за архивиране на данни с 
USB вход и не поемаме отговорност за загуба на данни, 
което може да настъпи при свързване на такова устройство.
При по-голям обем данни може да отнеме повече време на 
системата, преди да успее да прочете информацията от 
USB устройството.
Някои USB устройства могат да не бъдат разпознати.
Дори и когато се поддържа съответния формат, някои 
файлове могат да не могат да бъдат прочетени, в 
зависимост от конкретното им съдържание.

Конфигуриране на запис
Поставете USB устройството към ресийвъра и на телевизора 
се изписва: „включено USB устройство”, след което 
натиснете бутон ЗАПИС на дистанционното управление и на 
ТВ екрана ще се изпише „Въведи запис, изчакай!“. 
Ресийвърът е в режим на готовност за запис, докато иконата 
за запис и времето на записа се изписват в горния ляв ъгъл 
на екрана.
За изход от режима на запис: Натиснете бутон СТОП на 
дистанционното управление, като системата ще напомни 
на потребителя: „Искате ли да спрете това?“
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Натиснете ОК и ресийвърът автоматично излиза от режим 
на запис, като иконата за запис и времето на записа 
изчезват от екрана. Ресийвърът се връща обратно на 
режим за запис и може да записва, ако потребителят 
натисне бутон СЛЕДВАЩ.

Плейбек за PVR запис. Изберете PVR материал и 
натиснете ОК, след което изберете папката PVR ЗАПИС, 
която се генерира автоматично в системата, като всички 
PVR записи се запаметяват в тази папка по реда на 
последователност на времето на записа, като 
потребителят може да преглежда/преименува/изтрива 

Запис по предварително зададен график
Докато гледате даден ТВ канал, натиснете СИН бутон на 
дистанционното управление и ще се появи този екран.

Натиснете ЧЕРВЕН бутон на дистанционното управление и 
ще се появи този екран.
- Натиснете бутона НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да 
придвижите курсора за настройване на датата за старт, 
часа за начало и за край на записа;
- След настройване на датата за старт, часа за 
начало и за край на записа, настройте режима, при който 
ще записвате;
- Натиснете бутон ОК на дистанционното 
управление за потвърждение.
- След като сте потвърдили всички настройки, се 
появява този екран.
- Натиснете бутон ИЗХОД на дистанционното 
управление и гледайте ТВ програмата.
- Смяна на часа.
- Ако гледате ТВ програма на живо и искате да 
спрете на пауза, докато се върнете, направете следното:
- Свържете USB устройство за съхранение на данни 
към вашата система.
- Натиснете бутон ЗАПИС на дистанционното 
управление, за да се покаже иконата за запис в горната 
част на екрана.
- Натиснете бутон СТАРТ на дистанционното 
управление и в долната част на екрана ще се появи една 
лента. Изберете ЗАПИС за преглед или НАПРЕД за 
превъртане.
- Натиснете бутон ИЗХОД на дистанционното 
управление, за да се върнете обратно в нормален режим за 
гледане на ГВ.



Често срещани проблеми
Проблем  Възможна причина Как да действаме 
Няма картина Не сте свързани към 

захранващата мрежа. 
Свържете кабела към 
захранването 

Бутонът за включване не е 
активиран. 

Включете захранването 

На екрана се изписва „Няма 
сигнал” 

Не сте свързали DVB-T кабел Включете DVB-T кабел 
Неправилна настройка Настройте правилния 

параметър 
Няма звук от колоните Липсва връзка или неправилна 

връзка с аудио кабела 
Свържете правилно аудио 
кабела 

Изключен звук Пуснете звука с желаната сила 
Неправилен звуков формат Пробвайте друг формат 

На екрана има само звук без 
картина 

Липсва връзка или неправилна 
връзка с аудио-видео кабела 

Свържете правилно видео 
кабела 

Това е радио програма Натиснете бутон ТВ/Радио за да 
преминете към ТВ сигнал 

Дистанционното управление не 
работи 

Батериите са изтощени Поставете нови батерии 
Дистанционното не е насочено 
точно срещу предния панел на 
приемника или е твърде далече 
от него 

Приближете дистанционното и 
го насочете правило 

Картината спира внезапно или 
се накъсва 

Сигналът е твърде слаб Усилете сигнала 

 

Параметри  
Описание Описание  Параметри  
Тунер  Входяща честота 170 – 866.MHz 

Ниво на входяща честота -20~78dBm 
Честотна лента 7MHz 
Модулация  QPSK, 16QAM, 64QAM 

Видео Формат на декодиране MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) 
MPEG-4(ISO/IEC 14496) 
H.264 (ISO/IEC 14496-10) 
1080i@30fps 

Изходящ формат 4:3, 16:9, Letter Box 
1920*1080i, 1280*720P, 720*576i 

Изходящ порт VEDIO, YPbPr, HDMI 
Аудио Формат на декодера MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2) 

AAC, AAC+8HE-AAC, AC3 
Аудио изход Digital audio: S/PDIF 

Захранване Напрежение  100~240V, 50~60Hz 
Мощност  Max 10 W 

 

Ръководство за експлоатация



Ръководство за експлоатация

Параметри  
Описание Описание  Параметри  
Тунер  Входяща честота 170 – 866.MHz 

Ниво на входяща честота -20~78dBm 
Честотна лента 7MHz 
Модулация  QPSK, 16QAM, 64QAM 

Видео Формат на декодиране MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) 
MPEG-4(ISO/IEC 14496) 
H.264 (ISO/IEC 14496-10) 
1080i@30fps 

Изходящ формат 4:3, 16:9, Letter Box 
1920*1080i, 1280*720P, 720*576i 

Изходящ порт VEDIO, YPbPr, HDMI 
Аудио Формат на декодера MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2) 

AAC, AAC+8HE-AAC, AC3 
Аудио изход Digital audio: S/PDIF 

Захранване Напрежение  100~240V, 50~60Hz 
Мощност  Max 10 W 

 



Гаранционна карта

Гаранционни условия
1. Гаранцията се признава само срещу представяне на настоящата гаранционна карта.
2. Гаранцията е валидна на територията на цялата страна.
3. Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на Продавача, в рамките на 20
работни дни. След изтичане на този срок, ако дефектът не може да бъде отстранен в 
сервиза на Продавача, дефектиралата стока се подменя.
4. Транспортните разходи за доставка или гаранционно обслужване са за сметка 
на Купувача.
5. При констатиране от Продавача на софтуерни проблеми на приемници причинени по
вина на клиента поради употреба на несъвместим софтуер или неправилно зареждане,
същите се отстраняват за сметка на Купувача.

Гаранцията е невалидна в случай на:

Гаранцията важи 24 месеца от датата на закупуване.

Дата на закупуване:

..................................... ......................

Продавач:

1. Ремонт, софтуерна или хардуерна модификация на устройството или схема за
свързване, извършени от клиента или трети лица.
2. Неправилно включване към ел. мрежата или към неотговаряща на стандарта 220V/50Hz.
3. Настъпили са проблеми при транспортиране.
4. Използване на неоригинални кабели, конектори, други принадлежности и повреди 
причинени от съвместна работа с дефектни уреди.
5. Природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане,
вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло.
6. Нарушена цялост на серийния номер и/или гаранционен стикер.
7. Липса на оригиналната гаранционна карта.
8. Дистанционното управление не е в гаранция.
Във всеки от горните случаи ремонта е за сметка на Купувача.

Клиент: ...............................................................

Сериен номер: ...............................................
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/подпис и печат/


