TOPFIELD

CBC-7000
Hướng dẫn nhanh
Đầu thu Cáp kỹ thuật số độ nét cao
CONAX 7 Chipset Pairing

Cảnh báo trước
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Đọc, tuân thủ và theo các hướng dẫn.
Chỉ làm sạch thiết bị bằng khăn khô.
Không bịt bất kỳ lỗ thông gió nào.
Khi đặt thiết bị vào trong tủ, phải đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất 10cm xung quanh.
Không để thiết bị gần bất kỳ nguồn nhiệt hay dưới ánh nắng trực tiếp điều này sẽ làm giảm khả
năng làm mát của thiết bị.
Không sử dụng thiết bị gần nước. Không đặt bất kỳ vật chứa chất lỏng như bình hoa lên trên thiết
bị.
Không được thay phích cắm điện hay cắt bỏ nó vì lý do an toàn. Nếu phích cắm của nó không
phù hợp với ổ điện của bạn, hãy nhờ sự giúp đỡ của thợ điện để thay thế ổ cắm phù hợp.
Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.
Hãy để đầu thu kỹ thuật số trên một bề mặt phẳng và vững chắc.
Không để bất kỳ đồ vật gì chẳng hạn như tạp chí lên trên thiết bị.
Không dùng nguồn điện quá tải. Làm như vậy có thể dẫn đến nguy cơ gây ra cháy hay sốc điện.
Không mở thiết bị ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu không việc bảo hành sẽ không có hiệu lực.
Rút nguồn thiết bị trong khi mưa bão hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
Vui lòng liên hệ nhân viên dịch vụ có đủ trình độ chuyên môn về việc bảo trì. Nghiêm cấm nghiên
cứu đảo ngược hoặc tháo rời thiết bị.
Pin, bao gồm cả kim loại không chứa kim loại nặng, có thể không thể xử lý được cùng với rác thải
gia dụng khác. Vui lòng tìm hiểu những quy định trong khu vực của bạn.
Phích cắm điện có thể được rút ra một cách dễ dàng để ngắt điện.
Để thiết bị hoạt động ở nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 45 ◦C.
Điện áp cung cấp cho thiết bị phải nằm trong khoảng từ 90 đến 250V. Hãy kiểm tra nguồn điện
trước khi cắm cho thiết bị. Đối với thông số cụ thể về nguồn điện, tham khảo bảng dưới đây.

Điện áp vào
Công suất tiêu thụ

Từ 90 đến 250 V xoay chiều, tần số 50/60 Hz
Cực đại là 18 W khi hoạt động
Dưới 1 W khi ở chế độ nghỉ.

BBiểu tượng này là để cảnh báo sự dò điện “điện
áp nguy hiểm” trên vỏ của thiết bị mà có thể đủ lớn
để tạo thành nguy cơ gây giật điện cho con người.
THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ SỐC ĐIỆN
VUI LÒNG KHÔNG THÁO VỎ THIẾT BỊ
LIÊN HỆ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ VỀ VIỆC SỬA
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Biểu tượng này là để cảnh báo của sự hoạt động
hệ trọng và các hướng dẫn bảo dưỡng trong tài liệu
kèm theo sản phẩm.

Bảng điều khiển phía trước

STANDBY

EXIT

Đèn sáng nháy mỗi khi bạn ấn một nút trên bộ điều khiển từ xa.
STANDBY Đèn sáng lên khi đầu thu số ở trong chế độ nghỉ.
Màn hình phía trước sẽ hiển thị thời gian hiện tại trong chế độ nghỉ, và hiển thị dịch
vụ trong chế độ hoạt động.
Nút chuyển đầu thu giữa chế độ nghỉ và chế độ hoạt động.
MENU/EXIT Nút hiển thị bảng chọn chính. Nó cũng sử dụng để trở lại bảng chọn trước từ một
bảng chọn con.
, a Các nút di chuyển tới kênh chương trình trước đó hoặc tiếp theo. Chúng cũng
cđược
sử dụng để di chuyển trên các danh mục và tương tác màn hình.
VOLUME b, d Các nút giảm hoặc tăng âm lượng. Chúng cũng được sử dụng để thay đổi giá trị
cho các danh mục tùy chọn.
CHANNEL

OK

Nút hiển thị danh sách dịch vụ. Nó cũng được sử dụng để lựa chọn một danh mục.

Nếu bạn muốn xem các dịch vụ trả tiền,đẩy viền
phải của bảng điều khiển phía trước để mở lắp, sau
đó cắm thẻ thuê bao của bạn vào khe phía trước.Khi
bạn cắm thẻ thuê bao vào, mặt thẻ gắn chip phải
hướng lên trên. (xem hình bên)
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Bảng điều khiển phía sau

b
b

1.
2.

CABLE IN

3.

AUDIO L/R

Cổng tín hiệu âm thanh ra dạng Stereo cho tivi hoặc bộ thu âm thanh-hình
ảnh (trắng/đỏ).

4.
5.

VIDEO

Cổng tín hiệu hình ảnh ra dạng Composite cho tivi (Vàng).

Y/Pb/Pr

Cổng tín hiệu hình ảnh ra dạng Component cho tivi (Lục/Xanh/Đỏ).

6.
7.

S/PDIF

Cổng tín hiệu âm thanh số đầu ra cho thiết bị nhận âm thanh, hình ảnh số.

HDMI

Cổng tín hiệu ra âm thanh và hình ảnh cho tivi độ nét cao.

8.

USB

Cổng truyền dữ liệu USB
(USB 2.0 Host, 5V DC, 500mA Max.)

9.

ON/OFF

Công tắc nguồn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cổng tín hiệu truyền hình đầu vào.

CABLE OUT Cổng tín hiệu truyền hình đầu ra từ cổng tín hiệu đầu vào CABLE IN cho
một đầu thu số khác.

Kết nối thiết bị với Tivi
1. Kết nối cáp ăng ten vào cổng CABLE IN.
2. Tạo kết nối cho âm thanh và hình ảnh bằng cách lựa chọn một trong những kết nối như dưới
đây (từ chất lượng cao đến thấp của hình ảnh) tùy theo loại cổng kết nối trên tivi của bạn.
a) Kết nối qua cổng HDMI (HDMI)
b) Kết nối dạng Component (Y/Pb/Pr) và các kết nối am thanh trái và phải (AUDIO L/R)
c) Kết nối dạng Composite hình ảnh (VIDEO) và các kết nối âm thanh trái/phải (AUDIO L/R)
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a. Kết nối HDMI
tivi
HDM I

STB

Cáp HDMI
Pr

ăng ten

IN - CABLE - OUT

b. Kết nối Component
tivi

Cáp Component

đỏ
trắng
lục

STB

xanh
Pb

ăng ten

Y

đỏ

đỏ Pr

trắng

c. Kết nối Composite
tivi

Đỏ

trắng vàng

STB
Pb

ăng ten

Đỏ

Y

trắng vàng

Pr

5

Remote Control /Bộ điều khiển từ xa
1.
.

Nút chuyển đầu thu giữa chế độ nghỉ và chế độ
hoạt động.

2.

Tắt âm thanh. Ấn lại lần nữa để bật âm thanh trở

.

lại.
3.

Những nút số được sử dụng để nhập vào một số dịch
vụ cho việc thay đổi dịch vụ hoặc chỉ ra giá trị cho
danh mục tùy chọn.

4.

Nút chuyển qua giữa dịch vụ hiện tại và một dịch
vụ vừa được xem ngay trước đó.

.

.

5.
6.
.

.


FAV Nút hiển thị danh sách yêu thích.

MENU Nút hiển thị bảng chọn chính. Nút này cũng

được sử dụng để trở lại bảng chọn trước từ một bảng
chọn con.
7.
.


EXIT Nút này được sử dụng để thoát khỏi một danh

mục hoặc ẩn thông tin trên màn hình.
8.
.


EPG Nút này hiển thị chương trình hướng dẫn điện
tử.

9.

Nút này hiển thị thông tin dịch vụ của đầu thu.
Nó cũng được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết
về một chương trình.

.
10

, Nút chuyển tới dịch vụ trước đó hoặc tiếp theo.
Chúng cũng được sử dụng để di chuyển trên các
danh mục và tương tác màn hình.

.

.

.
11
.

ca

b, d Nút giảm hoặc tăng âm lượng. Chúng cũng

được sử dụng để thay đổi giá trị cho các danh mục
tùy chọn.
.
12
.


OK Nút hiển thị danh sách dịch vụ.

Nó cũng được

sử dụng để lựa chọn một danh mục.
.
13
.

.
14
.
15
.

.

.
16
.

Nút chuyển qua giữa các dịch vụ truyền hình
và truyền thanh.


SAT Không được sử dụng trong trường hợp này.
 
V− , V+ Nút giảm hoặc tăng âm lượng. Chúng cũng được sử dụng để thay đổi giá trị cho
các danh mục tùy chọn
 
P− , P+ Nút chuyển tới kênh chương trình trước đó hoặc tiếp theo. Chúng cũng được sử

dụng để di chuyển trên các danh mục và tương tác màn hình.
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. Những nút có chức năng khác nhau trên menu. Chúng sẽ được hướng dẫn bởi màn hình trợ
17
giúp.
.
18
Nút này được sử dụng để lựa chọn một track âm thanh và chế độ âm thanh, hoặc một
.

.

track hình ảnh của chương trình đa nguồn
Nút này được sử dụng để lựa chọn track
phụ để.
Nút này hiển thị thông tin teletext.(Đoạn văn bản thông báo được truyền đến
từ Nhà Cung Cấp)
.
19
.
20
.

.

.
21
.
22
.

.

.
23
.
24
.

.

Tạm dừng chương trình đang chạy.


UHF Thay đổi tỷ lệ khung hình.

Không được dùng trong trường hợp này.


M1 Không được dùng trong trường hợp này.

N/P Thay đổi độ phân giải hình ảnh.

Nút này được sử dụng để đặt một giờ ngủ trong mỗi 10 phút gia tăng.

Lần cài đặt đầu tiên

Pin mặc định: ‘2010’

1. Sau khi có được kết nối các dây cáp phù hợp từ đầu thu tới tivi của bạn, chắc chắn dây nguồn
của đầu thu được cắm vào một ổ cắm tường.
2. Kiểm tra tivi của bạn đã được bật.
3. Kiểm tra tivi của bạn được đặt đúng kênh hình vì vậy bạn có thể xem danh mục từ đầu thu
(như tín hiệu vào AV1, AV2, HDMI1, HDMI2,…).
4. Lắp pin cho bộ điều khiển từ xa.
5. Ấn nút
trên bộ điều khiển hoặc nút STANDBY trên bảng điều khiển phía trước của thiết bị
để mở đầu thu.
6. Danh mục chính sẽ xuất hiện trên màn hình như hình bên
cạnh. Sử dụng phím mũi tên ngang để chuyển đến mục
cài đặt (Installation) rồi bấm OK để vào mục này.
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7. Bây giờ đánh dấu ”Tìm
 kiếm”
(Searching) và ấn nút OK .

8. Để chế độ tìm kiếm tới ”Quét nhanh” (Quick Scan) sau đó
di chuyển
 xuống tới ”Bắt đầu tìm kiếm” (Start Search) và
ấn nút OK .

9. Khi tất cả các kênh đã được tìm xong bạn sẽ được thông

báo có bao nhiêu kênh vừa được tìm thấy. Ấn nút OK và
sau đó nút EXIT .

Xem Tivi


1. Bây giờ việc tìm kiếm dịch vụ đã hoàn thành, ấn nút OK 
để xem danh sách các dịch vụ.

a

c

2. Trên danh sách các dịch vụ, ấn nút
hoặc
để chuyển
hướng yêu cầu dịch vụ của bạn. Bạn cũng có thể chuyển
yêu cầu dịch vụ của bạn bằng cách nhập số dịch vụ với các
nút số.



3. Để lựa chọn một dịch vụ để xem, ấn nút OK .
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Được sản xuất dưới sự cho phép từ phòng thí nghiệm Dolby. “Dolby” và biểu tượng
hai chữ D là thương hiệu của phòng thí nghiệm Dolby.
Hủy bỏ đúng cách sản phẩm này
Ký hiệu này được thể hiện trên sản phẩm hoặc trong tài liệu của nó chỉ ra rằng nó
không được hủy bỏ cùng với các rác thải gia dụng khác khi hết thời hạn sử dụng. Để
ngăn chặn khả năng làm tổn hại đến môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc hủy
rác thải không qua kiểm soát, hãy tách sản phẩm từ các loại rác khác và tái chế nó một
cách hợp lý để thúc đẩy khả năng duy trì tái sử dụng nguồn nguyên liệu. Cá nhân sử
dụng sản phẩm nên liên hệ với đại lý bán lẻ, nơi mà họ mua sản phẩm này hoặc cơ
quan nhà nước địa phương để biết chi tiết về địa điểm và phương thức thể hủy sản
phẩm này để tái chế một cách an toàn với môi trường. Doanh nghiệp nên liên hệ với
nhà cung cấp của họ và kiểm tra các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua bán.
Sản phẩm này không nên để lẫn cùng với rác thải thương mại để xử lý.
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