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  Respect` aceste instruc]iuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau 
deteriorarea echipamentului.

  Deconecteaz` receiverul de la re]ea înainte de cur`]are.
  Folose[te doar o cârp` umed` pentru [tergerea receiverului.
  Nu folosi accesorii nerecomandate de c`tre produc`tor, deoarece acestea pot 

cauza probleme echipamentelor [i duce la pierderea garan]iei.
  Nu a[eza receiverul pe o suprafa]` instabil`. Receiverul poate s` cad`, cauzând 

accidentarea proprie sau deteriorarea lui.
  Nu bloca sau acoperi zona deschis` a carcasei (aceasta este destinat` ventila]iei 

pentru evitarea supraînc`lzirii).
  Nu pune receiverul într-o incint` f`r` ventila]ie.
  Nu pune receiverul pe sau sub un alt echipament electronic.
  Aparatul nu trebuie expus la umezeal` sau \n zone cu scurgeri de lichide. Nu a[eza 

niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe receiver.
  Utilizeaz` receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichet`.
  Deconecteaz` receiverul de la re]ea tr`gând de [techer [i nu de cablu.
  Pozi]ioneaz` cablul de alimentare astfel încât s` se evite c`lcarea sau deteriorarea 

lui cu obiecte pozi]ionate pe el. Acord` o aten]ie deosebit` cablurilor care se 
conecteaz` la prize [i la cele care ies din aparat.

  Folose[te o priz` cu protec]ie.
  Nu p`stra aparatul în urm`toarele condi]ii:
   \ntr-un loc prea cald sau prea rece.
   \ntr-un loc cu umiditate ridicat`.
   la temperaturi extreme, de exemplu în fa]a aerului condi]ionat sau altor 

aparate pentru înc`lzire-aerisire.
   \ntr-un loc cu praf sau fum.
   în spa]ii înguste unde c`ldura nu poate fi disipat`.
   în spa]ii expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei aten]ion`ri 

poate produce probleme.

Cuprins

Reguli de siguran]` ................................................................................................................... 3

Service ........................................................................................................................................ 4

Telecomand` ............................................................................................................................. 5

Conectare .................................................................................................................................. 6

Navigare meniu ......................................................................................................................... 6

Func]ii de baz` .......................................................................................................................... 6

Probleme [i solu]ii ..................................................................................................................... 8

  Pentru o protec]ie sporit`, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o 
perioad` mai lung` de timp a receiverului, deconecteaz`-l de la re]ea [i de la anten`. 
Aceasta va asigura o protec]ie împotriva varia]iilor de tensiune sau a fulgerelor.

  {techerul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerup`torul trebuie l`sat pe pozi]ia 
pornit.

 

2. Service
  Nu încerca s` repari singur receiverul, deschizând carcasa te expui la tensiuni înalte 

[i se pierde garan]ia. Consult` un service cu personal autorizat.



1. Reguli de siguran]`

Avertisment

  Respect` aceste instruc]iuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau 
deteriorarea echipamentului.

  Deconecteaz` receiverul de la re]ea înainte de cur`]are.
  Folose[te doar o cârp` umed` pentru [tergerea receiverului.
  Nu folosi accesorii nerecomandate de c`tre produc`tor, deoarece acestea pot 

cauza probleme echipamentelor [i duce la pierderea garan]iei.
  Nu a[eza receiverul pe o suprafa]` instabil`. Receiverul poate s` cad`, cauzând 

accidentarea proprie sau deteriorarea lui.
  Nu bloca sau acoperi zona deschis` a carcasei (aceasta este destinat` ventila]iei 

pentru evitarea supraînc`lzirii).
  Nu pune receiverul într-o incint` f`r` ventila]ie.
  Nu pune receiverul pe sau sub un alt echipament electronic.
  Aparatul nu trebuie expus la umezeal` sau \n zone cu scurgeri de lichide. Nu a[eza 

niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe receiver.
  Utilizeaz` receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichet`.
  Deconecteaz` receiverul de la re]ea tr`gând de [techer [i nu de cablu.
  Pozi]ioneaz` cablul de alimentare astfel încât s` se evite c`lcarea sau deteriorarea 

lui cu obiecte pozi]ionate pe el. Acord` o aten]ie deosebit` cablurilor care se 
conecteaz` la prize [i la cele care ies din aparat.

  Folose[te o priz` cu protec]ie.
  Nu p`stra aparatul în urm`toarele condi]ii:
   \ntr-un loc prea cald sau prea rece.
   \ntr-un loc cu umiditate ridicat`.
   la temperaturi extreme, de exemplu în fa]a aerului condi]ionat sau altor 

aparate pentru înc`lzire-aerisire.
   \ntr-un loc cu praf sau fum.
   în spa]ii înguste unde c`ldura nu poate fi disipat`.
   în spa]ii expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei aten]ion`ri 

poate produce probleme.

ATEN}IE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu

deschide]i carcasa. Nu conţine p`r]i care pot fi depanate                                                                                         

de utilizator. Consulta]i un service cu personal autorizat.

RISC DE ELECTROCUTARE

A NU SE DESCHIDE

ATEN}IE

  Pentru o protec]ie sporit`, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o 
perioad` mai lung` de timp a receiverului, deconecteaz`-l de la re]ea [i de la anten`. 
Aceasta va asigura o protec]ie împotriva varia]iilor de tensiune sau a fulgerelor.

  {techerul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerup`torul trebuie l`sat pe pozi]ia 
pornit.

 

2. Service
  Nu încerca s` repari singur receiverul, deschizând carcasa te expui la tensiuni înalte 

[i se pierde garan]ia. Consult` un service cu personal autorizat.
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Panoul frontal

1. LED POWER
Afi[eaz` starea echipamentului

2. BUTON PORNIRE
Porne[te [i opre[te receiverul

Panoul spate

1. Intrare LNB
Conecteaz` cablul de la antena de satelit

2. HDMI

3. AUDIO
Muf` pentru conectarea audio la televizor 
sau la alt echipament

4. CVBS
Muf` pentru conectarea video la televizor 
sau la alt echipament

5. SPDIF                                                                  
Muf` digital` pentru conectarea audio la televizor 
sau la alt echipament

6. RJ 45                                                                   
Muf` rezervat` pentru conectare la internet

7. DC 12V IN 
Folosit pentru a conecta receiverul la priz`

21

2 765 41 3

Folosit pentru a conecta receiverul t`u 
la un televizor printr-un cablu HDMI
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1. STANDBY Apas` 
pentru a comuta între 
modurile pornit [i 
standby.

2. INPUT Apas` pentru 
a comuta între TV [i 
Radio.

3. TV Apas` pentru a 
porni / opri televizorul 
(disponibil` doar dup` 
\mperecherea cu 
televizorul).

4. MUTE Apas` 
pentru a dezactiva sau 
reactiva sonorul.

5. Taste numerice 
Apas` pentru a selecta 
canale sau introduce 
codul PIN.

6. LIST Apas` pentru a 
vizualiza lista de 
programe.

7. PREV Apas` pentru 
a reveni la canalul 
anterior.

8. MENU Apas` pentru 
a afi[a pe ecran meniul 
principal sau pentru a 
reveni în meniul 
anterior.

9. i(Info) Apas` pentru 
a vizualiza informa]iile 
despre programul 
curent.

10. ///
(Tastele cu s`ge]i) 
Apas` pentru a 
deplasa cursorul în sus, 

jos, stânga sau dreapta 
op]iunii din meniu.

11. SELECT Apas` 
pentru a selecta un 
meniu / pentru a 
confirma o selec]ie.

12. GUIDE Apas` 
pentru a accesa ghidul 
de canale.

13. VOL (Volum) 
Apas` pentru a 
modifica volumul.

14. CH +/- (Canal) 
Apas` pentru a 
schimba canalul.

15. EXIT Apas` pentru 
ie[i din orice meniu.

16. BACK Apas` 
pentru a reveni în 
meniul anterior.

17. Taste colorate

Butonul Ro[u: tasta 
de [tergere mesaj.

Butonul Verde: 
pentru afi[area c`su]ei 
de mesagerie.

Butonul Galben: buton 
Inactiv.

Butonul Albastru: 
pentru afi[area 
meniului Subtitrare / 
Audio.

18. TV Vol: Apas` 
pentru a modifica 
volumul televizorului.

3. Telecomand`
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Not`
1. Când introduci bateriile, asigur`-te c` polaritatea (+/-) este corect`.
2. Aspectul telecomenzii ar putea fi schimbat f`r` niciun aviz prelalabil. 5



4. Conectare
 1. Pentru conectarea antenei de cablu

Conecteaz` cablul antenei la LNB IN.

 2. Conecteaz` cablul de alimentare la mufa DC 12V IN

 3. Pentru conectarea TV
Conecteaz` cablul audio/video sau HDMI la receptor.

 4. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital
Conecteaz` cablul S/PDIF la un amplificator digital.

Not`
Aspectul panoului din spate poate fi modificat f`r` nici o notificare prealabil`.

5. Navigare Meniu
Apas` tasta MENU de pe telecomand`. Pe ecran va ap`rea Meniul principal.

 1. Apas` tastele /// pentru a naviga prin submeniuri.

 2. Apas` tasta OK pentru selectare sau confirmare meniu.

 3. Apas` tasta BACK pentru întoarcere în meniul anterior.

 4. Apas` tasta EXIT pentru a ie[i din meniu.

6. Func]ii de baz`
Acceseaz` meniul ap`sând butonul MENU de pe telecomand`. Aici po]i face set`ri 
pentru canalul TV, sunet, imagine, limb`, set`ri generale, TV card [i sistem.

Pentru a \nchide meniul, apas` din nou butonul MENU sau butonul EXIT. Apas` tastele 
/ pentru navigare [i confirm` cu butonul OK.

  Apas` tasta  pentru accesarea submeniurilor.

  Apas` tasta  pentru revenirea la meniul principal.
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Structur` meniu:

1. Sistem 

1.1. Limba  Permite modificarea limbii meniului.

1.2. Video  Permite setarea propor]iei ecranului, a rezolu]iei [i a tipului de conversie.

1.3. Audio  Setarea formatului de ie[ire [i al codecului.

1.4. Control Parental  Op]iunea „control parental” permite restric]ionarea 
con]inutului vizionat, conform normelor de clasificare a programelor audiovizuale 
în vederea protec]iei minorilor.

2. Favorite

Cu acest receiver po]i configura liste de canale preferate. 
Astfel, fiecare membru al familiei poate avea propria list` de canale favorite.

3. Instalare

3.1. Instalare anten`  Setarea tipului de anten` [i starea antenei.

3.2. Scanare Canale  Scanare manual`.

3.3. Actualizare Software  Verificarea versiunea sistemului de operare.

3.4. Reporne[te  Reporne[te receiverul.

3.5. Set`ri din fabric`  Revenire la set`rile din fabric`.

4.  Informa]ii

4.1. CAS  Informa]ii despre CAS.

4.2. Informa]ii sistema  Informa]ii despre sistema.
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7. Probleme [i solu]ii

F`r` imagine

Calitate slab` a imaginii

F`r` sunet

Telecomanda nu func]ioneaz`

Serviciul nu func]ioneaz` sau 
este criptat.

Ai uitat codul PIN secret

Pentru orice informa]ie de natur` tehnic` sau comercial` po]i contacta Serviciul de 
Rela]ii cu Clien]ii zilnic, \ntre orele 07:00-24:00
  Prin apel telefonic la 300 (gratuit \n re]eaua Orange) sau la 0374  300 300 (tarif 

standard)
  Prin email la adresa serviciul.clienti@orange.ro

Contacteaz` serviciul Rela]ii cu Clien]ii.

Verific` dac` Smartcardul este introdus corect.
Verific` dac` Smartcardul este cel destinat 
serviciului selectat.

LED-uri stinse pe panoul frontal.
F`r` alimentare

Problem` Solu]ie

Verific` conectarea corect` a 
[techerului cablului de alimentare.

Asigur`-te c` receptorul este pornit.
Verific` corectitudinea conexiunilor.
Verific` corectitudinea conect`rii ie[irilor video 
[i audio.

Verific` volumul la TV [i la receptor.
Verific` existen]a set`rii Mute la TV [i receptor. 
Verific` conexiunile cablurilor audio.

|ndreapt` telecomanda direct spre receptor.
Verific` [i înlocuie[te bateriile dac` este cazul. 
Asigur`-te c` panoul frontal nu e acoperit.

Verific` nivelul semnalului [i cablul de anten`.
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Declarație de conformitate UE

1. Model Nr : 

  KSTB5028, KSTB5073, KSTB6029 

 

2. Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului legal:  

 Kaonmedia Co., Ltd. 

 KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

3. Această declarație de conformitate este eliberată si semnată pe propria răspunderer a 

producătorului : 

 Kaonmedia Co., Ltd. 

4. Obiectul declarației:  

5. Declarăm pe propria raspundere că produsul electric menționat în acest document este în 

conformitate cu: 

 DIRECTIVE 2014/35/EU Low Voltage (LVD)  

 DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)  

 DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment (RED)  

 DIERCTIVE 2010/30/EU Eco-design and Energy labeling  

6. Dacă este cazul, trimiterile la standardele armonizate relevante utilizate sau trimiterile la 

specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 

 Art.3.1.a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
  

 Art.3.1.b) EN 55032:2012+AC:2013 
EN 55035:2017 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

  

 Art.3.2) EN 303 372-2 V1.1.1 
  

 Art.3.3) Regulament CE 801/2013 cu amendament la (CE) No 1275/2008  
Metodă de test : EN 50564:2011 (IEC 62301:2011, modificată) 

Test report issued by: 
 Safety:  SongDam Certification Center 
 EMC:  ONETECH Corp.  
 RF:  ONETECH Corp. 
 ErP: SongDam Certification Center 

7. Dacă este cazul, organismul notificat, descrierea intervenției și a certificatului:  

 N/A 

8. Dacă este cazul, descrierea accesoriilor și componentelor, inclusiv software, care permit 

echipamentului radio să funcționeze conform destinației și să facă obiectul declarației UE de 

conformitate: 

 N/A 

Nume    : Kaonmedia Co., Ltd. 

Adresă   : 
KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

Persoană de contact : Hyun Myung Noh 

Telefon si adresă de email : +82 10 2944 2048 / nhm@kaonmedia.com 

Semnatură  :  
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3. Această declarație de conformitate este eliberată si semnată pe propria răspunderer a 

producătorului : 

 Kaonmedia Co., Ltd. 

4. Obiectul declarației:  

5. Declarăm pe propria raspundere că produsul electric menționat în acest document este în 

conformitate cu: 

 DIRECTIVE 2014/35/EU Low Voltage (LVD)  

 DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)  

 DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment (RED)  

 DIERCTIVE 2010/30/EU Eco-design and Energy labeling  

6. Dacă este cazul, trimiterile la standardele armonizate relevante utilizate sau trimiterile la 

specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 

 Art.3.1.a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
  

 Art.3.1.b) EN 55032:2012+AC:2013 
EN 55035:2017 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

  

 Art.3.2) EN 303 372-2 V1.1.1 
  

 Art.3.3) Regulament CE 801/2013 cu amendament la (CE) No 1275/2008  
Metodă de test : EN 50564:2011 (IEC 62301:2011, modificată) 

Test report issued by: 
 Safety:  SongDam Certification Center 
 EMC:  ONETECH Corp.  
 RF:  ONETECH Corp. 
 ErP: SongDam Certification Center 

7. Dacă este cazul, organismul notificat, descrierea intervenției și a certificatului:  

 N/A 

8. Dacă este cazul, descrierea accesoriilor și componentelor, inclusiv software, care permit 

echipamentului radio să funcționeze conform destinației și să facă obiectul declarației UE de 

conformitate: 

 N/A 

Nume    : Kaonmedia Co., Ltd. 

Adresă   : 
KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

Persoană de contact : Hyun Myung Noh 

Telefon si adresă de email : +82 10 2944 2048 / nhm@kaonmedia.com 

Semnatură  :  
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