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Olvassa el ezeket az előírásokat.•	

Tartsa be az utasításokat.•	

Kövesse az útmutatót.  •	
A készüléket víz közelében használni tilos.

Óvja a készüléket a nedvességtől. Folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzen a •	
készülékre.

Kizárólag száraz törlőkendővel tisztítsa.  •	
Ne takarja el a szellőző nyílásokat. Az összeszerelést a gyártó utasításai szerint végezze.

A készüléket hőforrás, például hősugárzó, fűtőtest, kályha, illetve egyéb, hőt termelő berendezés  •	
(pl. erősítő) közelébe helyezni tilos.

Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.•	

Villámlás esetén, illetve, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az elektromos •	
hálózatból.

Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket kinyitni tilos. A készüléket kizárólag szakember •	
javíthatja. Minden esetben javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon meghibásodott, 
például a tápkábel vagy a dugasz sérült, folyadék vagy idegen test került a berendezésbe, 
nedvesség vagy eső érte, nem működik megfelelően, illetve leesett.

A vevőegység az esetleges sérülések elkerülése érdekében óvatos bánásmódot igényel� 
Szállítás és összeszerelés közben ügyeljen a következők betartására�

Az előfizető otthonába történő szállítás során

Szállítsa a kábel TV vevőegységet a saját dobozában vagy hasonló, kipárnázott dobozban�•	

Ne tegye ki a vevőegységet nedvességnek vagy esőnek�•	

A telepítés alatt

Ne helyezze a kábel TV vevőegységet olyan zárt helyre, ahol a szellőzőnyílások eltakarása miatt nem •	
megfelelő a légáramlás�

Úgy helyezze el a vevőegységet, hogy annak helyzete ne akadályozza a megfelelő szellőzést� Például, •	
ne helyezze a vevőegységet, ágyra, heverőre, takaróra, illetve olyan felületre, amely eltakarhatja a 
szellőzőnyílásokat�

Úgy helyezze el a vevőegységet, hogy az ne legyen hőforrás, például fűtőtest, hősugárzó és kályha, •	
közelében� A vevőegység abban az esetben helyezhető elektromos fogyasztók, például sztereó  
rádió / erősítő és televízió közelébe, ha a környező levegő hőmérséklete nem haladja meg a  
40 °C (104 °F) fokot�

A rázkódás és az ütődés elkerülése érdekében lapos felületre helyezze az egységet�•	

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
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Az egység kicsomagolásakor győződjön meg arról, hogy a listában felsoroltakat tartalmazza a csomag:

Fő vevőegység: 1 készülék  
Távirányító: 1 db  
A / V kábel: 1 db  
AAA elem : 2 db  
Kezelési utasítás: 1 db

Jelen kézikönyv segítségével megtudhatja, hogy a vevőegység mindennapos használata számtalan a 
képernyőn megjelenő felhasználóbarát ábrán és menün alapszik� Ezek a menük segítik, hogy a lehető 
legtöbbet hozza ki a berendezésből, segítik annak installálását, a programok elrendezését, a megtekintésüket, 
illetve segítik számos egyéb funkció használatát�

A távirányító gombjai segítségével valamennyi funkció elérhető, némelyik pedig az elülső panel gombjai 
segítségével is működtethető�

Bármikor, ha vissza kíván váltani normál TV üzemmódra, nyomja meg a TV / AV gombot�

Ha bármilyen probléma merül fel a vevőegység kezelése során, olvassa el a jelen kezelési utasítás vonatkozó 
szakaszát, illetve forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz�

KICSOMAGOLÁS

ÁLTALÁNOS hASZNÁLAT

Ez a digitális kábel TV vevőegység a digitális televíziózás új és izgalmas világát nyújtja Önnek, egy olyan 
világét, ahol a szélesvásznú kép és a digitális hangzás kristálytiszta, a nyújtott információ bővebb és új 
szolgáltatások is rendelkezésre állnak�

Az új digitális kábel TV vevőegység teljes kihasználása érdekében kérjük, fordítson időt a jelen kezelési 
utasításban részletezett funkciók alapos megismerésére�

Amennyiben a beállítás során segítségre van szüksége, forduljon bátran a forgalmazóhoz, illetve az 
ügyfélszolgálathoz�

Kiváló minőségű kép és hangzás •	

Teljes mértékben támogatja az MPEG-2 DVB formátumot •	

Conax / keyfly / Wellfly CAS� •	

ITU J�83 A és B Melléklet (opcionális)� •	

Szupergyors teletext (OSD és VBI)� •	

Felhasználóbarát és könnyen használható menürendszer •	

Többnyelvű, valós színű kijelző a képernyőn •	

Manuális / NIT / AH / Frekvencia / Bővített keresés •	

5�000 programozható TV csatorna és rádióállomás•	

Különféle programszerkesztési funkció (átnevezés, mozgatás, zárás, törlés és kedvenc) •	

Többnyelvű OSD (angol, francia, német, orosz, spanyol, stb�) •	

Többféle képarány (4:3, 16:9), pásztázással vagy szövegdobozzal� •	

Többnyelvű EPG teletext és DVB feliratozás� •	

TV/Rádió váltás•	

7 kedvenc csatornacsoport-beállítás 10 időzítéssel és gyerekzár funkcióval •	

Beépített elektronikus játékok•	

Bekapcsoláskor az utoljára nézett, illetve előre beállított csatorna indul •	

S / PDIF koax és optikai digitális audió kimenet digitális erősítő vagy DAC számára •	

Digitális tuner hurokkal•	

RS232 a betöltő program frissítéséhez, az alkalmazáshoz, bekapcsolva LOGO és kiegészítő •	
programadatok

OTC (kábelen túl) a betöltő program frissítéséhez, az alkalmazáshoz, bekapcsolva LOGO és kiegészítő •	
programadatok�

2 SCART a TV és VCR számára (opcionális)•	

18 V DC tápfeszültség az RF-in átalakítóhoz (opcionális) •	

RF-Modulátor UHF 21 – 69 PAL I / G / B / D / K sávval (opcionális) •	

AC bemenet (90 V - 260 V) lehetséges•	

általános tudnivalók

FŐ jELLEMZŐK
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Mielőtt használatba veszi a távirányítót, tegyen bele két darab  
AAA (1,5 V) alkáli elemet�

Csúsztassa le a távirányító hátoldalán található elemtartó fedelét� 1� 

Helyezze be az elemeket a jelölésnek megfelelően�  2� 
 
Az elemek nem megfelelő behelyezése az elemek szivárgását és 
a távirányító károsodását eredményezheti�  

Ütközésig csúsztassa vissza az elemtartó fedelét�3� 

Bekapcsoló gomb Némítás

Billentyűzet, menü és 
csatorna megjelenítése

Vissza az utolsó programhoz

Csatornaváltó fel / le

OK

Kurzor, EPG és menü léptetés

Extra menü és EPG

EPG megjelenítés

Video Be

Felirat

Teletext

Speciális funkcióbillentyűk 
(lásd ahol kell)

Kedvenc csatornák 
megjelenítése

Választott eszköz hangereje

Oldal fel / le
Főmenü

Zeneszám csere
TV / rádió váltó

Aktuális csatorna és 
program információ

Eseménylista 

TÁVIRÁNyÍTÓ
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ELEM MEGNEVEZéS

Ok Megerősíti a beállítást

Jobbra Hangerő növelése

Balra Hangerő csökkentése

Lefelé Csatornát vált lefelé

Felfelé Csatornát vált felfelé

Menü Belép a főmenübe vagy kilép egy menüből

Szűrő és LED Kijelzi a csatorna számát és készenlétet

IC kártya nyílása Ide kell behelyezni az IC kártyát

ELŐLAp

1� Előlap

ELEM MEGNEVEZéS

RF IN Program jel bemenet és antenna csatlakozás

Hurok kimenet RF jelhurok kimenete és csatlakozó másik vevőegységhez

VIDEO RCA video kimenet és video csatlakozó a TV készülékhez RCA dugóval

L-AUDIO-R Jobb/bal RCA hang kimenet és csatlakozó a TV-hez vagy hangbeállító 
egységhez RCA dugóval

RS232 Interfész a szoftverfrissítéshez, csatlakozó a PC-hez a S/W frissítéshez

Kapcsoló Áram KI/BE kapcsoló

Cr Színbeállítás kimenete

Cb Színbeállítás bemenete

Y Fényerő kimenete

TV Csatlakoztatás a TV-hez SCART kábel segítségével

S/PDIF Digitális hangkimenet és csatlakozó digitális erősítőhöz

hÁTLAp

2� Hátlap
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Beüzemelés

TV CSATLAKOZTATÁSA RCA KÁBELLEL

TV CSATLAKOZTATÁSA SCART KÁBELLEL

Lehet kisebb eltérés az Ön vevőegysége és az ábrák között�

TV CSATLAKOZTATÁSA KOMpONENS KÁBELLEL

ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA S/pDIF KÁBELLEL
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Győződjön meg a vevőegység kábeleinek megfelelő csatlakozásáról� A vevőegység be és ki (készenléti 
állapot) kapcsolásához nyomja meg a készülék hátoldalán vagy a távirányítón található bekapcsoló  
pOWER gombot, ekkor a TV képernyője megjeleníti az OSD-t� A főmenü megnyitásához nyomja meg 
távirányító MENU gombját, illetve a csatornalista megjelenítéséhez az  gombot�

7� OSD 8� Csatornalista 9� Főmenü

Amennyiben első alkalommal kapcsolja be a vevőegységet, lásd a Csatornakeresés című  
részt a 12. oldalon.

A vevőegység bekapcsolt állapotában nyomja meg a távirányító MENÜ gombját, mire a TV képernyője 
megjeleníti a főmenüt� A menü a következő 6 pontot tartalmazza:

•	 Csatorna szerkesztése

Csatorna keresése•	

Rendszerbeállítás•	

Szoftverfrissítés •	

Rendszerinformáció•	

Eszközök és játék•	

A távirányító  és  gombjai segítségével lépkedhet a sorok között, majd a kiválasztott menü 
megnyitásához nyomja meg az  gombot� A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító  
EXIT gombját�

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Csatorna szerkesztése 
menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az  gombot�

11� Főmenü 12� Csatorna szerkesztése

A csatornák szerkesztése ötféleképpen történhet:

kezelés

KI / BE KApCSOLÁS

FŐMENÜ

10� Főmenü

CSATORNA SZERKESZTéSE

A csatorna átnevezéséhez nyomja meg a távirányító •	 piros gombját� A  gombok segítségével válassza 
ki a kívánt betűt, majd nyomja meg az  gombot� Az átnevezés befejezését követően a kilépéshez 
nyomja meg az EXIT gombot�

13� Átnevezés 14� Átnevezés

Az áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához nyomja meg a távirányító •	 zöld gombját, majd a  és  
gombok segítségével helyezze át a csatornát és nyomja le az  gombot�

15� Mozgatás

A törölni kívánt csatorna kiválasztásához nyomja meg a távirányító •	 sárga gombját, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az  gombot�

16� Törlés

A •	  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort a lezárni kívánt csatornára� A csatorna lezárásához 
nyomja meg a távirányító kék gombját� A lezárt csatorna nézéséhez be kell írni a vonatkozó jelszót� 
Az alapbeállítás: 0000� A lezárt csatorna feloldásához válassza ki a csatornát és nyomja meg újra  
a kék gombot�

17� Lezárás 18� Lezárás

A •	  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort a kedvenc csatornára� A kedvenc csatorna 
megjelöléséhez nyomja meg a távirányító FAV gombját� A kedvenc csatornák tárolására több csoport is 
rendelkezésre áll, pl� Mozi, Zene, stb� melyek segítségével a kedvenc csatornák csoportosíthatók�

19� Kedvenc 20� Kedvenc
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A csatornalista megnyitásához nyomja le a távirányító RETURN gombját� A csatornalista két gombot 
tartalmaz, a piros a csatornacsoport, a zöld, pedig a választó� Miután a piros gombbal megnyitotta a 
csatornacsoportot, különböző csoportok jelennek meg, amelyek mindegyike különféle kedvenceket 
tartalmaz� Az All Channels (minden csatorna) kiválasztása megjeleníti az összes csatorna nevét�  
 
Nyomja meg a zöld gombot és megjelenik a válogatási lista� Jelölje ki a különböző tételeket és a csatornák a 
megadott szempontok szerint kerülnek csoportosításra�

21� Csoportcsere 22� Válogatás

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Csatorna keresése menüpontra, 
majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az  gombot�

23� Főmenü 24� Csatorna keresése

A csatornák keresése négyféleképpen történhet�

Kézi keresés•	

NIT keresés•	

Minden frekvencia keresése•	

Bővített keresés•	

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a kívánt tételre, majd a tétel megnyitásához 
nyomja meg az  gombot� A menü bezárásához nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

A Csatorna keresése menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort 
a Kézi keresés pontra, majd nyomja meg az  gombot� A Kézi keresésben adja meg 
a pontos frekvenciát, a jelarányt, a QAM módot, a program típusát, majd a keresés 
elindításához nyomja meg az  gombot� A talált csatorna a vevőegységben mentésre 
kerül�

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

CSATORNA KERESéSE

Kézi keresés

25� Kézi keresés

A Csatorna keresése menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort 
a NIT keresés pontra, majd nyomja meg az  gombot� A NIT keresés menüben adja 
meg a NIT frekvenciát, a jelarányt és a QAM módot, majd a keresés elindításához 
nyomja meg az  gombot�  

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

A Csatorna keresése menüben a  és  gombok segítségével mozgassa 
a kurzort a Minden frekvencia keresése pontra, majd nyomja meg  
az  gombot� A Minden frekvencia keresése egy kényelmes módszer arra, hogy 
megnézzük, milyen programokat sugároznak a szabványos frekvenciatáblázatban�  
A Minden frekvencia keresése funkció használatához csak meg kell adni a 
kezdő és végső frekvenciát, a jelarányt és a QAM módot, majd a kiválasztott 
frekvenciatartományon belüli keresés megindításához nyomja meg az  gombot�

A Csatorna keresése menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort 
a Bővített keresés pontra, majd nyomja meg az  gombot� A Bővített keresés 
menüben adja meg az induló és végső frekvenciát, a jelarányt és a QAM módot, majd 
a keresés elindításához nyomja meg az  gombot�

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Rendszerbeállítás menüpontra, 
majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az  gombot�

29� Főmenü 30� Rendszerbeállítás

A rendszerbeállítás hat menüpontot tartalmaz: 

Felhasználói beállítások•	

A / V beállítás•	

Helyi idő beállítás•	

Időzítő beállítás•	

Szülői felügyelet•	

Gyári beállítás•	

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

NIT keresés

26� NIT keresés

Minden frekvencia keresése

27� Minden frekv� keres�

28� Bővített keresés

Bővített keresés

RENDSZERBEÁLLÍTÁS
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A Rendszerbeállítás (System Setup) menüben a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort a Felhasználói beállítások menüpontra, majd nyomja meg 
az  gombot�

A felhasználói beállítások menüben öt lehetőség van, a  és   gomb 
segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a  és  gombok 
segítségével változtassa meg a konfigurációt�

A •	 Menü nyelv (Menu Language) elemnél kiválaszthatja a kívánt nyelvet�

A •	 Felirat nyelv (Subtitle Language) elemnél kiválaszthatja az alcím kívánt nyelvét; az elem alapértelmezés 
szerinti beállítása ki van kapcsolva�  

A •	 Menü átlátszóság (Menu Transparency) elemnél a  és  gombok segítségével változtathatja a menü 
átlátszóságát� Alapértelmezés szerinti beállítása 85�  

A •	 Szalagcím idő (Banner Time) elemnél a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt szalagcím 
időt; 3sec, 6sec, 9 sec és így tovább� Alapértelmezés szerinti beállítása ki van kapcsolva�  

Az •	 Akusztikus jelzés hangerő (Beep Volume) elemnél beállíthatja az akusztikus jelzés hangerejét 
(amikor lenyom egy billentyűt a távirányítón, hangot ad)� Alapértelmezés szerinti beállítása Off (ki)�  

A Rendszerbeállítás (System Setup) menüben a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort az A / V beállítás menüpontra, majd  nyomja meg  
az  gombot�

Az A/V beállítás menüben öt lehetőség van, a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a  és  gombok segítségével 
kiválaszthatja a kívánt lehetőséget� 

A •	 Video formátum (Video Format) elemnél, a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő 
video formátumot; ez négy lehetőséget tartalmaz: PAL, NTSC, SECAM és Auto�

Az •	 Oldalarány (Aspect Ratio) elemnél, a  és  gombok segítségével kiválaszthatja az A / V beállítás 
megfelelő paraméterét; ez három lehetőséget tartalmaz: 4:3 normál, 4:3Letter Box és 16:9�

A •	 SCART kimenet elemnél a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő paramétert; ez két 
lehetőséget tartalmaz: RGB, CVBS� Az alapértelmezés szerinti beállítás RGB�

Az •	 RF üzemmód (RF mode) elemnél a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő  
RF üzemmódot; ez négy lehetőséget tartalmaz: PAL-DK, NTSC-M, PAL B/G, PAL-I�

Az •	 RF csatorna (RF channel) elemnél a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő  
RF csatornát� Az alapértelmezés szerinti beállítás 21�

A Rendszerbeállítás (System Setup) menüben a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort a helyi idő beállítás (Local Time setting) menüpontra, majd 
nyomja meg az  gombot�

A Helyi idő beállításnál öt lehetőség van, a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a  és  gombok segítségével 
kiválaszthatja a kívánt lehetőséget� 

31� Felhasználói beállítások

Felhasználói beállítások

32� A / V beállítás

A / V beállítás

33� Helyi idő beállítás

helyi idő beállítás

Az •	 Idő üzemmód (Time Mode) elemnél, a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt beállítást; 
két lehetőség közül választhat, az egyik a Kézi, a másik az Auto� 

A •	 GMT használata (GMT Usage) elemnél, a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a Ki (Off) vagy  
Be (ON) lehetőséget; az alapértelmezés szerinti beállítás Off�

A •	 GMT offset elemnél a  és  gombok segítségével beállíthatja az időzónát�

A •	 Nyári időszámítás (Summer Time) elemnél a  és  gombok segítségével kiválaszthatja a Ki (Off) vagy 
Be (ON) lehetőséget; az alapértelmezés szerinti beállítás Ki�

A Rendszerbeállítás (System Setup) menüben a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort az Időzítő beállítás (Timer Setting) menüpontra, majd nyomja 
meg az  gombot�

Az időzítő beállításnál kilenc lehetőség van, a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a  és  gombok segítségével 
kiválaszthatja a kívánt lehetőséget vagy a távirányítón lévő numerikus billentyűk 
segítségével beírhatja a megfelelő számot� 

Ez kilenc elemet tartalmaz: Index, Státusz, Csatorna száma, Csatorna neve, Nap, Ébresztés dátuma, 
Ébresztési idő, Alvás napja, Alvás ideje� A kívánt paramétert be tudja állítani� 

 

A Rendszerbeállítás (System Setup) menüben a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort a Szülői felügyelet (Parental Control) menüpontra, majd 
nyomja meg az  gombot�

A menüben hat lehetőség van, a  és   gomb segítségével mozgassa a 
kurzort és válassza ki az egyiket, és a  és  gombok segítségével kiválaszthatja 
a kívánt lehetőséget vagy a távirányítón lévő numerikus billentyűk segítségével 
beírhatja a megfelelő számot�

Aktuális jelszó•	  (Current Password), mielőtt megváltoztatja a többi elemet, be kell írnia az aktuális jelszót, 
az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”�

Menüzár•	  (Menu Lock), amikor beírja a jelszót, a  és   gomb segítségével mozgassa a kurzort 
és válassza ki a Menüzárat� A  és  gombok segítségével kiválaszthatja az Off vagy On-t� Ha az  
On-t választja, akkor a menübe történő belépéshez szükség van a jelszóra; az alapértelmezés szerinti 
jelszó „0000”� Amikor az Off-t választja, akkor közvetlenül be tud lépni a menübe�

Csatornazár•	  (Channel Lock)� A  és   gomb segítségével mozgassa a kurzort és válassza 
ki a Csatornazár elemet� A  és  gombok segítségével kiválaszthatja az Off vagy On-t� Ha az  
On-t választja, akkor a csatornazár működik, ha az Off-t választja, akkor a csatornazár nem működik�

Gyerekzár•	  (Children Lock)� Miután beírja a megfelelő jelszót, a  és   gomb segítségével 
mozgassa a kurzort és válassza ki a Gyerekzár elemet� A  és  gombok segítségével kiválaszthatja az  
Off-t vagy a kívánt kort� 

Új jelszó•	  és jelszó megerősítése� Az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”� Beírhatja az új jelszót és 
megerősítheti� Ha lenyomja az  gombot, akkor az új jelszót fogja elmenteni és azzal fog működni�

34� Időzítő beállítás

Időzítő beállítás

35� Gyerekzár

Szülői felügyelet
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Ha vissza akarja állítani a vevőegységet a gyári alapértelmezett állapotba, a  és  gombok segítségével 
válassza ki a Rendszerbeállítás menüben a Gyári beállítás menüpontot, majd nyomja meg az  gombot� 

Felugró menü jelenik meg, és kéri, hogy írja be a jelszót� Miután beírja a jelszót, figyelmeztető üzenetet ír ki�  
A folytatáshoz válassza ki és nyomja meg az  gombot� Amennyiben nem kívánja folytatni, válassza ki és 
nyomja meg a Cancel-t� Az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”� 

36� Gyári beállítás 37� Gyári beállítás

Figyelmeztetés: El fogja veszíteni az összes adatot és információt, amit telepített!

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Szoftverfrissítés menüpontra, 
majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az  gombot�

38� Főmenü 39� Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort 
az Adatátvitel pontra, majd nyomja meg az  gombot�

Az Adatátvitel menüpontban a  és  gombok segítségével választhatja ki az átviteli 
módot, pl� Alk�, Betöltő vagy IFrame�

Amennyiben alkalmazást kíván (App) átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza •	
az App. pontot�

Amennyiben betöltő programot kíván átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza a •	 Loader pontot�

Amennyiben OSD-t vagy menühátteret kíván átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza az  •	
IFrame pontot�

OTA frissítés: Frissítse az STB szoftverét Over-The-Air technológiával�  
A Szoftverfrissítés menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a kurzort 
az OTA frissítés pontra, majd nyomja meg az  gombot� Ha valamilyen adat 
rendelkezésre áll, azok letölthetők� Az OTA frissítés használatához meg kell adni a 
frekvenciát, a jelhányadot, a QAM módot, a Letöltési PID és a Tábla ID adatokat�

Gyári beállítás

SZOFTVERFRISSÍTéS

40� Szoftverfrissítés

Adatátvitel

OTA frissítés

41� Szoftverfrissítés

A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Rendszerinformáció 
menüpontra, majd nyomja meg az  gombot�

42� Főmenü 43� Rendszerinformáció

A Rendszerinformáció három almenüt tartalmaz:

STB információ•	

CA információ•	

E-mail információ•	

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

A Rendszerinformáció menüben a  és  gombok segítségével mozgassa 
a kurzort az STB információ pontra, majd nyomja meg az  gombot� 
A rendszerinformáció pont tájékoztatást nyújt az éppen használt STB-ről,  
pl� termékinformáció, szoftververzió, hardver verzió és a kibocsátás dátuma�

A Rendszerinformáció menüben a  és  gombok segítségével mozgassa a 
kurzort a CA információ pontra, majd nyomja meg az  gombot� Egy felugró ablak 
kéri a jelszót, melynek beírása után beléphet a CA információba, ahol ellenőrizheti az 
aktuálisan használt STB adatait� Az alapbeállított jelszó: 0000�

A Rendszerinformáció menüben a  és  gombok segítségével mozgassa 
a kurzort az E-mail információ pontra, majd nyomja meg az  gombot� Ebben a 
menüpontban megtekintheti a szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket�

RENDSZERINFORMÁCIÓ

44� STB információ

STB információ

45� CA információ

CA információ

46� E-mail információ

E-mail információ
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A távirányító  és  gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Eszközök és játék menüpontra, 
majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az  gombot� A menüpont négy játékot tartalmaz� A  és  
gombok segítségével mozgassa a kurzort a kívánt játékra, majd nyomja meg az  gombot�

47� Főmenü 48� Játék

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító EXIT gombját�

Megjegyzés: jelen fejezet csak CAS támogatással rendelkező egységekre vonatkozik.

Megfelelő módon helyezze be a szolgáltatótól kapott smart kártyát�

A megfelelő smart kártya behelyezése után kapcsolja be az egységet�

A smart kártyának mindig az egységben kell lennie miközben a műsort nézi�

Tartsa tisztán a smart kártyán található chipet�

ESZKöZöK éS jÁTéK

Feltételes HozzáFérés

hIBA LEhETSéGES OK éS MEGOLDÁS

A vevőegység 
nem kapcsol be

Néhány perc múlva próbálja újra•	

Ellenőrizze a vevőegység és a kábel megfelelő csatlakozását� Húzza •	
ki a hálózati dugaszt, majd dugja be újra és kapcsolja be a készüléket� 
Javasoljuk egy kapcsoló nélküli aljzat használatát�

A vevőegység elülső panelén található kapcsolót használja és ne a •	
távirányítót� A távirányító elemei lemerülhettek�

A távirányító 
nem működik

Győződjön meg arról, hogy a távirányító akadály nélkül rálát az egységre� •	
Irányítsa a távirányítót közvetlenül a vevőegység elejére és ne a TV vagy a 
video készülékre� A távirányító és a vevőegység által bezárt szög túl nagy� 
Álljon szemben a vevőegységgel és ne oldalt�

Nyomja meg határozottan és erősen a kezelőgombokat�•	

Próbáljon meg csatornát váltani a vevőegység elején található gombokkal�•	

Ellenőrizze a távirányító elemeit� Cserélje ki őket, ha szükséges�•	

Kép van, hang nincs Ellenőrizze, hogy nincs-e lenyomva a némítás gomb� A visszaállításhoz •	
nyomja meg a távirányító némítás gombját�

Ha a vevőegység TV készülékhez csatlakozik, ellenőrizze annak a némítás •	
gombját�

Ha a vevőegység házimozi-rendszerhez csatlakozik, ellenőrizze a némítás •	
gombot, illetve azt, hogy a vevőegység megfelelő forrásra van-e állítva�

Győződjön meg az audió kábelek megfelelőségéről�•	

Győződjön meg a kábelek megfelelő csatlakozásáról és érintkezéséről�•	

Nincs kép a TV 
készüléken

Ellenőrizze a TV készülék bekapcsolt állapotát és a forrás megfelelő •	
beállítását�

Ellenőrizze a videó kábelek megfelelő csatlakoztatását�•	

Ellenőrizze a koax kábel megfelelő csatlakozását�•	

Ha a vevőegység házimozi-rendszerhez csatlakozik, ellenőrizze annak •	
bekapcsolt állapotát és a forrás megfelelő beállítását�

Rossz a kép minősége 
/ blokk hiba

A jel túl erős vagy túl gyenge� Helyezzen jelerősítőt vagy gyengítőt az •	
antennabemenetbe�

Túl zajos az antennajel� Cserélje ki az antennát egy alacsonyabb •	
zajszintűre�

Az antenna hibás� Cserélje ki�•	

Bármilyen egyéb hiba esetén forduljon szakemberhez�

HiBakeresési útmutató


