IPTV VEVŐEGYSÉG
GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DOBOZ TARTALMA:

1. TTI STB-3112 CDA IPTV vevőegység

2. Gyors telepítési útmutató

3. Tápkábel

A VEVŐEGYSÉG:
ELŐLAP
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1. BEKAPCSOLÓ GOMB:
2. ÁLLAPOT JELZŐ LED:
3. HD LED:
4. REC LED:
5. LINK LED:
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Ezzel a gombbal válthat a bekapcsolt és a készenléti állapotok között.
A bekapcsolt állapotot zöld, míg a készenléti állapotot vörös fény jelzi.
A kék fény azt jelzi, hogy nagyfelbontású (HD) program van folyamatban.
A vörös fény azt jelzi, hogy felvétel van folyamatban.
Hálózati jel vételét jelzi, ha zölden világít.

LED STÁTUSZA

LEÍRÁS

„Állapot jelző LED” zölden világít

A TV kap jelet a vevőegységtől.

„Állapot jelző LED” pirosan világít

A TV nem kap jelet a vevőegységtől.

„Állapot jelző LED” nem világít

A vevőegység nem kap áramot, kérjük ellenőrizze,
hogy megfelelően csatlakoztatta-e.

HÁTLAP
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1. Tápkábel csatlakozó / Hálózati kapcsoló: a mellékelt tápegység csatlakoztatásához
2. USB/eSata port: kompatibilis eszközök csatlakoztatásához (működőképességét a szoftver határozza meg)
3. Ethernet csatlakoztatási pont: a hálózati hozzáférés érdekében a digitális elosztó (HGW)
csatlakoztatásához
4. HDMI csatlakoztatási pont: a HD kompatibilis televízió készülék, monitor összekötéséhez
5. IR Extender: infravörös külső vevőegység csatlakoztatásához
6. SPDIF (Digitális Audio) csatlakozó
7. Scart csatlakozó: televízió készülék, monitor csatlakoztatásához.

1. VIDEO KIMENET CSATLAKOZTATÁSA
A digitális AV (HDMI) csatlakoztatása:

HDMI Cable

Az analóg AV (SCART) csatlakoztatása:

Scart Cable

TV
TV

2. HELYI HÁLÓZAT (LAN)
CSATLAKOZTATÁSA
Ethernet
LAN vezeték
a routerhez

3. AUDIO KIMENET
A digitális audio csatlakoztatása:
Digital Optikal Cable

Amplifier

4. A VEVŐEGYSÉG BEÜZEMELÉSE:
1. Kapcsolja be a TV-készülékét.

2. Csatlakoztassa a vevőegység tápkábelét
egy konnektorhoz.

3. A vevőegység hátoldalán található
Hálózati/Bekapcsoló gombbal kapcsolja be
a vevőegységet.

4. Nyomja meg a bekapcsoló gombot
a vevőegység távirányítóján vagy
a vevőegységen a készülék bekapcsolásához.

vagy

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A használat megkezdése előtt kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági információkat.
Hálózati árammal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
A tápegység előre beállításra kerül annak az országnak/régiónak megfelelően, ahol az eszköz megvásárlására sor kerül. Amennyiben másik országba/régióba költözik, kérjük, hogy az eszköz AC hálózathoz
történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a feszültségre vonatkozó előírások érvényesíthetők. A hálózati tápegységnek mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie az esetleges hibaelhárítás
és a készülék teljes áramtalanítása érdekében. Biztonsága érdekében ellenőrizze, hogy a rendszerhez
biztosított tápkábel földelt csatlakozóval rendelkezzen. Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt
mindenkor megfelelően földelt fali kimenethez csatlakoztassa.
A jelen útmutatóban használt egyezményes jelek
VIGYÁZAT: Ez a szimbólum a vevőegység belsejében lévő veszélyes feszültséget jelöli, amely
áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM: Ez a jel a vevőegységgel kapcsolatos fontos utasításokra hívja fel a figyelmet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG
Az elektromos áramütés kockázatának megelőzése érdekében a rendszer áthelyezése előtt húzza ki az
elektromos csatlakozást a konnektorból.
Ne nyissa fel a készülék borítását! Az elhelyezés, csatlakoztatás és üzemeltetés során feltétlenül
tartsa be az alábbi utasításokat:
A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi kábel megfelelően van csatlakoztatva,
és hogy a tápkábelek nem sérültek. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, haladéktalanul értesítse szolgáltatóját. A csatlakozóvégeket ne érintse meg fémtárggyal!
¦ Ne helyezze a készüléket puha berendezési tárgyra vagy szőnyegre!
¦ Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai ne legyenek lefedve!
¦ A tûzveszély elkerülése érdekében a szellőzőnyílásokra ne helyezzen tárgyat/tárgyakat!
¦ A készüléket tartsa távol
– hőforrástól,
– közvetlen napfénytől,
– egyéb elektromos készülékektől, mert ezek zavart okozhatnak a készülék mûködésében.
¦ A készüléket védeni kell nedvességtől, portól, roncsoló hatású folyadékoktól és párától.
¦ A csatlakozókábelt csak az ahhoz tervezett aljzathoz szabad csatlakoztatni.
¦ A készülék tisztítása kikapcsolt állapotban, puha, nedves ruhával végezhető, a borítást ne nyissa fel!
¦ A z erős tisztítószerek vagy oldószerek a készülék tisztítására nem alkalmasak.
¦ Óvja készülékét a párától, ne használja a készüléket például a fürdőszobában!
¦ Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyeken!
¦ A készülék javítását csak engedélyezett szervizszemélyzet végezheti.
A Magyar Telekom által vállalt jótállás nem vonatkozik az IPTV-vevőegység rendeltetésellenes
használatából eredő károkra.

HIBAELHÁRÍTÁS
GYORS ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁKRA.
Az eszköz nem kap áramot.
¦ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a konnektorból a tápkábel csatlakozóhoz
az eszköz hátoldalán.
¦ Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően működik, oly módon, hogy csatlakoztasson egy
másik, ön által használt eszközt a szóban forgó konnektorba.
¦ Ha az „Állapot jelző LED” nem világít, kövesse az alábbi lépéseket:
– Tartsa a távirányítót az eszköz elülső oldala felé, és nyomja meg a POWER gombot.
– Amennyiben a zöld „Állapot jelző LED” kigyullad, az eszköz áram alatt van.
A szolgáltatás nem jelenik meg a TV készüléken.
¦ Ellenőrizze, hogy az „Állapot jelző LED” világít a készüléken. Amennyiben nem, kövesse a fenti „Az eszköz nem kap áramot” pontban foglaltakat.
¦ Amennyiben az eszköz közvetlenül csatlakozik a TV készülékhez, válassza ki a megfelelő bemeneti
jelet (SOURCE) a TV készüléken a TV távirányítójával.
Nem tud kapcsolódni az Ethernet kábellel.
¦ Ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a router és az Ethernet csatlakozó között az eszköz hátoldalán.
¦ Miután az Ethernet kábelt csatlakoztatta az eszközhöz, indítsa újra a hálózati routert és a modemet.
(Ehhez húzza ki a hálózatból, vagy kapcsolja ki a hálózati routert és a modemet, várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra, illetve kapcsolja be.)
Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából
díjmentesen hívható 1412-es telefonszámon!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
¦ Ne hagyja az eszközt tartósan napon vagy szélsőséges hőmérséklet hatása alatt.
¦ Ügyeljen arra, hogy ne érje folyadék az eszközt. Amennyiben ez mégis megtörténik, azonnal törölje
meg az eszközt száraz ronggyal.
¦ Óvja az eszközt károsító por vagy homok tartós hatásától.
¦ Kerülje az erős mágneses tereket, ilyenek, illetve fémtárgyak közelében ne helyezze el az eszközt.
¦ Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne essen le, ne érje ütés és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
¦ A z eszköz tisztítása során ne használjon hígítót, alkoholt, benzolt vagy más vegyszert.
¦ A z áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét az eszköz borítását.

A TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY
A termék másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amely az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi és
egyéb, a Rovi Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogaira vonatkozó törvényeinek védelme alatt áll.
Tilos a termék visszafejtése és szétszerelése.

A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNY
Ne csatlakoztassa az eszközt VCR eszközön keresztül. A VCR eszközön keresztül érkező videó jeleket
a szerzőijog-védelmi rendszerek befolyásolják, és így a képernyőn a kép torzulhat.

A TERMÉK GYÁRTÁSA A DOLBY LABORATORIES ENGEDÉLYE ALAPJÁN TÖRTÉNT.
A Dolby és a dupla D jel a Dolby Laboratories védjegye.
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írásos engedélye nélkül sem egészben, sem részleteikben nem használhatók fel, terjeszthetők, sokszorosíthatók vagy tehetők közzé. Ennek értelmiben a jelen dokumentum nem minősül és nem értelmezhető
engedélyként a szabadalmi, ipari vagy szellemi jogok alapján.
TTI Bizalmas információ

