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Kérjük, szánjon néhány percet a Használati útmutató elolvasására, hogy könnyedén 
megismerje szolgáltatásunkat.

Bízunk benne, hogy az Interaktív Sat TV-előfizetéssel sok-sok óra igényes szórakozásban lesz része.

Figyelem! A kiadványban szereplő ábrák illusztrációk, előfordulhat, hogy a tévé
képernyőjén kisebb eltérések tapasztalhatók. A szolgáltatásról bővebben a www.t-home.hu 
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1. Az Interaktív Sat TV bemutatása

2. Menürendszer és navigáció

Az Interaktív Sat TV szolgáltatás egy műholdas TV szolgáltatás, amely internet kapcsolat segít-
ségével különféle kényelmi funkciókat biztosít a tévénézéshez úgy, mint például a Videotéka 
és az interaktív alkalmazások.

Az Interaktív Sat TV szolgáltatással elérhető legfontosabb kényelmi funkciók a következők:
¦ Elektronikus műsorújság
¦ Gyermekzár és korhatár szerinti szűrés PIN kód megadásával
¦ Videotéka 
¦ Interaktív alkalmazások
¦ Kedvenc csatornák összeállítása
¦ Keresés (műsorokban, videotékában)

Amennyiben Prémium opcióval rendelte meg szolgáltatásunkat, úgy az alábbi funkciókat is élvezheti:
¦ Az éppen nézett műsor megállítása, visszatekerése 
¦ Műsorfelvétel, sorozatfelvétel

Az interaktív szolgáltatások a hálózati terheléstől, illetve a rendelkezésre álló szabad sávszélesség 
függvényében átmenetileg akár ki is eshetnek és a szolgáltatás Sat TV módon működhet.

Ha az internet kapcsolat valamilyen okból kifolyólag megszakad, akkor az internet kapcsolatot használó 
funkciók (Videotéka, archív TV, interaktív alkalmazások) nem működnek. A TV műsor és az egyéb funkciók 
(pl. gyerekzár, műsorújság), mivel műholdas kapcsolaton keresztül kerülnek továbbításra, továbbra is 
működni fognak, illetve a Prémium opció esetén a felvételi funkciók is használhatók.

A szolgáltatás menürendszere a tévé képernyőjén keresztül, a távirányító Menü 
gombjának megnyomásával érhető el. A menüelemek között a távirányítón lévő 
nyilakkal navigálhat.

Iránygombok és OK gomb
A nyilak használata a menüelemek közötti, illetve az alsó információs ablakban 
történő navigálást, az OK gomb a kiválasztást jelenti.

Szám- és szöveggombok
Számok és szövegek beírásához, pl. keresés, vagy a TV csatorna  
kiválasztása esetén.

Vissza gomb
Visszaléptet az eggyel korábbi oldalra.

Kilépés a menürendszerből gomb
Bezárja a menürendszert, és tévéüzemmódra vált.

2.1 Általános érvényű gombok

2.2 Navigálás a tévéműsor nézése közben
A tévéműsor nézése közben három lehetőség van a csatornákváltására, vagy az adott műsor 
információinak elérésére.

2.2.1. Csatornaváltás a számbillentyűk segítségével
A távirányítón lévő számgombok segítségével közvetlenül válthat a csatornák között. Amennyiben 
a Műsorújság van a képernyőn, abban az esetben a számgombokkal a műsorújságot tudja a megadott 
csatorna számához léptetni, és nem a tévéműsort.
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2.2.2. Csatornaváltás az „OK” gomb segítségével
A távirányítón lévő        gomb segítségével 
megjeleníthető az alsó információs ablak. Itt a     és    
iránygombokkal az adott csatorna műsorai között, 
a     és    gombokkal pedig a csatornák között 
válthat. Amennyiben más csatornára navigál, abban 
az esetben a kis képernyőn annak a műsora jelenik 
meg1, az        gombot még egyszer megnyomva, 
pedig arra a csatornára vált.

2.2.3. Csatornaváltás a fel / le gombokkal
A fenti gombok segítségével az éppen nézett 
csatornához képest következő, vagy előző 
csatornára lehet lépni. Ez esetben is megjelenik 
a kis információs ablak a képernyő alján.

1 Mivel az eszköz véges számú képtartalmat tud biztosítani egy időben, így 
előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem jelenik meg kis kép. 

A TV bekapcsolása, illetve készenléti 
állapotba állítása

Átkapcsolás a TV videobemenetei 
között (TV és AV)

készenléti állapotba állítása

A TV hangerejének a szabályozása

A készülék menüjének megnyitása

Videotéka

Vissza gomb

Kilépés

  

  

 tláv nebzök eletiveb keretkaraK  
a szöveges beviteli módok között

Teletext

A távirányító gombjai:

7
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A Tévéműsor menüpontban megnézheti a teljes 
műsorújságot és kedvenc csatornái műsorát, 
emellett kereshet a műsorok között is.

A Tévéműsor menü almenüpontjai:
¦ Műsorújság
¦ Kedvenc csatornák
¦ Keresés
¦ Videotéka újdonságok

3.1. Műsorújság
3.1.1. Műsorújság stílusa
A műsorújság stílusa a Beállítások/TV beállítások 
menüpontja alatt vagy a Műsorújságban az        
gomb megnyomásával állítható be.

¦ Időpont szerinti: Ez esetben a sorok a csatorná-
kat, míg az oszlopok az egyes műsorok sugárzási 
idejét jelzik.

¦ Csatorna szerinti stílusban csak egy csatorna 
műsorait láthatja egyszerre, és a műsorszámok 
között függőlegesen tud lépkedni.

A távirányító iránygombjaival lapozhat 
a műsorújságban (A rendszer az elmúlt 3 nap 
és a következő 11 nap műsorait tárolja; amikor átvált 
egy újabb napra, ilyenkor a dátum megváltozik. Inter-
net kapcsolat nélkül, Sat TV módnál a műsorújság 
csak a következő 7 napot mutatja.) és kiválaszthatja 
az egyes műsorokat. 
Lehetőség van napok közötti gyors váltásra is, 
a                   gombokkal.
A magenta hátterű műsorcím az Ön által kiválasztott 
műsort mutatja. A világosszürke hátterű műsorcím 
az adott időpontban más csatornán futó műsort 
jelenti, a sárga betűvel jelölt műsorok az Ön számára 
elérhető, míg a szürke a nem rögzített archív 
műsorokat jelzi Önnek.

A csatornák előtti óra jel mutatja, hogy az adott 
csatorna elérhető archív módon is, melyet 
külön díjazásért vehet igénybe. Ezzel a funkcióval

3. Tévéműsor
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Menüelem kiválasztása – Az OK gombbal tudja végrehajtani 

Felvétel

Megállítja a felvételt vagy a lejátszást

Visszatekerés

Lejátsszás

Számjegyek és karakterek írása

Némítás-– Kikapcsolja / visszakapcsolja a hangot

löröt tretkarak yge rokletivebretkaraK  
eb zsiv )#( tretkarak sukiremuN  

lakkobmog sukiremun a ergév tahtjah tóicknuf térknoK  
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3.2. Kedvenc csatornák
Amennyiben a Beállítások/TV beállítás/
Kedvencek beállítása pontban beállította a kedvenc 
csatornákat, akkor a menüponton keresztül indítható 
Műsorújságban csak a kiválasztott (kedvenc) tévé-
csatornák jelennek meg.

A kedvenc csatornák váltása be/ kikapcsolható 
a távirányító sárga gombjának megnyomásával 
is. Ebben az esetben a           gombokkal csak 
a kedvenc csatornák között válthatunk, de a szám-
gombok segítségével bármelyik csatorna kiválaszt-
ható. Bekapcsolt állapotban a        gomb megnyomá-
sával is a kedvenc csatornák műsorújságja érhető el. 
A kedvenc csatornák bekapcsolt állapotakor 
a képernyő jobb felső sarkán a műsorújságban egy 
szív ikon jelzi az állapotot csatornaváltáskor.

A Kedvenc csatornák teljes funkcionalitása meg-
egyezik a Műsorújság (3.1.) funkcionalitásával.

3.3. Keresés
A Keresés menüpontban az elmúlt 3 nap és a kö-
vetkező 7 nap tévéműsorainak címei és a Videotéka 
filmcímei között kereshet. A TV képernyőjén talál-
ható Keresés gombra nyomva jelennek meg az Ön 
által keresett találatok.
A keresési kifejezés a virtuális billentyűzet segítsé-
gével, vagy a távirányító szám- és szöveggombjaival 
írható be, vagy törölhető.

elérheti 3 napra visszamenőleg a rendszer által 
rögzített műsorokat.

3.1.2. Felvétel kezdeményezése a Műsorújságból
Az alsó információs dobozban a kiválasztott műsor 
rövid információja látható: cím, csatorna, kezdési 
és befejezési időpont. Ha olyan műsort választott ki, 
amely még nem kezdődött el, akkor a kezdés pontos 
időpontja jelenik meg. A felvétel gomb megnyomá-
sával állítható be az adott műsor felvétele és annak 
paraméterei. Ugyanez a funkció elérhető az informá-
ciós ablak bal oldali menüjéből is. 

3.1.3. Műsorinformáció
A Műsorinformációban az egyes műsorokról 
részletesebb leírást talál, valamint a műsor adott 
állapotától függően különböző gyorsmenük érhe-
tőek el, úgy mint emlékeztető létrehozása, vagy 
a műsor felvétele, felvétel leállítása. Az emlékeztető 
beállításával értesítést kaphat a választott program 
műsorújságbeli kezdetéről. Ha szeretné, akkor 
egy gombnyomással az adott csatornára is válhat, 
és azonnal nézheti a kiválasztott műsort.

A Műsorinformáció a következő módokon
aktiválható:
¦ a Műsorújság bármelyik műsorcímére állva
¦ a felvételek listájában a címre állva,
¦ a tévéműsor nézése közben 
a távirányító        gombjának
megnyomásával.

Bizonyos csatornákon közvetített műsorok esetében 
előfordulhat, hogy nincs műsorinformáció, így ez 
a funkció ebben az esetben nem vehető igénybe. 
Amennyiben egy csatorna zárolt állapotban van, 
vagy a kiválasztott műsor korhatára magasabb, mint 
a Gyerekzár menüben beállított, abban az esetben 
a Műsorinformációs ablakban a „Zárolt tartalom” 
felirat jelenik meg.
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4. Videotéka

A Videotéka menüben mozifilmeket kölcsönözhet ki 
anélkül, hogy elhagyná otthonát és kedvenc fotelét. 
A szolgáltatás lényege, hogy pár gombnyomással 
néhány perc alatt kikölcsönözheti a kiválasztott 
filmet meghatározott időn belül és tetszőleges alka-
lommal vetítheti le magának. 
A megtekintésre két lehetősége van:
¦ azonnal – ez esetben minden alkalommal 

a hálózaton keresztül történik a film továbbítása, 
melynek minőségét befolyásolhatja az éppen 
rendelkezésre álló sávszélesség –

¦ lekérve a tartalmat, majd később a Videotéka/ 
Lekérés menüpont alatt kiválasztva. Utóbbi 
esetben a film csak egyszer kerül továbbításra 
a hálózaton, ezután már a beltéri egységről kerül 
lejátszásra. Ennek előnye, hogy a film minőségét 
nem befolyásolja a hálózat pillanatnyi állapota.

A menü elemei:
¦ Újdonság
¦ Top 10
¦ Filmek
¦ Kölcsönzéseim
¦ Lekérés
¦ Kedvencek
¦ Keresés
¦ Promo TV
¦ Archív TV

Amikor kiválaszt egy filmet, akkor egy oldalon meg-
jelenik a rá vonatkozó összes tárolt információ:
¦ cím
¦ a kölcsönzés ára
¦ korhatár
¦ műfaj
¦ filmhossza
¦ rendező
¦ szereplők
¦ nyelv
¦ a megjelenés dátuma, amikor a videotékába 

került a film

A hosszabb találati listában a távirányító      és     
iránygombjaival választhat, vagy a        gombokkal 
lapozhat.

Az egy-egy találatról megjelenített információk:
¦ a műsor címe
¦ a műsor kezdési időpontja

A kiválasztott műsorról az        gomb megnyomása 
után érhető el kiegészítő információ és olyan 
funkciók, mint például a felvétel beállítása, vagy 
az emlékeztető létrehozása.

3.4. Videotéka újdonságok
Ez a menüpont a Videotéka Újdonság menü-
pontjába visz, ahol a Videotéka legfrissebb filmjeit 
nézheti meg.
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Felhívjuk a figyelmét, hogy a Megerősítés 
gomb megnyomásával elindítja vásárlást. 
A film kölcsönzésének díja a következő havi 
számláján költségként megjelenik. A Video-
téka filmjeit videomagnóval nem lehet rögzí-
teni. A kölcsönzés csak meghatározott időn 
belül történő megtekintésre szolgál!

Lejátszás
A megvásárolt filmet a Megtekintés gomb 
megnyomásától a kölcsönzéskor megadott idő-
pontig tetszőleges alkalommal tekintheti meg. 
A film automatikusan elindul, de természetesen nem 
kötelező a filmet azonnal végignéznie, innen, vagy 
a Kölcsönzéseim menüben az érvényességi 
időn belül bármikor elérheti a kiválasztott filmet, 
és folytathatja, vagy újraindíthatja annak lejátszását. 
A távirányító                                                   gombjaival 
a videomagnónál már megszokott módon 
irányíthatja a filmet. A        gombot megnyomva a film 
megáll, és az alábbi menü jelenik meg:

Ki akar lépni?
¦ Igen– ha ezt választja, a film vetítése befe-

jeződik és a rendszer a Kikölcsönzött filmek 
menübe ugrik

¦ Nem– ha erre kattint, a film a leállítás pillanatától 
folytatódik

A még nagyobb kényelem érdekében a beltéri 
egység lehetővé teszi, hogy miközben a lekérés 
a háttérben történik, Ön nézhessen más tévé 
tartalmakat (tévéműsor vagy felvételek). Ez esetben 
a lekérés befejeztével a rendszer egy ablakban 
informálja Önt ennek megtörténtéről, ahol 
lehetősége van azonnal elkezdeni a film nézését.

¦ a kiválasztott film eddig az időpontig kölcsönöz-
hető a Videotékából

¦ tartalom

További menüopciók ezen az oldalon:
¦ Előzetes – megkezdi a filmelőzetes vetítését. 

Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a filmnek 
van előzetese.

¦ Megtekintés – ha erre a gombra kattint, meg-
kezdi a vásárlást.

¦ Folytatás – amennyiben a filmet már elkezdte 
korábban nézni, onnan folytathatja a filmnézését, 
ahol abbahagyta. Ha közben a vásárlása lejárt, 
újra meg kell vennie a filmet. 

¦ Lekérés –  Ha a hálózat sávszélessége nem 
elegendő az adott film azonnali megtekintésé-
hez  (szaggat a kép), előzetesen lekérheti a helyi 
merevlemezre (amennyiben van beépített lemez, 
akkor arra, ha nincs, akkor egy, az eszközre csat-
lakoztatott külső háttértárolóra). 

4.1.A filmkölcsönzés menete
Válassza ki az Ön számára szimpatikus filmet. 
A kölcsönzéshez nyomja meg a filmek információs 
oldalán a Megtekintés menüpontot. Ekkor egy 
rendszerüzenet jelenik meg a képernyőn, amely 
arról tájékoztat, hogy amennyiben megnyomja 
a Megerősítés gombot:
¦ akkor mekkora összeget számlázunk ki Önnek 

a következő havi számláján, 
¦ illetve, hogy mennyi idő áll rendelkezésére a film 

megnézésére.

Abban az esetben, ha az internet sávszélesség nem 
elegendő a film kölcsönzéséhez, akkor a film a set 
top box vevőegységének merevlemezére lekérhető 
a „Lekérés” gomb segítségével. A kiválasztott filmet 
csak akkor tudja megnézni, ha az már 100%-osan 
lekérésre került, ezt a Lekérés menüpontban tudja 
nyomon követni. 



16 17

VideotékaVideotéka

4.7 Kedvencek
Amennyiben a Videotéka főoldalán az         gomb 
megnyomásával beállította a kedvenc Videotéka 
filmjeit, akkor ebben a menüpontban jelennek meg 
a kiválasztott filmek.

4.8 Keresés
A kereséshez válassza a Keresés almenüt. A felület 
használatáról bővebb információt 3.3 Keresés menü-
pontban olvashat.

4.9 Promo TV
A Promo TV az Interaktív Sat TV-n elérhető csator-
nák műsorajánlóit és – előzeteseit, valamint a Video-
tékában megjelenő új filmek előzeteseit mutatja be 
a nap 24 órájában, havonta frissülő tartalommal.

4.10 Archív TV
Az archív TV funkció segítségével bizonyos csator-
nák meghatározott műsorai akár 3 napra visszame-
nőleg újranézhetővé válnak, anélkül, hogy felvételre 
beállítaná a műsorokat! Amennyiben kíváncsi egy 
műsorra, Önnek nem kell mást tennie, mint a műsor-
újságban kiválasztania az adott csatornák egyikén 
az elmúlt 72 óra valamely programját, és egy gomb-
nyomással elindíthatja. A visszajátszható műsorok 
sárgával vannak jelezve a műsorújságban.

4.2. Újdonság
Az Újdonság menüpontban találja az elmúlt időszak-
ban a Videotékába érkezett filmeket.

4.3. Top 10
Itt láthatja a legnépszerűbb filmeket, amely az elő-
fizetők által leggyakrabban kölcsönzött filmekből áll. 

4.4 Filmek
A Videotékában műfajok szerinti csoportosításban 
keresgélhet a filmek között.

A listában a távirányító          iránygombjaival 
lapozhat. Egy adott műfaj kiválasztásával megte-
kintheti az adott műfajba tartozó és a Videotékából 
elérhető filmeket.

Az        gomb megnyomása után a kiválasztott film 
Műsorinformációja jelenik meg a film kölcsönzési 
árával, adataival együtt. A képernyőn alul található 
Megtekintés gombra kattintva megkezdheti 
a kölcsönzést.
Amennyiben van filmelőzetes a filmről, úgy – szintén 
a képernyő alján – az Előzetes gombra kattintva 
tekintheti meg azt.

4.5 Kölcsönzéseim
A Kölcsönzéseim menüpontban időrendi sorrenden 
láthatja a megvásárolt filmek listáját. A Videotéka 
filmeket csak meghatározott időintervallumon 
belül lehet megtekinteni, melynek lejárati dátumát 
is itt találja. 

4.6 Lekérés
A Lekérés menüpontban találja azokat a filmeket, 
amiket set top box merevlemezére lekérhet. A menü-
pontban nyomon követheti az éppen letölteni kívánt 
film állapotát és méretét, de innen indítható ezen 
filmek lejátszása is.
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5. Felvétel

Felhívjuk figyelmét, hogy a felvétel funkció 
csak Prémium opcióval érhető el. Ameny-
nyiben szeretné megrendelni Prémium 
opciónkat, kérjük, hívja a 1412-es ügyfélszol-
gálati telefonszámunkat vagy látogasson el 
bármelyik T-Pont üzletünkbe.

A Felvételek menüpontban műsorokat vehet fel, 
illetve már felvett műsorokat tekinthet meg.
A menüpont elemei:
¦ Felvett műsorok
¦ Felvételre váró műsorok 
¦ Felvétel hozzáadása

Az Interaktív Sat TV-vevőegység körül-belül 200 
órányi rögzítésre elegendő tárhelyet (320 GB) 
biztosít az Ön számára, a felvett csatorna típusától 
függően. Fontos tudni, hogy a HD tartalmak több 
helyet igényelnek. A kényelem érdekében a vevő-
egység a felvétel beállításakor megbecsüli az adott 
műsor várható helyigényét, és abban az esetben, 
ha nem lenne elegendő a hely, figyelmeztetést 
ad. Amennyiben kevesebb, mint 10% a szabad 
hely a merevlemezen, a rendszer nem enged több 
felvételt beállítani. A foglalt hely számolásába bele-
értendő a korábban már felvételre beállított műsorok 
számára lefoglalt hely is, melyet becsléssel határoz 
meg a vevőegység.
Ha megtelik a merevlemez, akkor a TV képernyőjén 
kap egy értesítést, amely felhívja a figyelmét, hogy 
a már rögzített anyagok közül töröljön.

5.1. Felvett műsorok
A műsorok a felvétel ideje szerint listázódnak. A listá-
ban a műsor címe mellett a rögzítés dátuma látható.

A műsor címe mellett láthatja a felvétel sikerességét, 
illetve sikertelenségét továbbá a felvétel időpontját.  
A képernyő jobb oldalán egy magenta/fehér csík 
mutatja meg Önnek, hogy megközelítőleg még 
mennyi tárhely van vevőegységének merevlemezén.

A felvett műsorokat ezen menüpont alatt tudja 
törölni egyesével (sárga gomb), vagy kijelölni 
a törlendőket egyenként a zöld gombbal, majd 
törölni a sárga gombbal.

Amennyiben egy felvétel még folyamatban van, 
azt a műsort itt láthatja „Felvétel” állapottal. 
Az         gombbal elérhető menü segítségével 
leállíthatja a rögzítést.

5.2. Új felvétel beállítása
Ebben a menüpontban két opció közül választhat:
¦ Felvétel kezdeményezése műsorújságból: 

Itt a műsorújságban jelölheti ki a műsort
¦ Felvétel kezdeményezése keresésből: 

A Keresés menüpont használatával választhatja ki 
a megfelelő műsort

A felvétel a műsorújságban feltüntetett időpont alap-
ján indul el. Arra is van lehetőség, hogy manuálisan 
plusz ráhagyást állítsunk be. Ezt biztonsági okokból 
célszerű megadni, arra az esetre, ha a műsor várha-
tóan nem az előre jelzett időpontban fog befejeződni 
(pld. focimeccs).

5.3. Felvételre váró műsorok
Itt tekintheti meg, hogy már milyen, a közeljövőben 
vetítésre kerülő műsorra állított be felvételt.
A távirányító          iránygombjaival navigálhat 
a menüben.
A menüpontban az időzített műsor címe olvasható, 
valamint a felvétel időpontja és a csatorna neve.
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6. Beállítások

 A Beállítások menüben a különféle nyelvi, 
megjelenítési, számlázási és rendszerbeállítások 
vannak feltüntetve.

Almenüpontok:
¦ Általános
¦ Gyerekzár
¦ TV beállítások
¦ Számlainformáció
¦ Rendszer újraindítás
¦ Switch language

6.1. Általános

6.1.1. Kísérőhang nyelve
Amennyiben egy műsor elérhető az itt beállított 
nyelven, akkor a rendszer automatikusan át fog 
kapcsolni rá. Ha nem létezik, akkor az a nyelv szólal 
meg, amin az adott műsor elérhető (pld. Ha itt 
angolra állítja a nyelvet, akkor azoknál a műsoroknál, 
ahol ez a nyelv elérhető, ott angolul, ahol csak 
a magyar nyelv érhető el, ott magyarul fog megszó-
lalni). Válassza ki a kívánt nyelvet távirányítójának 
segítségével, majd a zöld pipa megjelenése után 
nyomja meg a Mentés gombot.

6.1.2. Feliratozás nyelve
Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a műsorok 
milyen felirattal jelenjenek meg az Ön számára. 
Válasza ki a kívánt felirat nyelvet távirányítójának 
segítségével, majd a zöld pipa megjelenése után 
nyomja meg a Mentés gombot. Ha egy adott műsor-
nál elérhető a kiválasztott nyelven a felirat, az auto-
matikusan meg fog jelenni a képernyő alsó részén. 
Ez a lehetőség nem összetévesztendő a Teletexen 
(általában 888. oldalán) elérhető felirattal. Amennyi-
ben azt szeretné használni, kérjük, aktiválja a tele-
text menüt, és lépjen a megadott oldalra. 

6.1.3. Hangzás
Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a műsorok 
milyen hangzással szólaljanak meg. Válassza ki 
a kívánt módot: sztereó, digital sorround, távirányí-
tójának segítségével, majd a zöld pipa megjelenése 
után nyomja meg a Mentés gombot.  Felhívjuk figyel-
mét, hogy amennyiben TV készüléke nem alkalmas 
digitális térhangzás lejátszására, abban az esetben 
a „digital surround” opció kiválasztásával nem fog 
hangot hallani a TV készüléken. Ebben az esetben 
kérjük, hogy állítsa a hangzást sztereóra!

6.1.4. Rendszerinformáció
Az eszközzel kapcsolatos műszaki információk 
találhatók itt. Hiba esetén, az ügyfélszolgálaton 
ebből a menüpontból is kérhetnek majd 
adatokat Öntől.

6.2. Gyerekzár
Ebben a menüpontban adhatja meg, mely 
csatornák, Videotéka filmek, fizetős tartalmak 
legyenek egy az Ön által meghatározott négyjegyű 
PIN kóddal levédve. Itt dönthet arról is, hogy 
mely korhatár-besorolás szerinti filmek nézését 
teszi zárolttá.

Az Ön alapértelmezett jelszava 1234, mely a törvényi 
kötelezettségeknek eleget téve automatikusan 
levédi a 18 éven aluli műsorokat gyermeke elől.

¦ A zárt lakat ikon azt jelzi, hogy már van megadott 
PIN kód, amely bizonyos csatornákat véd.

¦ A lakat ikon hiánya azt jelzi, hogy nincs semmilyen 
védelem megadva.

A bal oldali menüben megjelenő opciók/almenük 
közül választhatja ki, hogy mit szeretne levédeni 
gyermeke elől:

¦ Korhatár beállítása
 (A korhatár beállítása az élő adásra, a Videotéka 

filmjeire és az archív műsorokra is vonatkozik).
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¦ Csatorna zárolása
¦ Videotéka zárolása
¦ Vásárlás zárolása
¦ PIN kód megváltoztatása

Miután belépett egy almenübe a távirányító        
iránygombjával válassza ki a jobb oldalon felsorolt 
lehetőségeket, amennyiben azokat kóddal szeretné 
védetté tenni, majd nyomja meg az        gombot. 
A kiválasztás után megjelenik a lakat ikon a kis négy-
zetben, ekkor nyomja meg a képernyőn található 
Mentés gombot. A gyerekzár alkalmazásához nem 
elég a Mentés gombra nyomnia, ha szeretné, hogy 
a gyerekzár a kiválasztott módon működjön is, akkor 
nyomja meg a Gyerekzár bekapcsolása gombot 
a TV képernyőjének bal alsó sarkában.

6.2.1. A PIN kód megváltoztatása
Itt néhány gombnyomással megváltoztathatja kódot.

6.3. TV beállítás
Itt az igényeinek megfelelően állíthatja be 
a Tévéműsorát és a kapcsolódó eszközökkel 
történő kommunikációt.

6.3.1 Csatornaszűrés
Amennyiben nem szeretne bizonyos csatornákat 
nézni, akkor azokat itt kiszűrheti a csatornalistából. 
Ha egy csatornát kiszűr, akkor az a műsorújságba se 
látszik többé.

6.3.2 Kedvencek beállítása
Itt a Kedvencekben szereplő csatornákat jelölheti 
meg. A csatornák egyenkénti ki- és bekapcsolása 
mellett a menüben a következő lehetőségek 
közül választhat:
¦ Mind kiválasztása
¦ Minden kiválasztás megszűnése
¦ Mentés
¦ Sorrend módosítása

Lehetőség van a kedvenc csatornák sorrendjének 
megváltoztatására is.

6.3.3.  A műsorújság stílusa
Itt a műsorújság stílusát állíthatja be időpont szerint 
vagy csatorna szerinti nézetbe. Erről részletesebben 
a 3.1. Műsorújság című pontban olvashat.

6.3.4. Képarány beállítása
Ebben a menüpontban választhatja ki az Interaktív 
Sat TV nézéséhez legoptimálisabb képarányt és 
felbontást. Amennyiben magasabb minőséget vá-
laszt ki, mint amit az Ön televízió készüléke támogat, 
abban az esetben előfordulhat, hogy nem lát képet 
a kiválasztás után. A rendszer ilyenkor automatiku-
san visszakapcsol az utolsó állapotba 15mp múlva. 

6.4. Számlainformáció
A menüpontban megtekintheti szolgáltatása havi-
díját, illetve a Videotékából kölcsönzött filmek díját.

6.5. Rendszer újraindítás
Erre a menüpontra kattintva újraindíthatja az Inter-
aktív Sat TV-vevőegységet.

Az Extrák menüpontban számos interaktív alkalma-
zást érhet el a TV-je képernyőjén, amiket eddig csak 
az interneten találhatott meg.

7. Extrák
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Az aktuális adás megállítása és visszatekeréseExtrák / Kép a képben funkció

Felhívjuk figyelmét, hogy a megállítható, 
visszatekerhető adás csak Prémium opcióval 
érhető el. Amennyiben szeretné megrendelni 
Prémium opciónkat, kérjük, hívja a 1412-es 
ügyfélszolgálati telefonszámunkat vagy láto-
gasson el bármelyik T-Pont üzletünkbe.

Ez a funkció csak a távirányító segítségével hívható 
elő a menürendszerből.

Ha egy műsor nézése közben megnyomja 
a távirányító        gombját, akkor a képernyő alján 
megjelenik a Kép a képben funkció, amelynek 
segítségével anélkül nézheti meg, milyen műsor fut 
a többi csatornán, hogy a jelenlegi műsor követését 
meg kellett volna szakítania. A kis képernyőn mindig 
látható, követhető az éppen kiválasztott műsor 
és az is, hogy a kiválasztott műsor hol tart. Ha egy 
jövőbeni műsorra navigál, akkor a kis képernyő 
helyén az jelenik meg, hogy az adott műsor mikor 
kezdődik és meddig tart.

A távirányító funkciói a Kép a képben alkalmazásakor:
  – Csatornaváltás eggyel nagyobb sorszámú 

csatornára. Az első csatorna után az utolsóra ugrik.
  – Csatornaváltás eggyel kisebb sorszámú csa-

tornára. Az utolsó csatorna után az elsőre ugrik.
  – A kiválasztott csatorna következő műsorára 

ugrik.
   – A kiválasztott csatorna eggyel korábbi mű-

sorára ugrik.

Az        gomb megnyomásával elkezdheti nézni 
a kiválasztott csatornát.

8. Kép a képben funkció

Felhívjuk figyelmét, hogy a megállítható, 
visszatekerhető adás csak Prémium opcióval 
érhető el. Amennyiben szeretné megrendelni 
Prémium opciónkat, kérjük, hívja a 1412-es 
ügyfélszolgálati telefonszámunkat vagy láto-
gasson el bármelyik T-Pont üzletünkbe.

Ez a funkció is csak a távirányító segítségével 
hívható elő a menürendszerből, amennyiben 
Prémium opcióval rendelkezik.

Az Interaktív Sat TV-vevőegység az éppen nézett 
csatorna adását attól a pillanattól rögzíti, amint 
a csatornára kapcsol, és a felvétel mindaddig 
tart, amíg egy másik csatornára át nem vált. Ettől 
a pillanattól a korábban nézett anyag rögzített válto-
zatát már nem érheti el. Az éppen nézett tévéműsor 
megtekintése közben a távirányító           gombjának 
segítségével előhívható az aktuális adás megállítása 
és visszatekerése mód.
Ekkor a képernyő alján megjelenik egy vízszintes 
csík, amely jelzi, hogy a műsor hol tart:
¦ A magenta csík vége azt jelzi, hogy hol tart 

az adott csatornán éppen futó adás
¦ A távirányító                            (csak az adott csa-

tornán éppen futó adásig lehet előretekerni),            
és           gombjaival a videomagnónál már meg-
szokott módon irányíthatja a filmet.

  
Teletext
A vevőegység támogatja a szabványos Teletext 
szolgáltatást. Amennyiben az éppen nézett műsor-
csatorna sugározza a teletext információ, abban 
az esetben a távirányító          gombja segítségével 
kapcsolhatja be ezt a funkciót. Lehetőség van teljes, 
részleges vagy áttetsző mód használatára. 

A teletext kikapcsolása a         gomb 
segítségével történik.

9. Az aktuális adás
megállítása
és visszatekerése
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10. Hibaelhárítás

1. Nincs LED-kijelzés az elülső oldalon, nincs hálózati kapcsolat.
Ellenőrizze, hogy a kábeleket helyesen csatlakoztatta-e a készülékekhez!

2. Nincs kép a képernyőn.
Ellenőrizze a videó- kábel megfelelő csatlakoztatását, vagy az elektromos kábel megfelelő csatlakoztatását, 
és a hátoldali főkapcsoló bekapcsolását.
A képernyőn abban az esetben kell megjelennie tartalomnak, ha a vevőegység kijelzőjén vagy az adott 
csatorna sorszáma, vagy Videotéka tartalom vagy felvétel esetében a film lejátszási időpontja látható. 
Amennyiben a digitális – HDMI – kimenetet használt korábban, előfordulhat, hogy Ön utoljára olyan 
beállítást használt, amit az újonnan csatlakoztatott készüléke nem kezel. Ez esetben kérjük, hogy használja 
az analóg csatlakozót, majd a megjelenő menüben állítson be kisebb felbontást.

3. Nincs hang.
¦ SCART csatlakozó esetén ellenőrizze a csatlakozást, HDMI (digitális) csatlakozó esetén ellenőrizze 

a hangkimenet beállítását a „Beállítások” menüpontban.
¦ Növelje a hangerőt (a távirányítón és / vagy a TV készüléken)!

4. A távirányító nem működik.
¦ Irányítsa a távirányítót a vevőegységre!
¦ Cserélje ki az elemeket, vagy helyezze be őket megfelelően!

5. Extra és Videótéka menük almenüi nem elérhetőek
 Ebben az esetben a vevőegység internet kapcsolata nem megfelelő. Ellenőrizze az internet összeköttetést 
a Beállítások/Rendszerinformációk menüpont segítségével, illetve figyeljen arra, hogy a „LAN” LEDnek 
zölden kell világítania.

6. Ha bármilyen hibát tapasztal az interaktív funkciók használata közben:
¦ Ellenőrizze, hogy a digitális elosztó és a vevőegység csatlakozása megfelelő-e,
¦ kapcsolja ki, majd be digitális elosztót, majd a vevőegységet! A ki- és bekapcsolás között várjon 

20 másodpercet!

7. A távirányító használata során nem reagál a vevőegység.
Amennyiben az „IR” LED nem reagál a távirányítóra, cserélje ki az elemet benne, ha reagál, de a vevőegység 
nem, indítsa újra a vevőegységet.

8. A teletextet nem lehet kikapcsolni.
Nyomja meg a          gombot!

9. A vevőegység bekapcsolása után Bejelentkező ablak jelenik meg a TV képernyőjén.
Ebben az esetben távirányítója segítségével írja be a Set-Top-Box ID helyre a Smart Card-on szereplő „Kár-
tyaazonosítót” kötőjelek nélkül. Ez a kártyán szereplő számsor első 11 karaktere (a kötőjel előtti 11 karakter). 
A PIN kód mezőbe pedig a 1234 –et írja be, amennyiben még nem módosította.



Kiadja a Magyar Telekom Nyrt.
2011. november
A változás joga fenntartva.

Az Interaktív Sat TV-vel kapcsolatos friss információkról bôvebben,
a www.t-home.hu weboldalon olvashat.


