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Figyelmeztetések és biztonsági elôírások

  Ne nyissa ki a készüléket! Fennáll az áramütés veszélye!

  A vevôkészülék felnyitása jogi következményeket vonhat maga után!

  Az itt leírt biztonsági elôírások be nem tartása esetén, a javítás, illetve csere 
költségei Önt terhelhetik.

  Vigyázzon, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék, illetve fémtárgy 
a szellôzônyílásokon keresztül!

  A nedvesség rövidzárlatot (tüzet vagy áramütést) okozhat. Ne helyezzen 
a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (vázát, cserepes virágot)!

  Ne permetezzen folyadékot a készülékre!

  Ha a készüléket folyadék éri, azonnal szakítsa meg az áramellátást és 
forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz! 

  Ha a vevôkészülék jelentôs hômérsékletváltozáson ment keresztül, 
ne kapcsolja be azonnal, hagyja néhány óráig szobahômérsékleten, hogy 

felmelegedjen vagy lehûljön.

  Mielôtt változtatna a tévé, a videó lejátszó vagy az antenna csatlakoztatáso-
kon, szakítsa meg a vevôkészülék áramellátását (a csatlakozóaljzatnál vagy 
a készülék hátánál).

  Vihar esetén ajánlott a készülék kábelét és az antennakábelt is kihúzni 
a csatlakozóaljzatból. 

  A vevôkészüléket és a tévét a villámcsapás még akkor is megkárosíthatja, 
ha azok ki voltak kapcsolva.

A vevôkészülék elhelyezése

A készülék akkor mûködik optimálisan, ha:

  zárt helyiségben található, nincs kitéve villámcsapásnak, esônek és közvet-
len napsugárzásnak

  nem éri nagyon erôs fény (nap, reflektor stb.)

  nem áll fûtôtest vagy egyéb hôforrás közelében

  száraz és szellôs helyen található; a vevôkészülék jól szellôzik, függönyök, 
egyéb tárgyak, mint szekrény nem akadályozzák a levegô áramlását a 
készülék szellôzônyílásain keresztül. Ne helyezzen semmit a készülékre, 
mivel az akadályozhatja a szellôzést!

  nedvességtôl óvott helyen található

  biztonságos helyen áll, ahonnan nem eshet le

  gyerekek és állatok nem érhetik el

  a készülékhez tartozó kábellel csatlakoztatja az áramforráshoz. Hosszabbí-
tó használata nem ajánlott. A készüléket csatlakoztassa könnyen elérhetô 
hálózati aljzathoz.

1. Biztonsági elôírások
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Távirányító

 1.  TV, vevôkészülék és az AUX-scart*  
váltógomb   

 2. Rádió
 3. Teletext
 4. V+/V- Hangerôszabályzó
 5. Mute Hang ki-/bekapcsoló
 6. INFO Programinfó 
 7. OK Választás megerôsítése
 8.  EXIT Megszakítás, kilépés egy aktív 

menübôl  vagy üzemmódból
 9. 0–9 Csatornakiválasztás és beállítás
 10. Funkció nélküli gomb
 11. KI/BE A vevôkészülék ki- és bekapcsolása
 12. Funkció nélküli gomb
 13. Kedvencek listája: Menj a kedvenchez! 
 14. P+/P- Csatornaváltó
 15. MENÜ aktiválása
 16. EPG Elektronikus mûsorkalauz
 17. Léptetô gomb

  A menü képernyôi között lépeget 
  A programinformációk között és 

az EPG-ben lépeget
 18.  BACK/vissza: Vissza az elôzô képernyôhöz 

vagy módhoz
 19. HD Képbeállítás (ha a HD funkció aktív)

Elemek behelyezése

1. Távolítsa el a távirányító hátlapját!
2.  Helyezze be a csomagban található két  

1,5 Voltos AAA-elemet. 
3. Helyezze vissza a hátlapot.

Elôlap

 

1. P- Csatorna váltógomb
2. P+ Csatorna váltógomb
3. KI/BE kapcsoló

  A vevôkészülék bekapcsolása (nyomja meg, majd engedje föl)
  A vevôkészülék újra beindítása (nyomja meg és tartsa lenyomva 

5 másodpercig)
4. Állapot kijelzô
5. Digitális kijelzô

  A vevôkészülék kikapcsolt állapota esetén mutatja az idôt
  A vevôkészülék bekapcsolt állapota esetén mutatja a csatorna számát 

vagy a státuszt
6. Elôfizetôi kártya olvasó

Hátlap

1. Mûholdas antenna bemenet
2. HDMI (digitális audio-/videocsatlakozó)
3. Analóg audiócsatlakozó ( Hi-Fi-egységhez)
4. Digitális hangcsatlakozó
5. Scart csatlakozó ( videóhoz, DVD-hez)
6. Scart csatlakozó (tévéhez)
7. Tápegység csatlakozó

2. Általános jellemzôk
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Dolby digitális minôségû adás esetében csak a házimozi-rendszer közvetít 
hangot, a TV készülék nem. Ellenkezô esetben mindkettô közvetít hangot. 

Csatlakoztatás házimozi rendszerre 

A Dolby digitális hanghatás eléréséhez csatla-
koztassa a vevôkészüléket S/PDIF-bemenettel 
rendelkezô házimozi rendszerre. A koaxiális kábel 
egyik végét csatlakoztassa a DIGITÁLIS HANG 
kimenetre a másik végét pedig a házimozi rend-
szer S/PDIF-bemenetére. (A szállítási csomag 
nem tartalmaz koaxiális kábelt.)

Csatlakoztatás Hi-Fi-rendszerre

A vevôkészülék Hi-Fi rendszerre való csatlakozta-
tása standard RCA audió kábellel lehetséges.
Csatlakoztassa a vevôkészülék jobb (R/piros) és 
a bal (L/fehér) hangkimenetét a Hi-Fi rendszer 
AUX bemenetéhez. (A szállítási csomag nem 
tartalmaz audió kábelt.)

Csatlakoztatás elôtt bizonyosodjon meg, hogy rendelkezik a csatlakoztatás-
hoz szükséges alkatrészekkel, és a csatlakoztatandó készülék (tévékészülék, 
házimozi rendszer, stb.) áramtalanítva van!

1. Ha olyan lapos képernyôjû tévékészülékkel rendelkezik, amely támogatja 
a HD technológiát, csatlakoztassa a vevôkészüléket és a tévékészüléket 
a HDMI kábellel. [1a] 
Ha a tévékészüléke nem támogatja a HD technológiát, a Scart kábellel 
csatlakoztassa a vevôkészüléket a televízióval. [1b]

2. Ha videó-/DVD-lejátszó/felvevôhöz szeretné csatlakoztatni a mûholdvevôt, 
a scart-csatlakozók segítségével csatlakoztassa a vevôkészülék VCR 
scartját a tévékészülék scart csatlakozójához. 

3. A mûholdvevô antenna kábelét csatlakoztassa a vevôkészülék mûhold 
bemenetéhez. 

4. Ezután helyezze a vevôkészülék 12V-os hálózati csatlakozóját  
a csatlakozó aljzatba.

5. Helyezze be az elôfizetôi kártyát a kártyaolvasóba, az aranyszínû  
fémlappal felfelé.

6. Kapcsolja be a tévét. 

7. Válassza ki a megfelelô jelbemenetet a televízión, hogy a vevôkészüléken 
keresztül megjelenjen a vevôkészülék képe.

A Scart és HDMI jeleket a legtöbb mai tévén az INPUT-gomb megnyomásával 
találja meg. Ha nem találja a megfelelô jelbemenetet, olvassa el a tévéké-
szülék használati útmutatóját. A tévé hátoldalán látható bemenet nevének 
(például „HDMI 1”) egyeznie kell a kiválasztott jelbemenettel. 

3. Csatlakozások

Tipp:
A csatlakoztatással a Hi-Fi rendszert rádióhallgatásra használhatja,  
ha a tévékészüléket kikapcsolja.

CsatlakozásokCsatlakozások

Figyelem! A vevôkészülék hangbeállítását is Dolby AC3-ra kell állítania  
(lásd a 19. oldalt)! 
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1. Helyezze be az elôfizetôi kártyát (az aranyszínû fémlappal felfelé) 
a vevôkészülék CARD jelölésû nyílásába.

2. Kapcsolja be a TV készüléket!

3. Csatlakoztassa a STB készüléket a tápegységgel.

4. A bekapcsoláskor a készülék ellenôrzi, hogy található-e a rendszeren 
frissebb szoftververzió. Ha igen, az alábbi felirat jelenik meg a képernyôn:

„Letöltési folyamat. A készülék mûködésének javításához egy új szoftver 
letöltése szükséges. A letöltés alatt a képernyô fekete lesz. Ne kapcsolja ki 
közben a készüléket. A frissítés letöltéséhez nyomja az OK-t, vagy kilépéshez 
az Exit gombot.”

A letöltés több percet  vesz igénybe ,semmi esetre se kapcsolja ki  
a letöltés közben a készüléket. A letöltés végén a következô felirat jelenik 
meg a képernyôn:
„Letöltési folyamat. A letöltés befejezôdött. Az új szoftver letöltése sikeres, 
a mûsorokhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.”

5. A képernyôn megjelenik az üdvözlô üzenet, és a vevôkészülék kijelzôjén az 
init/inSe üzenet.

Ha az üzenet maximálisan 30 másodpercen belül nem jelenik meg, mindad-
dig váltogassa a TV készüléken a jelbemenetet, amíg az üdvözlô üzenet meg 
nem jelenik. A TV hátoldalán található bemenet nevének (pl. HDMI 1) meg 
kell felelnie a kiválasztott jelbemenetnek. 

4. Elsô beállítások

Elsô beállításokElsô beállítások

6. A távirányítón található léptetô gombok segítségével válassza ki a kívánt 
menünyelvet.

7. A léptetô gombok segítségével válassza ki a kívánt országot.

8. Válassza a Gyorstelepítés menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
 

A készülék behangolja a rendelkezésre álló csatornákat, miután ez megtör-
tént válassza a „következô” ikont, majd nyomja meg az OK gombot!

A továbbiakban elôforduló szoftverfrissítések esetén hasonlóan  
kell eljármi.

Tipp:

A magyar nyelvet egyszeri jobbra kattintással találja meg.

Tipp:

A léptetô gombok segítségével válasszon a lehetôségek közül.
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4. További információk

Ha még több információt szeretne megtudni a programról, nyomja meg 
az INFO gombot.
  A jobb léptetô gomb megnyomásával többet olvashat a kiválasztott 

csatornán várható következô programról.
  Le és fel lépegetve a léptetô gombokkal megtudhatja, hogy milyen 

programokat sugároznak jelenleg más csatornákon. 
Nyomja meg az OK gombot, hogy további választási lehetôségek  
jelenjenek meg.

  Vissza a TV nézethez – Válassza ezt az opciót a kívánt csatorna 
megtekintéséhez.

  Összefoglaló– Megtekintheti a kiválasztott csatornára vonatkozó bôvebb 
információkat. (A piros nyíl több szöveget jelöl. A léptetô gombok segítsé-
gével fel és le lépegethet a szövegben.)

  Opciók – Nyelv, felirat és kedvencek témakörben további választási 
lehetôségeket kínál. (A következô bekezdésben részletes, pontokba sze-
dett információkat talál.)

5. Hang és feliratozás nyelvének átmeneti kiválasztása

1. Nyomja meg az INFO gombot, nyomja meg az OK gombot, majd válasz-
sza az Opciók szövegmezôt! (A választását az OK gomb megnyomásával 
erôsítse meg.)

2. A hang és feliratozás nyelvének kiválasztásához a távirányító segítségével 
válasszon az elérhetô nyelvek közül. Abban az esetben, ha nincs választási 
lehetôség, csak egy elérhetô kísérôhang, vagy felirat található, nem aktivál-
hatóak a „Kísérôhang”, illetve „Feliratok” mezôk.

A beállítás azonnal érvénybe lép. Az EXIT gomb segítségével kiléphet a menübôl.

6. kedvencek listájának létrehozása

A felhasználói lista menüben összeállíthatja a kedvenc csatornák listáját (lásd 
a 17. oldalon). (Ha nem hozza létre a Kedvencek listáját, a fôlista jelenik meg.)

1. Nyomja be az INFO gombot, majd az OK gombot, válassza az Opciók, 
majd a preferál opciót. (A választásokat az OK gomb megnyomásával 
erôsítse meg.)

Mindennapi használatMindennapi használat

1. Ki-Bekapcsolás

A készüléket a távirányítóval és a készülék elôlapján is készenléti állapotba 
lehet kapcsolni (stand by). Ha a távirányítóval kapcsolja készenléti állapotba 
a készüléket, akkor a távirányítóval be lehet kapcsolni újra, de ha a készülék 
elôlapján található gombbal kapcsolja készenléti állapotba, akkor távirányí-
tóval nem lehet visszakapcsolni csak a készülék elôlapján. Ha a készülék 
elôlapján kapcsolja készenléti állapotba a készüléket, a készülék elôlapján 
minden kijelzés eltûnik, az óra sem látható. Ilyenkor minimális a készülék 
áramfelvétele, ha lehetséges ezt az állapotot használja.

2. Csatornaválasztás

Távirányítóval
A csatornaváltáshoz a távirányító P+ vagy P- gombjait használja, vagy írja be 
a kívánt csatorna számát.

Csatornalistából
Az OK gomb megnyomásával aktiválhatja a csatornalistát. A léptetô gombok 
segítségével válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg az OK gombot, 
hogy megerôsítse választását.

3. Csatorna információ

Csatornaváltáskor egy programkijelzô jelenik meg a képernyôn.
Ezen olvasható a csatorna száma és neve. A felhasználói beállításokban 
megváltoztathatja a kijelzés idôtartamát.

5. Mindennapi használat

Tipp:
A jobb és bal léptetô gombok segítségével oldalra is lapozhat  
a csatornalistában.
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A listából válasszon ki egy csatornát az aktuális és késôbbi mûsorok megte-
kintéséhez. A jobb oldali léptetô gombbal lépjen be a mûsorlistába, ott lefele 
és felfele lépegethet.  A csatornalista eléréséhez a bal léptetôgombot kell meg-
nyomnia. Ebbôl a nézetbôl a szivet ábrázoló gomb megnyomásával tud vissza-
lépni az EPG fôoldalra, vagy az exit gombbal tud visszalépni a TV nézethez.

9. Rádió

Nyomja le a  rádió gombot a távirányítón, hogy rádiós üzemmódra váltson.
Válassza ki a kívánt rádiócsatornát. Az EXIT gomb segítségével kiléphet 
a rádiós üzemmódból.

10. A hangerô beállítása

A hangerô beállításához használja a V+ és V- gombokat.
A hang elnémításához nyomja meg a  Némít gombot.
Visszaállításhoz újra nyomja meg a  Némít gombot. 

Mindennapi használat

Figyelem! A VCR scart csatlakoztatás, a Hi-Fi és a digitális hang kimenet 
csatlakoztatása esetén ez a mûvelet nem lehetséges.

  Kedvenc csatorna 
–  Bekapcsol: a lista nincs használatban.

Jelölje be és nyomja meg az OK gombot a lista aktiválásához.
–  Kikapcsol: a lista használatban van. Jelölje be és nyomja meg 

az OK gombot a lista kikapcsolásához.
  Megtekintett csatorna 

– Hozzáad: a megtekintett csatornát felveszi a listára.
–  Töröl: A megtekintett csatornát törli a kedvencek közül.
Az alábbi módosítások bármikor lehetségesek, függetlenül attól, hogy a lista 
aktiválva van vagy sem.

7. Teletext

A teletext csak akkor elérhetô, ha a csatorna biztosítja ezt a szolgáltatást.
A teletext bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg 
még egyszer a  gombot, ha a szöveget áttetszô háttérrel szeretné olvasni.
A kívánt oldal megtekintéséhez használja a számbillentyûket. lépkedjen fel és 
le a távirányító P+/P- gombjaival. A teletextbôl az EXIT gombbal tud kilépni.

8. Elektronikus mûsorkalauz

Az elektronikus mûsorkalauz (EPG) az összes csatorna által sugár-
zott mûsorra vonatkozó információkat tartalmazza. A szolgáltatás 
a mûsorszolgáltató által közzétett információk függvényében elérhetô.
Nyomja meg az EPG gombot az elektronikus mûsorkalauz megnyitásához.
Az EPG-n keresztül egyszerre több csatorna mûsorait is áttekintheti.
Az Ön által választott csatorna aznapi mûsorajánlatának megtekintéséhez 
a bal és jobb léptetô gombokat kell használnia. A programok között a lefele 
és felfele nyilakkal lépegethet. A P- és P+ gombok segítségével lépegethet 
a napok között. Az elektronikus mûsorkalauzból való kilépéshez és a válasz-
tott csatorna eléréséhez nyomja meg az OK gombot. A szívet ábrázoló -gomb 
megnyomásával meg tudja változtatni az EPG beállításait, hogy a képernyôn 
egy lista jelenjen meg.

Mindennapi használat
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Írja be a PIN-kódot. (A standard Pin-kód: 1234.) Válassza ki a csatornalistát.
Megjelenik a csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, és nyomja 
meg az OK gombot a csatorna kijelöléséhez. Ezt ismételje meg minden 
zárolni kívánt csatolna esetében. A léptetô gombok segítségével lépeges-
sen lefelé. A csatornaoldalak között az OK gombbal lapozhat. Ha kijelölte 
a zárolni kívánt csatornákat, nyomja meg az OK gombot. (A zárolt csatornák 
neve mellett egy pipa jelenik meg.) 

A VISSZA gomb megnyomásával kiléphet anélkül, hogy a beállításokat 
megerôsítené.  EXIT gomb megnyomásával kiléphet a menübôl. 

Ne feledkezzen meg a PIN-kód megváltoztatásáról sem! (Lásd a 6.4.2. pont.) 
Ellenkezô esetben az 1234 standard PIN-kód marad érvényben. 

2.2 Megjelenítés
A csatornainformáció megjelenítési idejét lehet beállítani. A választott idô 
melletti négyzeten kell OK gombot nyomni. A négyzetek között a bal/jobb 
kurzorral tud mozogni, majd a le és a jobb kurzor megnyomása után  
a „Rendben” szövegmezôn állva kell OK gombot nyomni.

2.3 Kedvencek beállítása
Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK, 
majd a Kedvencek beállítása funkciót. (Választását az OK gomb megnyomá-
sával erôsítheti meg.) Aktiválja a Kedvenc csatornák opciót. (Választását az 
OK gomb megnyomásával erôsítheti meg.) Válassza ki a Csatornalistát és 
nyomja meg az OK gombot. Jelölje be kívánt csatornákat. Válasszon ki egy 
csatornát, majd nyomja meg az OK gombot, és a csatorna kijelölésre kerül. 
Ezt végezze el minden olyan csatorna esetében, amelynek szerepelnie kell 
a kedvencek között. A léptetô gombok segítségével lapozzon az oldalak 
között. A csatornaoldalak között az OK gombbal lépegethet. (Ha egy oldalnyíl 
ki van jelölve.)

MenüMenü

Figyelem! A csatornák sorrendjén nem lehet változtatni.

1. Nyelvi beállítások

Nyomja meg a MENÜ gombot. A léptetô gombok segítségével válassza ki 
a NYELVEK/ORSZÁG menüt, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza 
ki a képernyômenü nyelvét (OSD), majd válassza ki a hang és a szöveg 
nyelvét is a léptetô gombok segítségével. A hangot és a feliratozás szövegét 
illetôen a nyelvi beállítások minden olyan csatorna esetében érvényesek 
lesznek, amelyek esetén megvan az adott választási lehetôség. A képernyôn 
válassza ki a Rendben opciót és nyomja meg az OK gombot a távirányitón, 
hogy megerôsitse az új beállitásokat. Nyomja meg az Exit gombot, vagy 
a Törlés szövegmezôn nyomjon OK gombot, ha mégsem akarja végrehajtani 
a vátoztatást. A fômenübôl való kilépéshez is az EXIT gombot kell megnyomni.

Ennek elôfeltétele, hogy a csatornán több nyelv közül lehessen választani.

2. Felhasználói beállítások

2.1 Gyerekzár beállítások.

Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK, 
majd a gyerekzár beállítások-at. (Választását az OK gomb megnyomásával 
erôsítheti meg.)

6. Menü

Figyelem! Ha zárolt csatornát akar nézni, ahhoz minden egyes alkalommal  
be kell írnia a PIN-kódot!

Tipp:
A nyelvet egy mûsor nézése közben is meg tudja változtatni,  
ha megnyomja az INFO gombot. (Ezután nyomja meg az OK gombot  
és válasszon a lehetôségek közül.)
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2. A HD KIMENETEK AKTIVÁLÁSA opciónál: válassza a NEM-et! 

3. TV formátum: válassza az Ön tévéjére jellemzô, 16/9 vagy 4/3 formátumot. 

4. Amennyiben4/3-as a tévéje, válassza a KÉPMÉRET VÁLTOZTATÁSA opciót:
válasszon a széles formátum (Letter-box javasolt) vagy Pan and Scan közül

5. TV SCART: PAL vagy RGB/PAL 

6. AUX SCART a videohoz: PAL vagy S-video 

Az új beállítások megerôsítéséhez válassza ki az OK opciót, és nyomja 
meg az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza 
szeretne lépni.

A menübôl való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

3.2 Hang beállítások
1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza a Készülék beállítása- és Hang be-

állítások opciót. (Választását az OK gomb megnyomásával erôsítse meg.)

2. A vevôkészülék hangerôsségének szabályozásához nyomja meg többször 
a + vagy a – gombokat, hogy növelje, illetve csökkentse a hangerôt. (Ezzel 
a funkció ugyanarra szolgál, mint a távirányító V+ / V- gombjai.)

3. Ha házimozi rendszerrel rendelkezik, a Dolby AC3 funkciót IGEN-re  
kell állítania.

Az új beállítások megerôsítéréhez válassza az OK opciót, majd nyomja meg 
az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza szeretne 
lépni. A menübôl való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

3.3 Gyári beállítások visszaállítása
A vevôkészülék eredeti gyári beállításait az alábbiak szerint tudja újra aktiválni. 
1.  Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a Készülék beállítása funkciót, 

majd a Gyári beállítások visszaállítása opciót. (Választását az OK gombbal 
erôsítheti meg.)

MenüMenü

Figyelem! Dolby digitális adás esetén csak a házimozi rendszer fog hangot 
közvetíteni, a tévékészülék nem. Ha az adás nem Dolby digitális minôségû, 
mindkét rendszeren keresztül hallhatja a hangot.

Ezzel kapcsolatosan olvassa el az 5.6 pontot, hogy az INFO-gomb segítségé-
vel miként tudja karbantartani és használni a kedvencek listáját.

3. Készülék beállítások

3.1 Kép beállítások

HD-kompatibilis lapos képernyô
1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a Készülék beállítások és 

Kép beállítások funkciót. (A választást az OK gomb megnyomásával 
erôsítheti meg.)

Ha a HDMI csatlakozón keresztül csatlakoztatta a vevôkészüléket a 
HD-kompatibilis TV készülékhez, akkor a HD kimenetek aktiválása funkciónál 
válassza az IGEN-t.

2. FELBONTÁS: Válassza kimenô felbontásnak az 1080i mezôt

3. AUX SCART videó szabvány: PAL vagy S-Video.

Az új beállítások megerôsítéséhez válassza a Rendben opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza 
szeretne lépni. A menübôl való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

Normál tévékészülék
1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a készülék beállítása- és Kép be-

állítás funkciót.  (Választását az OK gomb megnyomásával erôsítheti meg.) 
Ha a vevôkészüléket nem HD-kompatibilis képernyôhöz, hanem egy stan-
dard 16/9-es vagy 4/3-as tévékészülékhez csatlakoztatta, a HD KIMENE-
TEK AKTIVÁLÁSát NEM-re kell állítania. Ebben az esetben a HDMI-kimenet 
nem fog jelet továbbítani.

Figyelem! Az AUX-scart videókimenet nem HD-, hanem SD-minôségû.
A vevôkészülék HDMI-kimenetének használata esetén, a TV scart  
csak PAL-videojeleket (RGB) fog közvetíteni.

Tipp:
A teljes csatornalista és a kedvencek listája között a  szivet ábrázoló 
gombbal tud lépegetni. A képernyô tetején     jelenik meg, ha a 
kedvencek listáját bekapcsolja, és    , ha kikapcsolja.
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Hibakeresés a vevôkészülék használata során

A távirányítóval nem lehet a vevôkészüléket irányítani.
  Bizonyosodjon meg, hogy a megfelelô távirányítót használja.
  Tartsa a távirányítót a vevôkészülék irányába. Bizonyosodjon meg, hogy a jel 

irányában nem találhatók olyan tárgyak, amik annak közvetítését gátolnák.
  Ellenôrizze, hogy az elemek megfelelôen be vannak-e helyezve. Cseréljen 

elemet, ha szükséges.

A vevôkészülék kijelzôjén a következô jelenik meg: -- : --
  Nyomja meg a KI/BE gombot a készülék bekapcsolásához.

A képernyô fekete színre vált, vagy a kijelzôn egy hibaüzenet jelenik meg.
  Kapcsolja ki-majd be a készüléket, ha így sem mûködik, végezze el a gyári 

beállítások visszaállítását.

A kép lefagy vagy közvetítési probléma áll fenn.
  Ellenôrizze a vezetékeket (lásd a Csatlakoztatások fejezetet)

A vevôkészülék nem talál csatornát.
  Végezze el a gyári beállítások visszaállítását.

Egyéb hibaüzenetekkel forduljon a 1412-es a Magyar Telekom hálózatá-
ból (vezetékes, mobil) díjmentes ügyfélszolgálathoz.

7. Hibakeresés

Hibakeresés

2.  Írja be a vevôkészülék PIN- kódját (általában: 1234), hogy sikeresen vég-
rehajtsa a visszaállítást. A kódot a Redben megnyomásával erôsítse meg. 
A mûvelet visszavonásához nyomja meg a törlés gombokat, vagy nyomja 
meg a távirányítón az EXIT gombot. 

3.  A vevôkészülék visszaállításának megerôsítéséhez válassza a Megerôsítés 
opciót, és nyomja meg az OK gombot. 

4.  Ezzel minden csatornát és beállítást kitörölt, és a készülék most az „Elsô 
beállítás” képernyôt jelzi ki (lásd 10. oldal) 

4. Feltételes hozzáférés

4.1  Elôfizetôi információk
A Smart kártyán található inormációk jeleníthetôk meg.

4.2 PIN megváltoztatása
Az aktuális PIN kód itt változtatható meg. A változtatáshoz meg kell adni 
a jelenlegi kódot ( alapeset 1234). Ezután meg kell adnia az új kódot, majd 
meg kell erôsítenie ( újra be kell írni), és a „Rendben” szövegmezôn OK gom-
bot nyomva tárolódik a kód.

4.3 Korhatár besorolás
A mûsorok korhatár alapján történô zárolását lehet beállítani e menüpont-
ban. A korhatár beállítás szintje szövegmezejében levô kategóriát megha-
ladó mûsorokat nem lehet megjeleníteni csak PIN kód begépelése után. 
A korhatár besorolás szintjét csak a PIN kód megadása után lehet menteni 
a „Rendben” mezôn az OK gomb nyomásával.

4.4 Conax CA információk
A titkosító rendszer információi találhatóak meg itt.

Figyelem! A 0000 kód nem használható. Ha megerôsítette a változtatást  
az OK gomb megnyomásával, és miután megismételte az új kódot, már nem 
léphet vissza! Ahhoz újra be kell lépnie, és a kódot vissza kell állítania 1234-re.

Tipp:

A vevôkészülék gyárilag beállított standard kódja: 1234.

Menü
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Felbontás / jelformátum
HD: 1280 x 720 50 Hz-nél progresszív
vagy1920 x 1080 50 Hz-nél váltott soros
Képarány 16/9
SD: képarány 4:3 és 16:9
Konvertálás: Pan and Scan, Letter-box

Kimeneti csatlakozók
TV-SCART
AUX-SCART
2XRCA audio
RCA S/Pdif koaxiál

HD-kimenet
HDMI HDCP-vel

Hangkimenet
Hi-fi-hangkimenet
S/Pdif koaxiális

Feltételes hozzáférés
1 x ISO/IEC 7816 smart kártya olvasó

Elôlap
4 számjegyû színes kijelzô, narancsszínû
Állapotjelzô: 1 lámpa 2 színû
IR-érzékelô: 38 kHz
3 gomb
1 smart kártya olvasó

Hátlap
1 x IEC169-24 F-típus, csatlakozóhüvely (SAT be)
2 x SCART (TV, AUX)
1 x HDMI

A Magyar Telekom a változtatás jogát fenntartja. A dekóder funkcionalitása 
(mûködése és a Felhasználói Kézikönyv tartalma közötti eltérések a megvaló-
sított továbbfejlesztésekbôl adódhatnak. A változásokra vonatkozó informá-
ciók az alábbi webcímen találhatók: www.t-home.hu

MellékletMelléklet

Mûszaki adatok

Átviteli standard
DVB-S2, DVB-S, MPEG-2, MEPG-4

Mûholdbemenetek
Mûhold RF-bemenet
Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150 MHz
Bemeneti jel teljesítmény: –25-tôl –65 dBm-ig
Bemeneti impedancia: 75 Ohm 
KU-sávszéllesség: 10,7–12,75 GHz
LNB-áram 13/18 v, max.400 mA – túlterhelés-védelem
22 kHz LNB-vezérlô és DiSEqC 1.1
Szimbólumfrekvencia: 10–30 MS/s
Kódfrekvencia: 1/2 - 7/8
Sávterjedelem: 36 MHz

Videodekódoló
MPEG-2
Standard MPEG-2 MP HL
Bemeneti frekvencia (max.): 80 Mbps 
MPEG-4 PART 10/H.264
MPEG-4 AVC HP L4-nél (HD) 
Bemeneti frekvencia (max.): 20 Mbps
MPEG-4 AVC HP L3-nál (SD)
Bemeneti frekvencia (max.): 10 Mbps for HP ved L3

Hangdekóder
MPEG-1-/MPEG2-lag I
MPEG-1/MPEG2-lag II (Musicam-lyd)(2.0)
DOLBY AC3-kimenet
Hangdekóder, mintavételi frekvencia: 32, 44,1 vagy 48 kHz

Melléklet
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Veszélyes anyagot tartalmazó elektronikai berendezések korlátozására 
vonatkozó elôírás (RoHS)
Vevôkészüléke, valamint a vele járó elemek megfelelnek az RoHS-elôírásnak. 
Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kádmium, nem tartalmaznak. Ezzel 
elkerülhetô a környezetszennyezés és az újrahasznosításban dolgozók 
egészségi károsodása. A távirányító elemeit könnyen eltávolíthatja.

Biztonság:

A csatlakoztatásra vonatkozó emlékeztetô
7-es számmal jelölt csatlakozás: veszélyes feszültség.

A vevôkészülék áramfogyasztása

Az áramfogyasztás és a készülék elhasználódásának optimalizálására 
javasoljuk, hogy azt standby-módba állítsa, amikor nem használja. Húzza ki 
a hálózati csatlakózót a csatlakozóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használja 
a készüléket

MellékletMelléklet

Figyelem! A távirányító elhasználódott elemeit egy alkalmas gyûjtôhelyen  
adja le, és ne dobja a háztartási hulladék közé!

Környezetvédelmi szempontok

A csomagoláson, illetve a terméken található szimbólumok jelentése

  A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a ház-
tartási hulladék közé.

  A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült, ezért nem 
távolítható el a háztartási hulladékkal.

  A mûanyag újrahasznosítható, ezért nem távolítható el a háztartási 
hulladékkal.

Újrahasznosítás és a termék eltávolítása
Az újrahasznosítás egyszerûbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttí-
pusra vonatkozó helyi szabályozást.
Ha a termék elemet tartalmaz, azt az erre alkalmas helyen kell leadni.
Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termé-
kek közé sorolt árukat leadhatja
  a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
  a helyi környezetbarát begyûjtô állomásokon. 

Így Ön is részt vehet az újrahasznosításban és az elektromos, illetve elektro-
nikus hulladék újrahasznosításának fejlesztésében, ami fontos környezetünk 
védelme és az emberi egészség számára.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól (weee) szóló 
európai elôírás
A környezet fenntarthatóságának érdekében fontos a szemét mennyiségének 
csökkentése újrahasznosítás, recirkulálás, komposztálás és energiakinyerés révén.
A 2005.08.13. után árusított elektromos készülékekre vonatkozó 
elôírásnak megfelelôen, vevôkészülékét ingyen visszajuttathatja a készülék 
értékesítôjéhez, aki újrahasznosításáról gondoskodik – a visszajuttatott készü-
lékek mennyisége és fajtája által állított korlátokon belül. A készülék emberi és 
állati egészségre káros anyagokat tartalmaz, amik újrahasznosíthatók.





Kiadó: Magyar Telekom Nyrt.
Kiadva: 2009. szeptember
A változtatások joga fenntartva.


