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ELŐLAP ÉS HÁTLAP CSATLAKOZÓI

1  Bekapcsoló gomb  
Kapcsolja a vevőkészülék tápellátását  
„BE” vagy “KI”.

2  Állapot jelző LED  
(FESZÜLTSÉG ALATTI) LED 
Az áramellátási állapotról nyújt tájékoztatást. 

3   Távirányító vételt jelző LED 
A távirányító csatlakoztatásáról nyújt 
tájékoztatást.

4   Felvételt jelző LED 
Amennyiben pirosan világít, éppen  
felvételt készít a set-top-box.

1234

1  SAT antenna csatlakozók 
Csatlakozó a Satelit jel vételéhez.

2  TRRS Analóg TV csatlakozó 
Nem HD képes televízió készülék  
csatlakoztatásához.

3    S/PDIF 
Digitális audió csatlakozó.

4   HDMI 
HD kompatibilis televízió készülék vagy 
monitor csatlakoztatásához.

5    RJ45 
Ethernet port - Inaktív

6    USB port  
Az USB flash memóriához való csatlako-
záshoz. Csak szervíz célokra alkalmazható.

7    BE/KI  
(ON/OFF)

8    Tápkábel / Hálózati csatlakozó 12V IN 
A mellékelt tápegység csatlakoztatásához.
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BEÜZEMELÉS

GYORSTELEPÍTÉS

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

1. Antenna kábel csatlakoztatása 
 Csatlakoztassa az antenna kábelt az LNB IN bemenethez.
2. TV csatlakoztatása
 Csatlakoztassa a HDMI kábelt vagy az AV kábelt a vevőkészülékhez.
3. Digitális Audiocsatlakozó használata
 Csatlakoztassa az TOSLINK (optikai)kábelt a vevőkészülékhez. (opcionális)
4.  Hálózati adapter csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a tápkábelt a vevőkészülékhez, majd a konnektorba.

A szolgáltatás igénybevételéhez végre kell 
hajtani a Gyorstelepítés folyamatot. Ezért 
amikor a rendszert a hálózathoz csatlakoztatja, 
először ez a menü jelenik meg. 

1. CSATORNAVÁLTÁS
Az aktuális csatornát az alábbi módok egyikével módosíthatja. 
•   A csatornaváltáshoz használhatja a CH +/- (csatorna fel/le) gombot, vagy átválthat a kívánt 

csatornára úgy, hogy a numerikus (0 -9) billentyűkkel megadja az adott csatorna számát. 
•   Az előző csatornához történő visszatéréshez nyomja le a VISSZA   gombot.
•   A csatornaváltáshoz használhatja a csatornalistát és a műsorújságot.

2. HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS
•   A hangerő szabályozásához nyomja le a VOL +/- (Hangerő fel/le)   gombokat. A hang-

erőt mutató sáv megjelenik a képernyőn.
•   Nyomja le a Mute  gombot a hangerő ideiglenes némításához. A némítás kikapcsolásához 

nyomja le újra a Mute  gombot, vagy nyomja le a VOL +/- (hangerő fel/le)  gombokat.



3. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK (OPCIÓK)
A  gomb lenyomásával módosíthatja a 
video kimenet beállítását, a nyelvet és feliratot. 
•   A video kimenet beállítása kijelölésével  

szabályozhatja a képfelbontást, a méretarányt.
•   Ha a Hang funkciót jelöli ki, a  nyelvet  

választhatja meg. 
•   Ha a Felirat funkciót jelöli ki, a feliratozási  

nyelvet választhatja meg.

5. CSATORNALISTA 
Nyomja meg az  gombot a csatornalista  
megjelenítéséhez. 
•   A Kedvencek listájának módosításához 

nyomja le a PIROS  gombot.
•   A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja 

le a ZÖLD  gombot.

6. MŰSORINFORMÁCIÓ (CÍMOLDAL)
Nyomja meg az (Info)  gombot a műsorin-
formáció megtekintéséhez.
•   Nyomja le a   gombot, hogy meg-

tekinthesse a csatornára és a programra 
vonatkozó információkat.

•   A kiválasztott csatornára történő kapcsolás-
hoz nyomja le az  gombot.

•   Jelöljön ki egy nézni kívánt programot és 
nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlé-
keztető hozzásadásához.

4. TELETEXT
Ha az aktuális program biztosít teletext funkciót, akkor nyomja le a  gombot a képújság  
megjelenítéséhez. 



FŐMENÜ

•   A MENÜ /  gomb megnyomásával  
tud belépni a Főmenübe.

ÚTMUTATÓ A FŐBB FUNKCIÓKHOZ

1. MŰSORÚJSÁG
A műsorújság dátum és idő alapján jelenít meg 
műsorinformációkat csatornák szerint.
•     A kurzor mozgatásához nyomja le a  

gombot.
•    A kiválasztott csatornára történő kapcsolás-

hoz nyomja le az  gombot.
•    A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja le  

a ZÖLD  gombot.
•    A keresés menü megjelenítéséhez nyomja le  

a SÁRGA  gombot.
•    Az emlékeztető menü megjelenítéséhez nyomja le a KÉK  gombot.
•   Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlé-

keztető hozzáadásához.

2. KERESÉS
Kulcsszó vagy műfaj segítségével találhatja meg  
a kívánt műsort. 
•     A program kereséséhez nyomja le az  gombot.
•     A keresési mód (kulcsszó vagy műfaj)  

megváltoztatásához nyomja le a  gombot.
•     A rendezés menü kijelzéséhez nyomja le  

a   gombot.
•     A műsorújság menü kijelzéséhez nyomja le  

a   gombot.
•     Az emlékeztetőmenü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
•     Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlé-

keztető hozzáadásához.



3. EMLÉKEZTETŐ
Emlékeztető, a beállított emlékeztetők listája.
•   A szerkesztés (edit) menü kijelzéséhez 

nyomja le az  gombot.
•   Emlékeztető törléséhez nyomja le a  

gombot.
•   Kereséshez nyomja le a  gombot.
•   Műsorújság megjelenítéséhez nyomja le  

a   gombot.

4. FELVÉTELEK BEÁLLÍTÁSA

Előfeltételek
•   Csatlakoztassa a STB hátlapján található 

SAT IN 1 és/vagy SAT IN 2 vevő bemenetekre 
a műholdas antennától jövő jelkábeleket.

Felvételek beállítása
•   A kívánt műsorra állva nyomja meg egyszer 

a felvétel gombot a távirányítón (REC). 
A kiválasztott tartalom felvétele azonnal 
elindul, amit az EPG-ben (műsorújságban) a 
csatorna név melletti „R” betű jelez.

 

•   A felvétel alatt lévő csatornára kapcsolva a 
képernyő jobb felső sarkában rövid ideig a 
beállított felvétel paraméterei megjelennek. 
Amennyiben a felvétel korlátba ütközik (mert 
egyidejűleg másik élő műsorra már van 
felvétel beállítva), az alábbi üzenet jelenik 
meg – Időzítés átfedés.

 



Felvételek leállítása
A már felvétel alatt álló műsornál nyomja meg 
a felvétel gombot a távirányítón (REC). A meg-
jelenő felugró ablakban a felvétel befejezése 
két módon lehetséges:
•  kívánt dátum megadása után nyomjon 

mentést,
•  azonnal megállítás esetén válassza a megál-

lítás opciót.

 
Felvételek megtekintése
•   Nyomja meg a távirányítón a Menü gom-

bot, navigáljon el a Média menüponthoz 
(filmtekercs ikon), és ezen belül válassza ki a 
Felvételek almenüpontot:

  

•   A felvételek listáján belül kiválasztott tarta-
lom lejátszható. A felvételek szerkesztése, 
rendezése itt végezhető el. 

 

Felvételekre vonatkozó egyéb beállítások
•   Nyomja meg a távirányítón a Menü gombot, 

navigáljon el a Beállítások  menüponthoz 
(fogaskerék ikon), és ezen belül válassza ki a 
Rendszerbeállítások majd Médiabeállítások 
almenüpontot. 

 



Itt az alábbiakat lehet módosítani:
•   előfelvétel értéke,
•   utófelvétel értéke,
•   alapértelmezett felvétel hossza (2óra),
•   merevlemez formázása.

Felvétel beállítási korlátok
A set-top-boksz egyidejűleg két transzpondert tud lekezelni abban az esetben, ha mindkét 
vevőbemenetre csatlakoztatva van az antenna. Így az egyidejűleg párhuzamosan beállítható 
felvételek száma akkor nem ütközik korlátba, ha egy vagy két transzponderen van mindkét 
felvenni kívánt tartalom.

Minden más esetben korlátozás lép fel az egyidejűleg párhuzamosan beállítható felvételekre és 
az élő TV adás megtekinthetőségére nézve.

ÜZENETEK

Üzenetek: a szolgáltató által küldött üzenete-
ket mutatja. 



BEÁLLÍTÁSOK

A PIN kód megadásakor az Ön intelligens (smart) kártyájának PIN kódját kell használnia.
Gyárilag beállított, alapértelmezett PIN kód: 1234.
Ha módosította és  elfelejtette a PIN kódját, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom 
hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

1. RENDSZERBEÁLLÍTÁS
Ha a rendszer testre szabása a célja, hogy az 
jobban megfeleljen az ön egyedi igényeinek, 
akkor megadhat néhány paramétert a „Rend-
szerbeállítás” almenüiből.
1) Nyelv
2) Idő
3) Szülői felügyelet
4) Kép és hang beállítás
5) Felületi megjelenés beállítása
6) Gyári beállítások visszaállítása
7) Rendszer információk

2. CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE
Szerkesztheti a kedvencek listáit és  
a gyerekzárat.

3. CA (FELTÉTELES HOZZÁFÉRÉSI) RENDSZER
•   CA: Conditional Access - Titkosító rendszer, 

ami arra szolgál, hogy a televíziós csatornák 
titkosítottak legyenek, hogy csak az arra 
jogosultak férjenek hozzájuk. Ebben a menü-
pontban tud tájékozódni a set-top-box és 
a smart card úgy nevezett chip ID-jairól, 
illetve arról, hogy a set-top-box érzékeli-e 
a behelyezett smart card-ot.

Abban az esetben, hogy ha szolgáltatásunkkal 
kapcsolatban hibát tapasztal és felveszi ügyfél-
szolgálatunkkal a kapcsolatot, ügyintézőnk kérheti 
az ebben a menüpontban található információkat.



PROBLÉMA MEGOLDÁS

Nem világít az Állapot 
jelző LED az előlapon
 
Nincs tápellátás

•   Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az eszköz-
höz.

•   Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően működik, 
oly módon, hogy csatlakoztasson egy másik, Ön által használt 
eszközt a konnektorba.

•   Tartsa a távirányítót az eszköz elülső oldala felé, és nyomja meg a 
POWER gombot. Amennyiben a zöld „Állapot jelző LED”  kigyul-
lad, az eszköz áram alatt van.

Nincs kép •   Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: 
Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási 
javaslatát.

•   Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja. 
•   Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra 

van-e csatlakoztatva.

Rossz képminőség •   Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.

Nincs hang •   Ellenőrizze a hangerőt a TV-n és a vevőegységen.  
•   Ellenőrizze a TV és a vevőegység némítási állapotát.  
•   Ellenőrizze a hangkábel csatlakozását. 

A távirányító nem 
működik.

•   Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: 
Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási 
javaslatát.

•   Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja. 
•   Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra 

van-e csatlakoztatva.

A szolgáltatás nem 
működik, vagy nincs 
dekódolva  
(titkosítva van). 

•   Ellenőrizze, helyesen van-e bedugva az intelligens kártya. 
•   Ellenőrizze, hogy az intelligens kártya megfelelő-e a kiválasztott  

szolgáltatáshoz. 

Elfelejtette a titkos PIN 
kódját.

•   Lásd a jelen felhasználói kézikönyv Beállítások részét.

HIBAELHÁRÍTÁS



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

•   Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban szereplő utasításokat személyi sérülés, vagy 
a berendezés károsodásának elkerülése érdekében. 

•   Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!
•   A vevőkészülék tisztításához puha, nedves ruhát használjon.
•   Ne használjon a gyártó által nem támogatott kiegészítőket, ebből fakadó hibákra  a jótállás nem 

vonatkozik. 
•   Ne helyezze a vevőegységet labilis, instabil tartószerkezetre, ahonnan könnyen leeshet, és 

ezzel sérülést okozhat vagy károsodhat a készülék.  
•   Ne takarja el és ne fedje le a vevőkészüléken található nyílásokat. (Ezek szellőzésre és a túlme-

legedés elleni védelemre szolgálnak.)
•   Ne helyezze a vevőkészüléket fűtőtestre vagy bármely más hőforrás közelébe. 
•   Ne tegye a vevőkészüléket szellőzés nélküli zárt helyre (pl.szekrénybe). 
•   Ne rakja a vevőkészüléket más elektronikus készülékekre, illetve azok alá. 
•   A készüléket ne tegye ki csöpögés vagy fröcskölés veszélyének. 
•   A vevőkészüléket csak a címkén megjelölt paraméterű  tápforrásról üzemeltesse. 
•   A vevőkészülék tápkábelének kihúzásakor a dugót fogja meg, ne a zsinórt.
•   Úgy helyezze el a tápegység zsinórját, hogy lehetőleg ne lépjenek rá, ne deformálódjon el a 

rátett, vagy nekitámasztott tárgyaktól. 
•   Ne tartsa a készüléket az alább felsorolt körülmények között, mivel ez meghibásodást okozhat.  

– ahol túl meleg vagy túl hideg van;  
– ahol nagy a nedvességtartalom;  
– ahol szélsőséges hőmérsékletek fordulnak elő, például légkondicionálók vagy fűtőnyílások előtt;  
– ahol por vagy korom található; 
– zárt területeken, ahonnan a hő nem tud szabadon távozni;  
– ahol közvetlen napfénynek van kitéve. 

•   További védelem érdekében: Villámlás és vihar során, vagy ha a vevőkészülék hosszabb ideig 
nincs használatban, akkor áramtalanítsa, és húzza ki az antenna  vezetéket is. Ez a művelet  
védelmet adhat a villámlás vagy túlfeszültség okozta elektromos károk ellen. 

•   A hálózati csatlakozó kihúzásával tudja áramtalanítani a készüléket.

SZERVIZELÉS 

FIGYELMEZTETÉS:  
Áramütés veszélyének elkerülés érdekében soha ne távolítsa  
el a termék fedőlapját!  
Nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy cserélhető  
alkatrészeket. 



A gyártás a Dolby Laboratóriumoktól kapott engedély alapján történt.  
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratóriumok védjegyei.

A HDMI, a HDMI szimbólum és a High-Definition Multimedia Interface  
a HDMI Licensing LLC bejegyzett védjegye.  


