Felhasználói kézikönyv

INTEK HD Set Top Box

Biztonsági előírások
Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást, és őrizze azt meg.
Tápfeszültség
AC 90-250, 50/60Hz
Csak olyan hálózaton használja a készüléket, amely a feltüntetett értékeknek megfelel. A Set Top Box
(STB) üzembe helyezése minden esetben áramtalanított állapotban történjen (a hálózati kábel ne legyen
csatlakoztatva a dugaszoló aljzatba)
Túlterhelés
A dugaszoló aljzat túlterhelése áramütést vagy tüzet okozhat.
Folyadékok
A készülékbe jutó folyadék meghibásodáshoz vezethet. Ne helyezzen pl. vázát a Set Top Boxra elkerülve
ezzel, hogy folyadék jusson a készülékbe.
Tisztítás
A készülék tisztítása előtt áramtalanítsa és húzza ki a vezetéket a dugaszoló aljzatból. Enyhén nedves
törlőkendővel tisztítsa, ne használjon tisztítószert, mert roncsolhatja a készülék burkolatát!
Szellőzés
A készülék tetején található nyílásokat ne takarja le. Ellenkező esetben nem tud megfelelően szellőzni,
ami meghibásodást okozhat.
Tartozékok
Csak a készülék gyártója által jóváhagyott tartozékokat használja.
A készülék csatlakoztatása
A készülék üzembe helyezését, ill. leszerelését áramtalanított állapotban végezze!
Elhelyezés
Ne tegye ki közvetlen napsütésnek valamint a fűtőtesttől minél távolabb helyezze el!
Üzemeltetés
Vihar esetén, valamint ha hosszabb ideig nem használja (pl. szabadság ideje alatt) áramtalanítsa azt és
húzza ki a fali aljzatból. Ezzel elkerülhető a készülék villámlás okozta meghibásodása.
Javítás
Ne távolítsa el a készülék fedelét, mert a készülékben található alkatrészek érintése áramütést okozhat!
A meghibásodott készülék javítását bízza szakemberre!
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1. Fejezet - mielőtt üzembe helyezné
Általános Jellemzők
 A Set Top Box az alábbi kódolási formátumokat támogatja: MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL),
MPEG-4 AVC/H.264, HP@L4
 2 SCART csatlakozó (TV készülék, ill. Videó magnó csatlakoztatásához)
 Többnyelvű menü
 12 digit-es kijelző
 TXT megjelenítés
 EPG (Electronic Program Guide) elektronikus program újság
 4000 csatorna tárolása lehetséges
 Kedvenc csatorna és gyerek zár funkció
 RS232C port szoftverfrissítéshez
 S/PDIF optikai és koaxiális hang kimenet
 HDMI csatlakozási lehetőség
 SVIDEO kimenet
Tartozékok
 Felhasználói kézikönyv
 Távirányító
 2 db AAA típusú elem
 HDMI kábel
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2. Fejezet - a Set Top Box kezelése
2.1. Előlap

Ki/bekapcsoló gomb
A Set Top Box ki/bekapcsolására szolgál
Nyilak (vízszintes)
A hangerő szabályozásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál
Nyilak (függőleges)
Csatornák közti váltásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál
Menü
Belépés a főmenübe, kilépés az adott menüből.
OK
A kiválasztott esemény jóváhagyása
Kijelző
Bekapcsolt állapotban a csatorna információ megjelenítése
Készenléti állapotban a pontos idő megjelenítése

2. 2. Hátlap
1 RF IN
Kábel TV hálózat jelbemenet
2 LOOP
Kábel TV hálózat jelkimenet (pl. TV készülékhez)
3 RS-232C
Soros port szoftver feltöltéshez (szerviz funkció)
4 VIDEO OUT
Kompozit analóg videó kimenet
5 AUDIO OUT
Analóg stereo hang kimenet jobb és bal csatorna
5

6 YPbPr OUT
Komponens analóg videó kimenet
7 S-Video OUT
S-Videó analóg kimenet
8 S/PDIF OUT Optical & Digital
Digitális optikai / koaxiális audió kimenet (pl. házimozi erősítőhöz)
9 HDMI
Digitális videó kimenet. A TV készülék és a Set Top Box HDMI kábellel történő összekötésére szolgál.
10 VCR SCART
Scart kimenet (pl. videomagnó vagy DVD felvevő csatlakoztatásához)
11 TV Scart
Scart kimenet TV készülék csatlakoztatásához
12 SD/HD kapcsoló
SD/HD felbontások közti átkapcsolás (bővebben a 3. és az 5. fejezetben olvashat róla)

2.3. Távirányító
Bekapcsoló gomb
Set Top Box ki/bekapcsolása
0-9
Közvetlen csatornaváltás és numerikus adatbevitel
Mode
TV/Rádió üzemmódok közti váltás
Sleep
Az elalvás kapcsolóval beállított értékek ellenőrzése
MoSAic
Egyszerre több program megjelenítése mozaikszerűen
Nyilak
Hangerő szabályozás, navigálás a menüben (jobbra/balra)
Csatornaváltás, navigálás a menüben (fel/le)
Menü
Belépés a főmenübe
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Mute
Készülék némítása
Last
Az utoljára nézett csatorna lista megjelenítése
Audio
Az audió jelről ad információt
OK
Csatorna lista mutatása vagy a Menüben a kiválasztott
esemény jóváhagyása
Guide
Az EPG (Electronic Program Guide – Elektronikus Műsor
Újság) ki/bekapcsolása
Vol +/Hangerő szabályzás
Zoom
A kiválasztott terület kinagyítása. A kiválasztott terület a nyilak
segítségével változtatható (a Zoom gomb kétszeri lenyomásával
visszatér normál üzemmódba)
Text
Teletext be/kikapcsolása
Info
Csatorna információk megjelenítése a képernyőn
Back
Visszalép az előző menübe.
Sat vagy List
Csatorna lista megjelenítése
PR +/Csatornaváltás
Page
Egy oldalt előre/visszalép a csatorna listában
FAV
Az utoljára megtekintett kedvenc csatorna megjelenítése
V.Format
A kimenő videó formátumának beállítása
Option
Nincs funkciója
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3. Fejezet - csatlakoztatás
A Set Top Box elhelyezése
Állítsa a Set Top Boxot vízszintes helyzetbe.
Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről (ne helyezzen semmit a készülék tetejére)
Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
Kerülje a készülék párás, ill. túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen történő használatát.
Analóg TV készülék használata
A Set Top Box ’RF IN’ bemenetét csatlakoztassa a KTV hálózathoz, majd a ’LOOP’ kimenetet
csatlakoztassa a TV készülék ’RF IN’ bemenetéhez. Ezáltal az analóg műsorok vétele (a TV
készülékkel) a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lehetséges.
A Set Top Box csatlakoztatása a TV készülékhez
A Set Top Boxot 4 különböző módon lehet csatlakoztatni a TV készülékhez:
Kompozit videó kimeneten (RCA kábellel)
Scart videó kimeneten (Scart kábellel)
HDMI kimeneten (HDMI kábellel
Komponens videó kimeneten (YPrPb) (RCA kábellel)
A kívánt kimenetet csatlakoztassa a TV készülék megfelelő bemenetéhez.
A STB csatlakoztatása Videó magnóhoz vagy DVD felvevőhöz
Amennyiben a TV készülék és a Set Top Box összekapcsolása HDMI kábellel történt és a készülék
hátulján található SD/HD kapcsoló HD állásban van, ilyenkor csak az YPbPr kimenet használható
DVD/Videó felvevő csatlakoztatására.
Ebben az esetben az alábbi felbontások közül választhat: 576p, 720p, 1080i
Üzemmód
kapcsoló

Scart (CVBS,
RGB - 576i)

S-Video

HDMI

YPbPr

SD

√

√

576i

576i

HD

-

-

576p, 720p, 1080i

576p, 720p, 1080i

A STB csatlakoztatása Hi-Fi berendezéshez
A Set Top Boxot az AUDIO L R feliratú kimenetén (analóg) vagy az S/PDIF (digitális) kimenetén keresztül
csatlakoztathatja a Hi-Fi berendezéséhez.
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4. Fejezet - a Set Top Box beállítása és működése
4.1. Menü
A készülék a következő menüpontokat tartalmazza:
 Üzembe helyezés
 Rendszer beállítás
 Csatorna beállítás
 Gyerek zár
 Játékok
 Üzenetek
 Conditional Access
A menüpontok között a nyilak segítségével mozoghat, a kiválasztani kívánt menüpont az OK gomb
megnyomásával aktiválható. A változtatások mentése nélkül a BACK gomb segítségével tud kilépni
a kiválasztott menüpontból. Az aktuális menüből a MENU gomb ismételt megnyomásával is kiléphet.

4.2. Alapvető beállítások
Csatornaváltás
A csatornaváltás három különböző módon lehetséges
1. A függőleges nyilak segítségével
2. A csatorna számának közvetlen beírásával a távirányítón található numerikus gombok segítségével
3. Az OK gomb megnyomása után megjelenik a csatorna lista. Ekkor a ^ / ˇ nyilak használatával
		 egyesével, míg a Page gomb megnyomásával oldalanként léptethet a műsorok közt.
A (TV/radio) gomb megnyomásával a TV és rádió üzemmód között tud váltani.
Hangerő szabályozás
A hangerő szabályzás a VOL +/- vagy a < / > nyíl gomb megnyomásával lehetséges. A MUTE gomb
lenyomása lenémítja a készüléket. A némítás a hangerő szabályzó vagy a MUTE gomb ismételt
lenyomásával szüntethető meg.
Információs sáv
Az információs sáv csatornaváltást követően meghatározott ideig látható. Az INFO gomb lenyomásával bármikor megtekintheti az információs sávot, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
 Csatorna neve és száma
 Pontos idő
 Jelszint
 Jelminőség
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 Az aktuális csatorna jellegének megfelelő szimbólum (HD, zárt, rádió, titkosított valamint felirat
és TXT információ)
 Az aktuális és a soron következő műsor címe, kezdési és befejezési időpontja
 Titkosításra vonatkozó információ
Bővebb csatorna információ:
Az INFO gomb ismételt megnyomásával bővebb információkat kap az adott műsorról:
Frekvencia, szimbólum sebesség, Video PID, Audio PID, PCR PID, szolgáltató azonosító. Ezen kívül
az aktuális műsorról olvashat egy rövid ismertetőt.
Nyelv kiválasztása
Nyomja meg az Audio (sárga) gombot a távirányítón
Ezután a függőleges nyilak segítségével kiválaszthatja a rendelkezésre álló nyelvek közül a hallgatni 		
kívántat. A vízszintes nyilak segítségével a következő üzemmódok közt választhat: sztereo, mono bal 		
csatorna, mono jobb csatorna
Felirat és Teletext kiválasztása
A TXT és felirat szolgáltatás nem minden program esetén érhető el. A TXT bekapcsolásához nyomja 		
meg a Text majd az OK gombot. A felirat bekapcsolásához nyomja meg ismételten a TXT gombot
A DVB felirat a TXT gomb háromszori megnyomása után érhető el. A digitális műsorszórásban kétféle
felirat létezik. Az elterjedtebb a DVB feliratozás.
MoSAic
A MoSAic (piros) gomb megnyomása után a környező csatornák képe jelenik meg egyszerre 		
mozaikszerűen.
Zoom
A ZOOM gomb megnyomásával lehetősége van egy képrészlet kinagyítására. A kinagyítani kívánt 		
terület pozícióját a nyilak segítségével változtathatja meg.
A PAGE gomb segítségével átválthatja az alapértelmezett kétszeres nagyítást négyszeresre.
A nagyítás funkció bekapcsolása után is a nyilak segítségével lehet módosítani a terület pozícióját, 		
ekkor a jobb alsó sarokban megjelenő ábra mutatja a kijelölt terület helyét a valós képhez viszonyítva.
A nagyítás funkcióból a BACK gombbal vagy a ZOOM gomb kétszeri lenyomásával térhet vissza 		
normál üzemmódba.
Csatorna lista megjelenítése
TV nézés közben a csatorna lista az OK gomb megnyomásával jeleníthető meg. A csatornák közötti 		
léptetés a nyilakkal, a PR + / - ill. a Page gombokkal lehetséges. A TV/rádió üzemmód váltása a Mode
gomb megnyomásával lehetséges.
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A titkosított csatorna neve mögött † szimbólum látható. Ezeknek a műsoroknak a tartalma csak
érvényes előfizetés esetén láthatóak. A gyerekzárral védett csatorna neve mögött (lakat) szimbólum 		
jelenik meg.
Csatorna lista megjelenítése esetén a színes gombok funkciói az alábbiak szerint módosulnak:
 Piros gomb: ABC szerint sorrendbe rendezi a csatornákat
 Zöld gomb: A műsorok továbbítására használt frekvencia szerint rendezi sorba a csatornákat
 Sárga gomb: A szolgáltató neve szerint rendezi sorba a csatornákat
 Kék gomb: a HD csatornákat egymás mellé rendezi.
Miután a kívánt módon sorba rendezte a csatornákat a nyilakkal tudja kiválasztani a nézni kívánt
műsort. (A sorba rendezés eredménye nem tárolódik, csak a csatorna listában történő keresést
könnyíti meg.)
EPG (elektronikus műsor újság)
Az EPG segítségével részletes információkhoz juthat a rendelkezésre álló TV és rádióműsorokról.
Az EPG gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális műsor címe. A bal oldali téglalapban 		
elolvashatja a műsor összefoglalóját. A nyilak segítségével másik műsort is kiválaszthat, akkor annak 		
a tartalma olvasható a képernyőn. A megjelenített tartalomban a Page gombok segítségével lapozhat.
Az OK gomb lenyomásával bővebb információ jelenik meg a kiválasztott műsorról.
Az EPG-ből TV nézés / rádió hallgatás üzemmódba a BACK gomb megnyomásával térhet vissza.
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5. Fejezet - menü térkép
Telepítés
		
		

Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint)
Kézi hangolás
Alapértelmezett beállítások

Rendszer beállítások
		
		
		
		
		

Nyelv beállítás
OSD beállítás
Média beállítás
Idő beállítás
Bekapcsolás időzítő
Rendszer információ

Csatorna beállítások
		
		
		
		

Csatorna törlése
Összes csatorna törlése
Kedvenc csatornák
Csatornaszerkesztés
Szoftver letöltés

Gyerek zár
		
		

Csatorna lezárása
Csatorna zár beállításai
PIN kód módosítása

Játékok			
Üzenetek
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5.1. Főmenü
A főmenü a MENU gomb megnyomásával érhető el. A különböző menü pontok közt a nyilak
és az OK gomb segítségével választhat.
Válassza ki a Telepítést
Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint)
A Set Top Box előre meghatározott frekvenciákon fogja keresni a műsorokat.
Kézi hangolás
Válassza ki az ÚJ Transpondert a nyilak segítségével.
Ezután állítsa be a megfelelő frekvenciát, szimbólum sebességet (6,875 Msym/s)
és modulációt (64 QAM)
A keresés elindításához nyomja meg az OK gombot.
Figyelem! Ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe (akár 1 órát is)
A MENU vagy az EXIT gomb megnyomásával megszakíthatja a folyamatot.
Alapértelmezett beállítások
A Gyári beállítások visszaállítására abban az esetben lehet szükség, ha olyan beállítást hajtott végre,
amely működését nem ismeri és a készülék a megszokottól eltérően működik.
A készüléken végzett korábbi minden beállítások törlődnek, így ezek újbóli beállítása szükséges
beleértve a készülék behangolását is.
STB újraindítása
Abban az esetben, ha a készülék hosszabb ideig nem volt áramtalanítva, előfordulhat a normálistól
eltérő működés. Ebben az esetben használja a STB újraindítása menüpontot.
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5.2. Rendszer beállítások
A Rendszer beállítások menüpontban a készülék működésével kapcsolatos különböző paraméterek 		
módosítását végezheti el.
Nyelvi beállítások
OSD (On Screen Display) nyelv: a készülék menürendszerének a nyelve
Audio 1-2: többnyelvű műsorok esetén az alapértelmezett nyelvek beállítása (nem minden műsornál
érhető el ez az opció)
Teletext: A TXT nyelve
Subtitle: a feliratos műsorok esetén ez lesz az alapértelmezett nyelv (Abban az esetben ha ez
elérhető)
OSD beállítása
Itt állíthatja be az OSD átlátszóságának mértékét, valamint azt hogy az OSD mennyi idő múlva tűnjön
el a képernyőről. Továbbá a képernyővédő elindulásának időzítése is itt lehetséges.
Válassza ki az OSD beállítások menüpontot a nyilak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Válassza ki az Átlátszóságot, a képernyővédő időzítést, vagy az OSD megjelenítési időt
Átlátszóság:

0 - 100% (100% = teljesen átlátszó)

OSD megjelenítési idő:

1 – 60 másodpercig vagy mindig (mindig = soha nem tűnik el
az OSD)

Képernyővédő időzítés:

1 – 60 másodpercig vagy soha (soha = soha nem kapcsol be
a képernyővédő)

Média beállítása
TV rendszer: 576p vagy 576i, 720p, 1080i
TV készülék képarány: 4:3, 16:9 vagy Automatikus
Videó képarány: Letter Box, Pan & Scan, Mixed, Full
Az előző két menüpont segítségével állítsa be a kívánt képméretet, úgy, hogy a tévékészüléken
Önnek megfelelően jelenjen meg. A legkedvezőbb beállítások eléréséhez bizonyos TV készülékek
beállításait is módosítani kell..
Videó jel formátum:
 RGB: Scart csatlakozó kimeneten vehető igénybe, kisfelbontású analóg videó jel
 Kompozit: Scart csatlakozón vehető igénybe, kisfelbontású kompozit videó jel
(ezeket akkor válassza, ha Scart kábellel kötötte össze a Set Top Boxot és a TV-t vagy Videó/DVD
felvevőt.)
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S-Video: Kis felbontású, de a kompozit videó jelnél jobb minőségű képet ad.
YPbPr: Nagy felbontású analóg videó kimenet.
A készülék hátlapján található HD/SD kapcsoló és az egyes üzemmódok közti összefüggést
a következő táblázat tartalmazza:
Üzemmód
kapcsoló

Scart (CVBS,
RGB - 576i)

S-Video

HDMI

YPbPr

SD

√

√

576i

576i

HD

-

-

576p, 720p, 1080i

576p, 720p, 1080i

A nagyfelbontású digitális jel (HDMI) a hátlapon található SD/HD kapcsoló HD állása esetén vehető
igénybe, ekkor a kívánt felbontást a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások/Videójel típusa
menüpontban tudja beállítani (576p, 720p, 1080i)
A lehetséges felbontások közül a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások menüpontban
választhat.
Videó megállítása csatornaváltáskor: KI/BE
Dolby digital: PCM/Bitstream (Amennyiben az Ön szolgáltatója AC3 (Dolby 5.1) szabványú hangot
is sugároz, válassza a Bitsrteam üzemmódot, ekkor házimozi erősítővel összekapcsolva a készüléket
5.1-ben élvezheti a műsor hangját)
Idő beállítása
A pontos idő beállítása:

Automatikus/Manuális (Manuális üzemmód esetében Önnek kell beállítani
a pontos időt)

Az időzóna kiválasztása: Állítsa be a helyes időzónát (+1 Berlin, Róma) Ez csak akkor lehetséges,
ha az előző pontban az Automatikus üzemmódot választotta.
Nyári időszámítás:

Nyári időszakban kapcsolja be ezt az üzemmódot, így készülék ekkor is
a pontos időt jeleníti meg.

Bekapcsolás időzítő
Beállíthat 6 különböző bekapcsolási időpontot, amelyet időzített felvételhez használhat.
Válassza ki a beállítani kívánt időzítőt (1-6) majd nyomja meg az OK gombot.
Bekapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be
Kikapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be
Ismétlődés:

Egyszeri, adott napon, vagy minden nap

Program: Válassza ki melyik csatornára kapcsoljon a készülék a megadott időpontban
A beállításokat az OK gomb megnyomásával mentheti. A bekapcsolási időzítő nem vezérli az Ön
felvevő eszközét, így időzített felvétel esetén azt a felvevő eszközön is meg kell ismételnie.
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Rendszer információ
A készülékkel kapcsolatos különböző információk jelennek meg:
típus szám, hardver verzió, letöltő verzió, szoftver verzió és a szoftver készítésének dátuma.
Ezekre az adatokra akkor lehet szüksége, ha valamilyen hiba esetén kapcsolatba lép a szolgáltatóval.

5.3. Csatorna beállítások
Ebben a menüben a TV és rádió műsorok nevét szerkesztheti, áthelyezheti, vagy törölheti őket.
Csatorna törlése
A nyilak segítségével válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A PIROS
gomb megnyomásával törölheti a kijelölt műsorokat a listából (A TV és rádió műsorok listája között a
< / > nyilakkal tud léptetni.)
Összes csatorna törlése
Az összes csatorna egyszerre törölhető.
A nyilak segítségével válassza ki az Összes Csatorna törlése menüpontot, majd nyomja meg az OK
gombot. A rendszer megerősítést kér Öntől. Válassza az Igen-t a </> nyilak segítségével, amennyiben
a törlést végre kívánja hajtani.
Kedvenc csatornák
Itt szerkesztheti a kedvenc csatornákat. A Set Top Box 9 előre beállított kedvenc csatorna csoporttal
(Hírek, Sport, Mozi, Zene, Vásárlás, Gyerek, Felnőtt, Dráma, Oktatás) rendelkezik, amelyekhez tetszés
szerint hozzáadhatja a csatornákat.
Válassza ki a Kedvenc csatornákat a nyilak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
1. Válassza ki azt a csatornát a nyilak vagy PAGE gombokkal, amelyet hozzá szeretne adni valamelyik
csoporthoz.
2. Ezután nyomja meg a PIROS gombot ezzel a kiválasztott műsor átkerül kedvencek közé.
3. A Kedvenc csatornák csoportjai közül a FAV gombbal választhat.
4. Ezután ismételje meg az 1-2 pontban leírt lépéseket.
5. Amikor befejezte a szerkesztést nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.
Csatorna szerkesztése
Lehetősége van a műsorok átnevezésére.
A Page vagy a nyíl gombokkal válassza ki a csatornát, amelynek a nevét módosítani kívánja, majd
nyomja meg a ZÖLD gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik, egy billentyűzet melynek segítségével
módosíthatja a csatorna nevét.
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 A KÉK gomb - kiválasztott csatorna törlése
 PIROS gomb - beállítások mentése
 ZÖLD gomb - csatorna átnevezése
 SÁRGA gomb - kedvenc csatornák átnevezése
 KÉK gomb - a kiválasztott műsor tartalmának megjelenítése
Szoftver letöltés
Amennyiben a szolgáltató rendelkezik az Ön készülékén található szoftvernél újabb verzióval úgy a
Set Top Box azt automatikusan észleli és letölti a hálózatról.
Letöltés közben ne nyúljon a sem a készülék, sem pedig a távirányító kezelőszerveihez és ne
áramtalanítsa a berendezést!

5.4. Gyerek zár
A Gyerek zár funkció segítségével olyan csatornákat zárhat le, amelyek tartalmáról úgy gondolja,
hogy bizonyos korhatárhoz kötött.
Csatorna lezárása
Amennyiben egy lezárt csatornára kapcsol, annak tartalma csak azután jelenik meg, ha a távirányító
segítségével megadja az előzőleg beállított jelszót.
A lezárni kívánt csatornát a nyilak a PAGE gombok vagy a számok segítségével tudja kiválasztani.
Miután kiválasztotta a csatornát nyomja meg az OK gombot. Ekkor a csatorna mellett megjelenik a
lezárást jelző szimbólum. Az OK gomb ismételt lenyomásával visszavonhatja a lezárást.
Miután kiválasztotta az összes lezárni kívánt csatornát nyomja meg a PIROS gombot, ezzel menti a
beállításokat.
A KÉK gomb lenyomásával átválthat a PIG (Picture In Graphic) módra, melynek segítségével bepillanthat az adott csatorna tartalmába.
Csatorna zár beállításai
Lezárhatja a készüléket: válassza a Rendszer zárolása menüpontot ekkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia a beállított jelszót (A jelszó gyári értéke 0000)
Ez a funkció a készülék előlapján található gombok működését is blokkolja.
Menü lezárása: válassza a Menü lezárását, ha azt szeretné, hogy illetéktelen személyek ne tudják
módosítani az Ön beállításait. Ebben az esetben a menübe csak a jelszó megadása után tud belépni.
Egyszeri: a lezárt csatornák közti kapcsoláskor csak egyszer kell megadni a jelszót.
Minden alkalommal: minden egyes csatorna váltáskor kéri a jelszót
A beállított értékek mentéséhez nyomja meg az OK gombot.
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PIN kód módosítása
A készülék előre beállított PIN kódja 0000, amelyet ebben a menüpontban tud módosítani.
1. Válassza ki a PIN kód módosítását
2. Adja meg a jelenlegi PIN kódot
3. Adja meg az új PIN kódot
4. Adja meg ismét az új PIN kódot
Figyelem! A PIN kód minden esetben négy számjegyű kell, hogy legyen.
Amennyiben elfelejtette a jelszavát lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

5.5. Játékok
A készülékben található játékok kiválasztása a nyilak valamint a numerikus billentyűzettel lehetséges.
Miután kiválasztotta játékot nyomja meg az OK gombot.

5.6. Üzenetek
Itt a szolgáltató által küldött üzeneteket olvashatja el. Jelenleg e funkció nem üzemel.
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6. fejezet - hibaelhárítás
Ha készüléke a normálistól eltérő működést produkálna, az alábbi táblázat segítségével kereshet
megoldást problémájára:
Hiba

Elhárítás módja

Nincs kijelzés a készülék elején.

Ellenőrizze a 220V csatlakozásokat

Nincs kép

Győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva

Nincs hang

Ellenőrizze a csatlakozásokat.

Nem reagál a készülék a távirányítóra

Ellenőrizze, esetleg cserélje ki az elemeket a távirányítóban

A csatorna vétele nem lehetséges

Győződjön meg, hogy valóban jogosult-e a csatorna vételére

Elfelejtette a PIN kódot?

Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával
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