
 

Kedves Ügyfelünk! 
Az univerzális  távirányító segítségével bármilyen típusú set top box-ot irányíthat, 

ráadásul egységesítheti berendezéseinek vezérlését, így a jövőben elég lesz egyetlen  

távirányítót, használnia a televíziózáshoz! 

Hogyan Tudja Beállítani a Távirányítót? 
A távirányító beállításához tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercen keresztül  

a set top box bekapcsoló gombot a használni kívánt set top box típushoz tartozó  

számgombbal együtt. A sikeres beállítás megtörténtét a set top box bekapcsoló   

gomb körüli LED kétszeri felvil lanása jelzi. 

Az egyes set top box típusokhoz tartozó számgombok a következők:  

▪ 4.: Sagem ISD83-250  
▪ 5.: Huawei EC2208S, Huawei EC2218SS 

▪ 6.: ADB 5800 S 

▪ 7.: Intek HD-S10CX, Intek S50CX, Intek HD-C10CX, Intek C30CX 

▪ 8.: Sagem DS86 

▪ 9.: Kaon CO1000, Kaon CO1000P, Kaon CO1600, összes IPTV set top box  

A set top box pontos típusát az eszköz alján található matricán tudja e llenőrizni. 

Ha egy teljesen új távirányítóba elemet tesz, akkor az alapértelmezett kód a 9 -es, 

amely az összes IPTV set top box-ot, i l letve a Kaon set top box-ot vezérli. 

A Tv Funkciók Beállítása  
A távirányítóval lehetősége van TV készüléke vezérlésére is.  

Ezt a funkciót a köv etkező képpen tudja igénybe v enni: 

1. Nyomja le a piros és kék gombokat egyszerre körülbelül 3 másodpercig.  

Ezt követően a set top box bekapcsoló gomb körüli LED pirosra vált.  

2. Üsse be a 992 kódot, majd a táblázatban lévő kódok közül  keresse ki 

a TV készüléke típusának megfelelőt, és üsse be azt is. Pl. Samsung TV készülék  

esetén az alábbi kódot kell beütni: 992 2448. Amennyiben nem találja a listában  

az Ön TV készülékét akkor az alábbi l inken megtalálja a teljes listát.:  

www.telekom.hu/hasznos-tudnivalok 

3. Tartsa lenyomva a Némítás gombot mindaddig, amíg a TV -készülék el nem halkul. 

4. Amennyiben a TV elhalkul, nyomja meg az OK gombot, amivel 

a TV funkció beállításra kerül. 

A Tv vezérlése 
 TV bekapcsolása: TV bekapcsoló gomb  

 TV hangerejének változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a hangerő gombot. 

 TV némítása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a némítás gombot.  

 TV bemenet változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és TV input gombot.  

Gyári Beállítások visszaállítása  
Tartsa lenyomva a piros  és  kék gombot körülbelül 5 másodpercig. A LED felvillanása után üsse be a 990 kódsorozatot.  

Ekkor a távirányító visszaáll az alapértelmezett 9 -es kódra és törlődik a beállított TV vezérlési funkció. 

 



Szám-és szövegbevitel (IPTV-vevőegység üzemmódban) Közvetlen választás azegyes 
csatornákból(tv-üzemmód) 

Bevitel törlése (IPTV-vevőegységüzemmódban) AV-csatorna váltása(tv-üzemmódban) 

Műsorinformáció 

Felvett műsorok. A távirányító felvétellel/lejátszással kapcsolatos gombjai csak az erre 
alkalmas környezetben     működnek. 

Lejátszás/Szünet–Megállítja a műsort, és a gombismételtmegnyomásával időeltolódással újra 
indítja annak lejátszását(time-shift).(IPTV-vevőegységüzemmódban)./A  Lejátszás és a Szünet  

gombok funkcióját tölti be a tartalom lejátszásánál.(IPTV-vevő egység és tv-üzem módban 
egyaránt). 

Műsor rögzítése–Közvetlenül felveszi a futó műsort / beprogramozza a futó műsort    
felvételcéljából. 

Stop–Megállítja a felvételt vagy a lejátszást. 

   Ugrás –Előre vagy vissza felé ugrik a felvett műsorban. 

  Tekerés–Gyorsan előre vagy visszafele teker a felvet tv műsorban. 

Be-és kikapcsolás–tv-üzemmódban a tévékészülékbe-és kikapcsolására szolgál. 

IPTV-üzemmódban a vevőegységbe-és kikapcsolására szolgál. 

Minitájékoztatómegjelenítése 

A hangerő szabályozása–hangosabb/halkabb. Amennyiben előzőleg a távirányító a TV-re lett 
hangolva, „OK” gombot nyomva tartva a TV készülék hangereje is állítható. 

 

Váltás a csatornák / műsorok között.  

  

Váltás a csatornák között a futóműsorok megismerése céljából. 

Váltás azadottcsatorna adásai/műsorai között. 

 Az IPTV menürendszerének megjelenítése 

 Ezzel a gombbal tud jobbra/balra, felfelé/lefelé mozogni az IPTV menürend-szerben. 

 Menü elem kiválasztása–Az OK gombbal tudja végre hajtani a kiválasztott opciót. 

 Vissza–Eggyel korábbi oldalra vált. 

 Kilépés a menürendszerből –A tévéképre vált. 

 

 



   Műsorújság–Az elektronikus műsormagazint aktiválja  

Videotéka 

Többfunkciós gombok 

    Némítás–Kikapcsolja/ visszakapcsolja a hangot. 

Elindítja a teletextet, ha az azadott csatornánál elérhető (IPTV-és tv-üzemmód). 

Opciók–Választható hangok, feliratok, képarány(IPTV-üzemmód).TV-adóra váltás (tv-
üzemmód). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Tévékészülékek gyártók kódja szerint 
 

 

 

 

 

Acer 0028 Hannspree 1189 Sharp 2550 

AEG 0059 Hicon 1232 Skyworth 2631 

AOC 0165 Hisense 1249 Sony 2679 

Ariston 0190 Hitachi 1251 Starlite 2728 

Astra 0221 Horizont 4060 Strong 2748 

Auchan 0240 Hyundai 1315 Sunstech 2769 

Audioton 0266 Konka 1548 TCL 2856 

Beko 0346 Legend 1609 Technics 2869 

BenQ 0359 Lenco 1615 Technika 2870 

Blaupunkt 0390 LG 1628 Technosonic 2878 

Cello 0514 Loewe 1660 Techwood 2884 

Changhong 0530 Manta 1720 Teknika 2895 

Curtis 0666 Medion 1787 Telefunkel 2914 

Daewoo 0692 Odys 4066 Thomson 2972 

Dyon 4769 Orion 2111 Toshiba 3021 

Ferguson 0996 Panasonic 2153 Vestel 3148 

Finlux 1004 Philips 2195 Videoton 3174 

Gaba 4059 Pioneer 2212 Viewsonic 3186 

GoldStar 1140 Reflex 2368 Vision 3198 

Grundig 1162 Saba 2429 Vizio 3211 

Haier 1175 Samsung 2448 Vortec 3217 

Hanns.G 3478 Sanyo 2462 Xomax 3905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


