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* ha elérhető

Menü nyelve

Hulladék kezelése
A készülék csomagolása 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük
válogassa szét a csomagolást a helyi hulladékkezelési rendelkezéseknek
megfelelően.
Felhívjuk figyelmét, hogy a
távirányítóhoz tartozó elemeket
és az elektronikus hulladékot ne
a háztartási hulladékokkal együtt,
hanem a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kezelje
(veszélyes
hulladék
visszajuttatása a forgalmazóhoz).

A készüléket áramtalanítsa (ki kell húzni a konnektorból) vihar vagy hosszabb távollét
(pl. nyaralás) esetén.

Szoftver frissítés

Időzítés áttekintés

Főmenü

A készülék áramtalanítása

DVB vevő csatlakoztatása

Minden progr. törlése

Beállítások másolása

Időzítés szervezése

A saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági
rendelkezéseket mielőtt a készüléket beüzemeli.
A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen a helytelen használatból és/vagy a
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó károkért.
»» A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, helyezzék a készüléket egy
egyenes, sima felületre és ne helyezzenek semmit a készülék tetejére. Itt
helyezkednek el a szellőzőnyílások, amelyeken keresztül a készülék belsejéből a
hő eltávozik.
»» Ne helyezzenek semmilyen nyílt lángot, pl. gyertyákat, a készülék tetejére
»» Ne permetezzenek vizet rá illetve ne engedjék, hogy víz fröccsenhessen bele és
ne helyezzenek rá semmi olyan tárgyat, pl. vázát, ami vízzel töltött.

a. A DVB vevő antenna bemenetét kösse a
kábelszolgáltató által kiépített antennacsatlakozóhoz.
b. A DVB vevő csatlakozása a TV scart aljzatához.
c. A Videofelvevő összekötése a DVB vevő VCR
csatlakózójával.
d. Antenna kimenet csatlakoztatása a TV antenna
bemenetével.
e. Az analóg hangkimenetek csatlakoztatása Hi-Fi
erősítővel.
f. Elektromos hálózat csatlakoztatása.

Kártyaolvasó a smart cards-hoz*:
»» Helyezze be a smart card-ot (az arany színű
csippel lefelé, a nyílás irányába) ütközésig a
kártyaolvasóba.
* Típustól függően

Helyezze be a CI-Modult**:
»» Kérjük vegye figyelembe a CI-Module és a kártya
gyártójának utasításait.
»» Helyezze be a smart card-ot a megfelelő
CI-Modulba
»» Óvatosan helyezze be a CI-Modult a nyílásba.
** ha elérhető
1

2

A képernyőmenükben megjelenő többfunkciós gomb leírását és jelentését a kezelési
útmutatóban kiemelt betűkkel jelezzük.

Illusztrációk - Távirányító
Be / Készenlét

Hang Be / Ki
Számbillentyűk
Opciók*
TV üzemmódban:
Kísérőhang / felirat,
speciális funkciók
Rádió üzemmódban:
Csatornák kiválasztása
hangvivők választásával

Többfunkciós gombok

„Fel” gomb
Program +

OK
Programlista Be / Ki

„Balra” gomb
Program –

„Jobbra” gomb
Hangerő +

„Le” gomb
Program +

Vissza
Info

SFI

TV / Rádió
Hangerő + / -

Program + / –

Menü Be / Ki
Elalvásidőzítő

EXTERNAL

Teletext*
Be / Átlátszó / Ki

Állj / Képmegállítás

Távirányító opció:
A távirányító opciók közötti kapcsolással
ezzel az egy távirányítóval egyszerre tud
irányítani két beltéri egységet, a televízót
és videófelvevıjét amennyiben ugyanazt a
kódolást használják.

A távirányító opció váltáshoz egyszerre
nyomja meg az egység gombját (SAT1,
SAT2, VCR vagy TV) és OK gombot!!!
Kérjük jegyezze meg: Ennek a vevőnek
az irányításához a „Sat 1” módot kell
választania.

* Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a programsávon a szolgáltatás biztosított.

Fontos működési információ
A digitális vevő kezelését az un. „On Screen Displays”, képernyőmenük teszik
egyszerűbbé, ami egyben a távirányítón található gombok számát is csökkenti.
Minden elérhető szolgáltatás megjelenik a képernyőn és néhány gombbal elérheti.
Az egymáshoz hasonló funkciók menücsoportokban találhatók. Az aktív választást
kiemelt szín jelöli. A piros, sárga zöld és kék „többfunkciós” gombok aktuális
jelentését a képernyő alján olvasható feliratok jelzik. Ezek a színes sávok különböző
funkciókat jelentenek az egyes menükben, amelyeket a ávirányító megfeleli színű
gombjának („többfunkciós gomb”) megnyomásával hívhatunk elő. A „többfunkciós
gomb” csak akkor használható, ha a rövid leírása megjelenik az adott mezőben.
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Súgó:
Ahol ez a szolgáltatás biztosított, a kék többfunkciós gomb megnyomásával
megjeleníthető a súgó. A gomb újbóli megnyomásával eltűnik a szöveg a
képernyőről.
Első üzembe helyezés
Amikor első alkalommal használja a készüléket, a nyitóablak és az üzembe helyezést
segítő Auto Install ablak jelenik meg. Kérjük kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. Ha a kezdeti beállítás nem fut le vagy törli, akkor a készülék a szabvány
konfigurációval indul el.
Mindennapi használathoz
Be és kikapcsolás
»» A készüléken vagy a távirányítón található Be/Készenlét gomb megnyomásával
kapcsolja be a digitális vevőt.
»» A gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a vevőt.
Csatorna kiválasztása
A csatorna Fel/Le gombok használata:
»» A készüléken, vagy a távirányítón található Fel/Le csatornaválasztó gombokkal
léphet előre vagy vissza a csatornalistában.
A számbillentyűk használata:
»» A számbillentyűkkel megadhatja a kívánt csatorna számát. Például: 1 az 1-es
programhoz, 1 és azután 4 a 14-es programhoz, 2 azután 3 és azután 4 a
234-es programhoz.
Több számjegyből álló csatornák megadásánál kb 3 másodperc áll rendelkezésre az
utolsó számjegy begépelésére. Ha a csatorna száma csak egy vagy két számjegyből
áll, felgyorsíthatja a csatornaváltást, ha az utolsó számjegy gombját egy kicsit
hosszabban nyomva tartja.
A csatornalista használata:
»» Nyomja meg az OK gombot.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
»» Nyomja meg az OK gombot a kijelölt csatorna megjelenítéséhez.
»» A Fel/Le gombokkal a listában egyesével felfelé, vagy lefelé léphet.
»» A Bal/Jobb gombokkal egyszerre egy oldalnyi tartalmat lapozhat.
Visszatérés a legutóbb kiválasztott programhoz:
»» A Vissza gomb megnyomásával visszatérhet a legutoljára kiválasztott
csatornához.
»» Nyomja meg a gombot megint, hogy a vevő az eredeti választáshoz térjen vissza.
Információs doboz
Csatornaváltáskor minden esetben rövid időre megjelenik egy információs doboz,
amiben olvasható a kiválasztott csatorna elnevezése és száma. Ezen felül más
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csatorna adatok is megjelennek, pl. teletext esetén, a 16/9 formátumnál, kódolt
csatornáknál. Amennyiben ezt a szolgáltató biztosítja, EPG típus és életkorhatár is
jelölésre kerül.
Nvelv választás (TV módban) vagy csatornaválasztás (Rádió módban)
Ha egy csatorna több nyelven, vagy többcsatornás hanggal szolgáltat, vagy a
rádió csatornán több program érhető el, ezt a vevő a képernyőn jelzi.
Az alábbiak szerint választható ki egy másik nyelv vagy hangcsatorna:
»» Nyomja meg az Opciók gombot. A képernyőn megjelenő menüben láthatóvá
válik a választható nyelvek vagy rádiócsatornák listája.
»» A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet vagy rádióprogramot, majd
nyomja meg az OK gombot.
»» Ezután hallható lesz a kiválasztott csatona. A digitális vevő mono csatornák
vételére is alkalmas.
»» A Bal/Jobb gombokkal válassza ki az 1. mono, 2. mono vagy a sztereo csatornát.
Hangerőszabályzás
»» A digitális vevő Hangerő + gombjával növelheti, vagy Hangerő – gombjával
csökkentheti a készülék hangerejét.
»» A Hang Be/Ki gombbal némíthatja vagy bekapcsolhatja a hangot.
TV/Rádió üzemmód váltás
A TV/Radio gomb megnyomásával válthat a TV és a Rádió üzemmód között.
Programok rendezése / Kedvencek lista beállítása
Ebben a fejezetben olvashat a digitális vevő automatikus csatornabeállításának
szerkesztéséről és a Kedvencek programlista igény szerinti beállításáról. Az
automatikus keresést követően az itt leírtak szerint adhatja hozzá az újonnan
beállított csatornákat is a csatornalistához.
Mielőtt elkezdi az egyéni beállításokat, a következőket jó ha tudja: a vevő két
csatornalistát kezel; a Kedvencek listáját és a Teljes listát. A Kedvenc csatornák
listájában azok a csatornák szerepelnek, amiket Ön válogat össze az alábbiak
szerint. A Teljes listában minden csatorna felsorolásra kerül.
A programlista kezelése
A kedvencek lista beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
»» Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a Menü gombot
»» A TV lista beállításához a Fel/Le gombokkal jelölje ki a TV lista kezelése sort
vagy a Rádió lista beállításához a Rádió lista kezelése sort.
»» Nyomja meg az OK gombot.
A képernyőn megjelenik a csatornalista kezelés, ahol elvégezhető az adott
szolgáltatáshoz (TV vagy Rádió) tartozó kedvencek lista beállítása. A kedvencek
lista a képernyő jobb felén látható. Ebben az aktív ablakban a jelenleg kiválasztott
csatorna kiemelve látszik. Az abc sorrenben rendezett Teljes lista a képernyő bal
oldalán jelenik meg.
A Teljes listában az összes elérhető csatorna felsorolásra kerül.
»» A jelölőnégyzetet a piros többfunkcós gomb megnyomásával tudja a Teljes
listába átmozgatni. Így most ez a lista lesz aktív.
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»» A piros többfunkciós gomb újbóli megnyomásával megnyílik a választóablak.
Itt rendezhető a Teljes lista különböző feltételek (pl. összes program, összes
kódolatlan, összes új csatorna, összes angol nyelvű csatorna) vagy Szolgáltatók
szerint.
»» A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt csatornalistát (pl. Teljes lista)
»» Nyomja meg az OK gombot.
Egy további választóablak jelenik meg a képernyőn.
»» Ekkor a Fel/Le gombokkal adja meg milyen kritérium szerint legyen rendezve a
Teljes lista. Például válassza a Minden csatorna opciót ha az összes megtalált
csatornát szeretné a Teljes listában megjeleníteni, vagy a Minden új opciót, ha
csak az újonnan talált csatornákat és a Minden angol opciót ha csak az angol
nyelvű csatornákat jelenítené meg.
»» Nyomja meg az OK gombot.
A választásától függően megjelenik pl. minden csatorna, minden új, vagy minden
angol nyelvű csatorna a képernyőn. Azok a csatornák amelyek már szerepelnek a
Kedvencek listában, pipával vannak megjelölve.
»» A Kedvencek és a Teljes lista közötti átváltáshoz nyomja meg a piros
többfunkcós Csatornák, vagy a zöld többfunkciós TV lista gombot. Az aktuális
listát kék kiemelés jelzi.
Csatornák hozzáadása a Kedvencek listához
A Teljes listából a kedvencek listába úgy tehet át csatornát, hogy az előző fejezetnek
megfelelően megjeleníti a csatornalista beállítást és átvált a Teljes listára.
»» Nyomja meg a kék Funkciók gombot.
A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki a Hozzáad pontot, majd nyomja meg az OK
gombot.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki azt a csatornát amelyiket a Kedvencek listába
szeretne felvenni.
»» Nyomja meg a sárga többfunkciós Hozzáad gombot, hogy a választás rögzítésre
kerüljön a Kedvencek Listában.
Csatornák tömbös kijelölése
Egyszerre több csatorna kijelöléséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
»» Nyomja meg az OK gombot, a kiválasztás üzemmód indításához. A kijelölt
csatornák bal oldalán egy kereszt jelenik meg.
»» A Fel/Le gombokkal kijelölheti az előző vagy a következő csatornákat is.
»» Ha a fenti módon elvégezte a csatornák kijelölését, nyomja meg a sárga
többfunkciós Hozzáad gombot, így a megjelölt csatornák a Kedvencek listához
adódnak.
Csatornák törlése
A kedvencek listából való törléshez jelenítse meg a csatornalista beállítást. Ekkor a
képernyőn látható Kedvencek lista lesz kiválasztva.
»» Nyomja meg a kék Funkciók gombot.
A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki a Törlés sort.
»» Nyomja meg az OK gombot.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki a listából törölni kívánt csatornát.
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»» Nyomja meg a sárga többfunkcós Törlés gombot.
A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
»» A Balra/Jobbra gombokkal válassza ki az Igen vagy a Nem választ.
»» Nyomja meg az OK gombot.
»» Egyszerre több csatorna törléséhez jelölje ki a csatornákat a Csatornák tömbös
kijelölése fejezetnek megfelelően.
»» Ha ennek megfelelően kijelölte a kívánt csatornákat, nyomja meg a sárga
többfunkcós Törlés gombot.
A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
»» A Balra/Jobbra gombokkal válassza az Igen vagy Nem választ.
»» Nyomja meg az OK gombot.
Az így kitörölt csatronák továbbra is megmaradnak a Teljes listában és később
bármikor megint hozzáadhatók a Kedvencek listához.
Törlés a Teljes listából
Csatornákat a Teljes listából az előző fejezetben leírtaknak megfelelően törölhet
azzal a különbséggel, hogy a csatornalista beállítás megjelenítését követően a piros
többfunkciós Csatornák gombot kell megnyomni. Ekkor a Teljes lista lesz aktív és a
Törlés opcióval távolíthatóak el a kívánt csatornák.
Csatornák rendezése
A kedvencek listában a csatornák igény szerinti elrendezéséhez jelenítse meg a
csatornalista beállítást. A Kedvencek lista kijelölve jelenik meg a képernyőn.
»» Nyomja meg a kék többfunkciós gombot. A választható opciókkal egy ablak
jelenik meg a képernyőn.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki az Elrendezés sort.
»» Nyomja meg az OK gombot.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amit a listában át akar helyezni.
»» Most nyomja meg a sárga többfunkciós Elrendezés gombot. Egy dupla nyíl
jelenik meg a kiválasztott csatorna mellett.
»» Most vagy a Fel/Le gombokkal, vagy a számgombokkal mozgassa a csatornát a
kívánt helyre a csatorna listában.
»» Nyomja meg a sárga többfunkciós Elrendezés gombot a csatorna új helyzetének
rögzítéséhez a memóriában.
»» Miután a fentieknek megfelelően elvégezte a csatornalista beállítást, nyomja meg
a Menü gombot az alapállapotba való visszatéréshez.
Az elektronikus műsorfüzet elindítása
»» Nyomja meg a digitális vevő távirányítóján az SFI gombot.
Az elektronikus programfüzet megjelenik a képernyőn. Ekkor láthatóvá válnak a
kiválasztott, vagy a gyári beállításnak megfelelő csatornák és műsoraik. Mostantól
az SFI funkcióval megtekintheti az egyes műsorok tartalmát.
Ezen felül az SFI funkcióval azonnal átválthat egy csatornára, automatikus
csatornaváltást vagy időzítőt állíthat be egy műsorhoz.
Kilépés az elektronikus műsorfüzetből
»» A Menü vagy a TV/Rádió gomb megnyomásával térhet vissza a normál módra.
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Időzítő rögzítése
A vevő mind videomagnó-, mind csatornakapcsoló időzítővel el van látva.
Programozásuk egyedül csak annyiban tér el, hogy milyen célra használjuk azokat.
Az időzítőt kézi beállítással és az SFI segítségével is be lehet állítani.
Az időzítők kézi programozása
»» A Menü gomb megnyomásával jelenítse meg a Főmenüt.
»» A Fel/Le gombokkal jelölje ki az időzítő kezelése sort.
»» Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az időzítő kezelése almenü.
»» A Fel/Le gombokkal válassza ki a használni kívánt időzítő fajtát.
»» Az OK gomb megnyomásával megnyithatja az adatbeviteli ablakot, ahol új időzítő
eseményt programozhat be.
Időzítő esemény megadásához kövesse az alábbi lépéseket:
Forrás
»» Jelölje ki a Forrás oszlopot, majd nyomja meg az OK gombot.
»» A megjelenő lenyílómenüben a Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt forrást.
»» Nyomja meg az OK gombot.
A választásától függően most a TV, vagy a rádió csatornalista fog megjelenni.
»» Az irányítógombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
»» A Fel/Le gombokkal mozgathatja a kijelölést a listában egy sorral le vagy fel.
»» A Balra/Jobbra gombokkal léphet egy egész oldalt a listában.
»» AZ OK gomb megnyomásával rögzítheti a választást az időzítő memóriájában.
Dátum
»» Az irányítógombokkal jelölje ki a dátum oszlopot.
»» A számbillentyűk segítségével adja meg az időzítőesemény dátumát.
(4 számjegyű alakban)
Indítás
»» Az irányítógombokkal jelölje ki az indítás oszlopot.
»» A számbillentyűk segítségével adja meg az időzítőesemény kezdő időpontját.
Leállítás
»» Ismételje meg az „Indítás”-nál elvégzett lépéseket.
(csatornakapcsolás időzítő esetén nem kell megadni kikapcsolási időpontot)
Ismétlés
»» Jelölje ki az ismétlés oszlopot, majd nyomja meg az OK gombot.
Egy kiválasztó ablak jelenik meg különböző ismétlési funkciókkal.
»» A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az OK gombot.
Az adatok rögzítése a memóriában
A programozást követően a sárga többfunkciós gomb (Elfogadás) megnyomásával
rögzítheti az adatokat a memóriában.
A programozás befejezése
A TV/Radio gomb lenyomásával, visszatérhet a normál működési módba.
További információ elérhető a weben a www.technisat.com címen.
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