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Biztonság/óvintézkedések
1.1

Biztonság
* A készülék bekapcsolása előtt olvassa el a felhasználói útmutatót.

Használat előtt ellenőrzendő
2.1
Az egység tartozékai

* Ne érjen hozzá a hálózati csatlakozóhoz nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
* Soha ne nyissa fel a fedelet. A készülék belsejébe nyúlni veszélyes, mert ez áramütést

Felhasználó útmutató: 1

Távvezérlő egység : 2

Elemek (AAA típusú) : 4

RCA kép-/hangkábel : 1

okozhat.
* Helyezze a készüléket jól szellőző környezetbe, hőforrásoktól távol.
* a készülék hosszabb ideig van használaton kívül, húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból. Sérült hálózati csatlakozó használata is tilos, mert ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
* Szakszerű telepítés szükséges. Ha megszakad a vétel, lépjen kapcsolatba a helyi szervizzel.

1.2

Óvintézkedések
Óvintézkedések
Az egység telepítésekor
Ү Az egységet vízszintesen kell telepíteni. Az egyenetlen felületen történő telepítés a készülék
károsodását okozhatja.
Ү Ne rakjon nehéz tárgyakat (pl.TV-tt) a készülékre. Ez károsíthatja a készüléket.

Infravörös egér :1

Ү Ne érje az egységet nedvesség vagy fröccsenő folyadék.
Ү Ne helyezzen a készülékre víztartó edényeket (pl. vázát).
Ү Ne telepítse a készüléket olyan helyen:
Ү ahol rezgéseknek van kitéve
Ү ahol közvetlen napfény éri
Ү ahol nagy a páratartalom
Ү ahol túl alacsony vagy túl magas a hőmérséklet.
Ү ahol rossz a szellőzés

Ү Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, páralecsapódás jön létre.
Ү Ilyen esetben ne működtesse a készüléket egy-két óráig, vagy amíg meg nem száradt teljesen.
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Használat előtt ellenőrzendő
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Vezérlőelemek/funkciók

Controls/Functions

3.1

3.2
1

2

4

3

5

8

6

7

10

9

11

1

1 Bekapcsoló gomb: a vevő “készenléti” vagy “belapcsolt” üzemmódba történő kapcsolására
szolgál.

2

4

6

3

5 7 8

10

villog, ha adatot fogad a távvezérlőtől.

14

9

15

11 12

Sz. Név

2 Bekapcsolt állapot & távvezérlést jelző LED: a LED zölden világít bekapcsolt módban, és zölden

13

16

Csatlakozó

Funkció

1 Infraérzékelő

RJ11

UTP kábelen csatlakozó infravörös egér

2 LNB IN

IEC 169-24 hüvely

IF bemenet a vevőfejtől a digitális tunerhez

3 LOOP OUT

IEC 169-24 hüvely

A digitális tuner hurokkimenete

4 RF KI UHF 21-69

IEC 169-2 dugó

Kimenet a TV felé

5 TV ANT IN

IEC 169-2 hüvely

Bemenet földi antenna felől

6 VIDEÓ

RCA csatlakozó

Összetett kimeneti videójel

7 AUDIO L

RCA csatlakozó

Bal oldali hangkimenet

8 AUDIO R

RCA csatlakozó

Jobb oldali hangkimenet

8 Menü: a menü elindítására vagy az abból való kilépésre szolgál.

9 TV SCART

SCART csatlakozó

SCART kimenet a TV felé

9 Kiválasztó gomb: ennek segítségével aktiválható a kijelölt tétel, a következő menüszintre lehet

10 VIDEO

RCA csatlakozó

Összetett kimeneti videójel

11 AUDIO R

RCA csatlakozó

Jobb oldali hangkimenet

1. szoba 12 AUDIO L

RCA csatlakozó

Bal oldali hangkimenet

interfész 13 TV SCART

SCART csatlakozó

SCART kimenet a TV felé

3 Készenléti LED : vörösen világít “készenléti módban”, és kikapcsol a vörös lámpa, ha a készülék

“bekapcsolt” üzemmódban van.
2. szoba
4 - 5 CH. (

6 - 7 Hangerő. (

) : a csatorna váltására, vagy a kurzorpozíció módosítására szolgál az
alkalmazás képernyőjén.
) : a hangerőt lehet beállítani ezeknek a gomboknak a segítségével.

lépni, vagy jóváhagyható a felhasználói művelet.

interfész

10 Smart kártya hely 1: tolja be teljesen a smart kártyát a kártyahelyre.
11 Smart kártya hely 2: tolja be teljesen a smart kártyát a kártyahelyre.

* Csak az 1. helyet lehet vezérelni az előlap vezérlőelemeivel.
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Vezérlőelemek/funckciók

14 LNB INPUT

IEC 169-24 hüvely IF bemenet a vevőfejtől a digitális tunerhez

15 LOOP OUT

IEC 169-24 hüvely

A digitális tuner hurokkimenete

16 S/PDIF

Optikai

Digitális hangkimenet
Vezérlőelemek/funkciók 5 5

Vezérlők/funkciók

Vezérlők/funkciók

3.3

1

3.3

2

1 ÁRAMELLÁTÁS: „Készenléti” vagy
„bekapcsolt” módba kapcsoláshoz.

14

2 NÉMÍTÁS: A hang be-/kikapcsolása.

15 EXIT : előző állapothoz vagy menühöz

(OK) : tétel kiválasztása vagy
megerősítés.
való visszatérés.

3 Szám gombok (0-9) : Csatornaválasztás

és csatornaszámok beírása.

16 OPT: a hangsáv változtatása,

sztereó/monó mód.
3

8

4

5

6

7

10

9

12

13

4 INFO: Aktuális csatornainformáció

17 VÖRÖS: kedvenc csatornalista

kiválasztása. Műhold hozzáadása a
vevőfej konfigurációs menüjéhez.
Kedvenc beállítása a Csatornalista
menüben.

megjeleníése.
5 EPG (elektronikus programsegédlet):

programinformáció megtekintése.

18 ZÖLD: csatorna zárolása a

Csatornalista menüben.

6 HANGERŐ: hangerőszabályzás.
7 PROGRAM : csatornaváltás.

14

19 SÁRGA: csatornalista nézet (teljes lista).

egy csatorna mozgatása a Csatornalista

11

Channel list

9 TELETEXT : Teletext adatok megtekintése.

15
18
17

10 - 11 Fel

21

8 MENÜ: főmenübe történő belépés.

és le

: a kurzor

mozgatása.
12

- 13 Bal
jobb
: egy adat
módosítása előre programozott értékre.

16
19
20

és Kedvenc lista menüben.
20 KÉK: csatornalista megtekintése

(ábécésorrendben).

Csatorna törlése a
Csatornalista és Kedvenc lista menüből.

23

22
21 MSG (üzenet): e-mailek

megtekintése.
22

TV/STB: a TV kimenet váltása a
műholdbemenet és az UHF/VHF
antennabemenet között.

23 TV/R: átváltás TV és rádiócsatornák
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között.
Vezérlők/funkciók

Vezérlők/funkciók
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Működés
4.1

8

Működés

Operation
4.2

Operation

9

4.2
1. A műhold beállítása
Mivel vevője rendelkezik a legtöbb műhold és csatorna alapadataival, lehetősége van csatornák
vételére a készülék hangolás nélküli csatlakoztatásával. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az
antennabeállításoktól függően módosítania kell a műholdak és/vagy csatornák alapbeállításait.
Ha módosítania kell az adatokat, a következőképpen teheti meg;
͈ Nyomja meg a MENÜ gombot, és vigye a kurzort a Telepítés oszlopra:

͉A

vagy gombbal válassza ki a vevő konfigot, és a
Megjegyzés: szükség esetén írja be a
jelszót. Alapértelmezett: ‘0000’.

vagy

nyomja meg .

gombbal erősítse meg.

͊ Nyomja meg a vörös gombot, a műhold hozzáadódik.

Működés
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Működés

4.2

4.3

͋ Ha megnyomja

3. Scan

,a kurzor továbblép a jobb oldali ablakra a részletes telepítéshez.

͌ Válassza ki a szerkesztendő elemet a vagy gombbal, módosítsa a paramétereket.
- Magas L.O. / alacsony L.O.: írja be a vevőoszcillátor frekvenciáját a számgombokkal.
- DiSEqC: Állítsa be a DiSEqC doboz jellemzőit a
vagy gombokkal.
Ha nem használ kapcsolódobozt, állítson be “”- - ”-t.
͍ A telepítés után nyomja meg a KILÉPÉS vagy a MENÜ gombot a beírt adatok tárolásához.
Megjegyzés: a paraméterek módosításakor pontosan tudnia kell a módosítandó vevőfej
paramétereit
L.O.(helyi oszcillátor) frekvencia.
Megjegyzés: Amikor paramétert módosít, ismernie kell a környezetet, ahová a vevőt és az antennát
csatlakoztatja a 22 kHz és a DiSEqC megfelelő beállítása érdekében.

After finishing ‘Antenna Setup’, execute ‘Satellite Scan’ or ‘All Network Scan’.
Then you can get all channels in the pre-programmed TPs. This function can also be used to get the
latest channel data while receiver is in use. Through this function, the receiver searches for all the
available channels and saves them in the memory.
͈ Press MENU key and position the cursor on Installation column with

or

and press

2. Antennabeállítás
͉ By using

A lehető legjobb jel vételéhez helyesen kell pozícionálnia az antennát.
͈ Nyomja meg a MENÜ gombot, pozícionálja a kurzort a Telepítés oszlopra:
gombot.
͉ A vagy

vagy

gombbal válasssza ki az Antennabeállítást és nyomja meg az

nyomja meg a
gombot..

or

, select Scan and press

.

͊ Select ‘All Network Scan Start’ or ‘Satellite Scan’ with
or
.
If you want scan all satellite then select ‘All Network Scan Start’ and press
.
And if you want scan only one satellite then select ‘Satellite Scan’ and choose satellite that
you want with
or and press
.

4. TP Edit/Scan
After ‘LNB Configuration’ and ‘Antenna Setup’ procedure, when necessary, you can edit
and/or add certain T Ps (transponders).
͈ Press ‘MENU’ key and position the cursor on ‘Installation’ column with
.
͊ Válassza ki a kívánt műholdat a
͋A

͉ By using

vagy gombbal.

gombbal lépjen a T P részre, és válassza ki a kívánt TP-t:

vagy

.

͌ Amikor kiválasztotta a műholdat és a transzpondert, ellenőrizze a vett műholdjel minőségét. Ha a
vett jel rossz minőségű, igazítson az antennán.

or

, select ‘TP Edit/Scan’ and press

or

and press

.

͊ Select the ‘Satellite Name’ which includes the T P you want to add/edit with
͋ Move to ‘TP Frequency’ with

and select the T P you want to edit with

or
or

.
.

Szint
IA kiválasztott műhold jelszintjét mutatja.
Minőség A jel/zaj viszonyt mutatja.
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4.3

4.4

͌ If you want to add the new TP, enter the TP frequency with numeric keys.

1. Kedvenc csatorna

͍ Select ‘Polarization’ by pressing
and the set the proper value for selected T P with
.
͎ Select ‘Symbol rate’ by pressing and enter the symbol rate value for the selected T P with
numeric keys.
After entering all values of the T P parameters, move to ‘SCAN’ section (column) with
and press
for storing all the entered TP data.
After scanning process, the first channel of scanned T P will be displayed.

or

Ha szeretné, be tudja állítani a kedvenc csatornáinak listáját.
Ezt a következőképpen végezheti el.
͈ Nyomja meg a KÉK vagy a SÁRGA gombot.
͉ Válassza ki az „RTPi” csatornát vagy .

Note : If the scan fails, please check whether your entered values are correct or not and the signal
reception sensitivity is good or bad.

If you want to delete TP then select the T P that you want to delete.
Move to ‘TP Delete’ section (column) and press

.

Note : When the menu asks you to confirm the deletion, press
EXIT key if you want to void the deletion.

if you want to delete it or press

͋ Ekkor láthatja kedvenc csatornáinak listáját.

5. DiSEqC Setup

2. Csatornalista mód

You must know type of your DiSEqC switch.
͈ Press ‘MENU’ key and position the cursor on ‘Installation’ column with
.
͉ By using
or
, select ‘DiSEqC Setup’ and press
.
͊ Select your DiSEqC type and other mode select ‘Off’.

͊ Nyomja meg a VÖRÖS gombot.

or

and press

Ezzel a funkcióval számos csatornalistát láthat, amelyek lehetővé teszik, hogy csatornákat
szerkesszen és válasszon még kényelmesebb módon.
Kedvenc mód
Ha az előzőekben leírt módon állítja be kedvenc csatornáinak listáját, a következőképpen használhatja.
͈ Nyomja meg a „VÖRÖS” gombot.
͉ Ekkor csak kedvenc csatornáinak listáját látja.
Ábécé mód
Ez a funkció akkor hasznos, ha adott csatornát keres a több ezer csatorna között.
͈ Nyomja meg a „KÉK” gombot
͉ Ekkor ábécésorrendben látja a csatornalistát.
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4.4

4.5

Teljes lista mód
Ezzel a funkcióval numerikus sorrendben látja a csatornalistát.
1 Nyomja meg a „SÁRGA” gombot.
͉ 2 Ekkor numerikus sorrendben látja a csatornalistát.

͋4 Válassza ki a „Korhatár” pontot.
͌5 Válassza ki a kívánt életkort.
Megjegyzés: A „Korhatár” csak az ilyen információt hordozó csatornán vehető igénybe.

--8

Nincs korhatár.
Jelszó beírása nélkül csak 8 év felettiek nézhetik a műsorokat

12
15
18

12 év felettieknek szóló műsor.
15 év felettieknek szóló műsor.
18 év felettieknek szóló műsor.

3. Csatorna zárolása
Ezzel a menüvel megakadályozhatja, hogy a gyermekek nem nekik való műsorokat nézzenek.
͈ Válassza ki a „Csatornalista” vagy a „Kedvenc csatorna” módot.
͉ Válassza ki a zárolandó csatornát, és nyomja meg a „ZÖLD” gombot.
͊ Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a befejezéshez.
͋ A jelszó beírása nélkül nem lehet nézni a zárolt csatorna műsorát.
͌ Ha meg szeretné szüntetni a zárolást, lépjen a csatornalistára, válassza ki a csatornát, és
nyomja meg a „ZÖLD” gombot.

4.5

Ez az almenü lehetővé teszi a felnőtt általi zárolás korhatárát, és hogy megakadályozzuk, hogy
gyermekek nem nekik való műsorokat nézzenek.
͈1 Nyomja meg a „Menü” gombot és a „Rendszerbeállítást”.
͊ 3 Írja be a 4 számjegyből álló jelszót.
Megj.: Az alapértelmezett jelszó a „0000”.
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Megjegyzés: az alapértelmezett jelszó a „0000”.

Ha a „Csatornaszerkesztés" vagy a „Telepítés” főmenüben van, a
ON

vevő jelszót kér. Ha rossz jelszót ad meg, nem tud továbblépni.

OFF

Ne írjon be jelszót feldolgozás közben.

3. Jelszócsere (új jelszó és jelszó ellenőrzése)

1. A korhatár beállítása

͉ 2 Válassza a „Felnőtt ellenőrzést”, és a

2. Biztonsági ellenőrzés (zárolt csatorna szerkesztése és zárolás beállítása)

gombot nyomja meg.

Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszó a „0000”.
Megjegyzés: Ha elfelejti az új jelszavát, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta, vagy
keresse fel a legközelebbi kereskedőt.

4. Rendszerinformáció
Ellenőrizheti a vevőjének aktuális információit, például a hardver- és szoftververziót.
͈1 Nyomja meg a „Menü” gombot és a „Rendszerbeállítást”.
͉ 2 Válassza a „Rendszerinformációt”, és a

gombot nyomja meg.

Működés
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4.5

4.6

5. Smart kártya

3. Képarány

Ellenőrizheti a Smart kártya információit, például a CA verziót, a sorozatszámot é s a Smart
kártya állapotát.
͈1 Nyomja meg a „Menü” gombot és a „Rendszerbeállítást”.
͉ 2 Válassza a „Smart kártyát”, és a

gombot nyomja meg:

.

Ez az almenü lehetővé teszi a TV képarányának 4:3 vagy 16:9 értékekre történő beállítását.
4x3

A TV képaránya: 4:3.

16 x 9

A TV képaránya: 16:9.

Auto

Automatikusan változtatja az arányt a jelfolyamtól függően.

4. A képernyő beállítása
Kiválaszthatja a műhold bemeneti jelének megjelenítési módját.
P/S

Amikor beállítja a képernyőn való megjelenítés határait a műholdas
bemeneti jel Pan/Scan adataiból. (16 X 9 műsor jelénél)

L.Box

Lehetősége van 16 X 9 arányú képernyő megtekintésére az eredeti méret

függőleges és vízszintes irányú csökkentésével
Megjegyzés: 1. Ha az „L.Box” beállítást választja, torzulhat a képernyő. A képernyő alsó és
felső részén fekete csík jelenik meg.
2. A „Képernyő” funkció 16 X 9 arányú jel 4 X 3 képarányú TV-vel történő vételénél hasznos.

1. Helyi idő
Lehetősége van a vevő helyi idejének beállítására.
͈1 Nyomja meg a „Menü” gombot és a „Kedvelt beállítást”.
͉ 2 Állítsa be a „Helyi időt” a

vagy:

gombbal .

͊3 Módosítása a helyi időt a vagy a gombbal
Megjegyzés: A helyi idő beállítása nélkül, nem működik az „IDŐZÍTÉS” („TIMER”) funkció.

2. Nyári időszámítás
Megjegyzés: A helyi idő beállítása nélkül, nem működik ez a funkció.

ON
OFF

5. Az RF modulátor kimeneti csatornaszámának beállítása
Kiválaszthatja a csatornaszámot (21-69) az RF modulátor kimenete számára.
* Az RF jel csak a 2. szoba számára elérhető.

6. A/V mód
Az igazi videó minőség elérése érdekében átválthatja a videó kimeneti módot Scart a készülék hátulján
lévő csatlakozóra

A nyári időszámítás bekapcsolása. Az aktuális idő automatikusan egy órával előbbre áll.

CVBS

A TV scart felőli kimeneti videójel összetett.

A nyári időszámítás kikapcsolása. Az aktuális idő automatikusan egy órával visszaáll.

Y/C

A TV scart felőli kimeneti videójel Y/C.

RGB

A TV scart felőli kimeneti videójel RGB.
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4.7

4.8

Ezzel a funkcióval vissza lehet térni a gyári alapbeállításokhoz.
͈1 Nyomja meg a MENÜ gombot, és pozícionálja a kurzort a Telepítés oszlopra vagy

gombbal és

nyomja meg az
gombot.
2 ͉A
vagy
, válassza a „Gyári beállításokat”, és nyomja meg az
gombot.
3 Amikor a menü a visszaállítás megerősítését kéri, nyomja meg az
gombot, ha
végrehajtja, vagy nyomja meg a KILÉPÉS gombot a művelet megszakításához.

͌5 A programok és letöltött csatornák keresése néhány percet vesz igénybe. Ha sikeres volt az
információkeresés, lépjen a következő menüre.

4.9
Lehetősége van a vevő be-/kikapcsolási idejének beállítására.
Ha nincs a készülék közelében, lehetősége van műsorok felvételére.

4.8
Az On air funkció lehetővé teszi a felhasználóknak új műsorok műholdról történő letöltését és
frissítését.
͈1 Nyomja meg a MENÜ gombot, vigye a kurzort a „Rendszerbeállítás” oszlopra a
vagy
gombbal, és nyomja meg az
gombot.
͉2 Válassza a „Rendszerinformációt”, az
͊3 Válassza a „Szoftverfrissítést”, és az

gombot nyomja meg
gombot nyomja meg

͈1 Nyomja meg a MENÜ és az Időzítés (Timer):
vagy
gombot.
Megjegyzés: A helyi idő beállítása nélkül, nem működik az „IDŐZÍTÉS” („TIMER”) funkció.
͉2 Nyomja a
az

vagy gombot a beállítandó „Időzítési # (szám)” kiválasztásához, és nyomja meg

gombot.

.
.

͊3 Határozza meg a „Csatornatípust” a „TV”-t és „RÁDIÓ”-t a
͋ 4 Válassza a „Csatornaszámot” a
vagy
vagy gombbal.
csatornaszámot
(MENÜ
& MENÜ

Rendszerbeállítás
Szoftverfrissítés
Telepítés
Szoftverfrissítés ugyanazt a funkciót látja el.)

4 A műholdon keresztül történő vételhez nyomja meg a

gombot induláskor

vagy

gombbal.
gombbal, és írja be a

5 ͌ Írja be a „Kezdésidőt” a vevő bekapcsolásához.
͍6 Írja be a „Befejezési időt” a vevő kikapcsolásához.
͎7 Válassza az „Állapot”-ot, és állítsa be a „Soha/Egyszer/Naponta/Hetente/Hétköznap”-ot a nyíl
gombokkal:
Megjegyzés: 1. Ha az .ÁLLAPOT. nem aktív (ON), az Időzítés (Timer) nem működik.
2. Ha a jelenleginél korábbi időpontot ír be, nem működik az „IDŐZÍTÉS” („TIMER”) funkció.
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4.10
3. Az EPG információt a műhold közvetíti a szolgáltatók felől.
Ha a csatorna nem hordoz EPG adatokat, előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik tökéletesen.

1. TV / RÁDIÓ átkapcsolás
Ezt a menüt akkor használhatja, amikor TV-csatornát vált rádiócsatornára vagy fordítva.
1 Nyomja meg a „TV/RÁDIÓ” gombot.
2 Rádiócsatorna hallgatásakor, „r001” jelenik meg az előlapon.

͉ Válasszon csatornát a
vagy .gombbal.
Ezután ellenőrizheti a választott csatorna aktuális vagy következő műsorinformációját.

4. Feliratozás/hang
Lehetősége van az aktuális csatorna feliratozása és hangja állapotának szabályozására.
͈ Nyomja meg az „OPT” gombot, és megjelenik a képernyőn a feliratozással és hanggal kapcsolatos
ablak.

2. TV/MŰHOLD átkapcsolás
Ezzel a funkcióval az RF modulátoron keresztül lehet jelet fogadni.
Ha megnyomja a „TV/MŰHOLD” („TV/SAT”) gombot, majd a jel vételi útja átvált az RF modulátorra.

3. EPG (elektronikus programsegédlet)
Lehetősége van a nézett transzponder csatornainformációnak megtekintésére.
1 Ha megnyomja az „EPG” gombot, a következő menü jelenik meg.

Az egyes paraméterek tartalma a következő;

Sáv

(hangsáv száma) (az összes hangsávból)

Mód

Sztereó

Felirat

(a felirat nyelvszáma az összes elérhető nyelvből)

monó bal

monó jobb

Megjegyzés: Ezek a felirat- és hangparaméterek csak akkor működnek, ha a vevőcsatorna
támogatja ezeket a funkciókat.

Megjegyzés: 1. Ellenőrizheti a helyi időt, a csatorna nevét és más rövid információt az aktuális
műsorral kapcsolatban.
2. Ha nem állította be a helyi időt a „Rendszerparaméterek” részben, előfordulhat,
hogy az EPG funkció nem működik tökéletesen.
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5. Csatorna / információ
Rövid információk jelennek meg, például az aktuális csatorna típusa, neve, a helyi
kezdő/befejezési idő, segédinformáció, aktuális idő, kedvenc csatorna, hangmód és
hangazonosító.

Játszhat is.
A játékok: tetris, kígyó, socoban.
͈1 A játékok menüt a rendszer beállításakor láthatja

͈ Nyomja meg az „ i”-t’, ami után az információs sáv jelenik meg.

Megjegyzés: Ha nincs információja:
- Ellenőrizze, hogy helyes-e a helyi idő beállítása.
- Az információt nem küldi a csatorna szolgáltatója.

͉2 Játékok kiválasztására a vagy gomb használható a Rendszerbeállítás menüben.
͊3 Játékindítás gombja:
1) Tetris

3) Socoban

.
2) Kígyó

Működés
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4.12
Lehetősége van a smart kártya információ és a megvásárolt események listájának
ellenőrzésére.

Probléma

Lehetséges ok

͈1 Nyomja meg a MENÜ gombot, és vigye a kurzort a Fizetős műsorok oszlopra vagy

Elfelejtette a titkos

és nyomja meg az

PIN kódját.

gombot

.

A probléma megoldása
Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Helytelen időbeállítás Rosszul van beállítva az idő.
Nem működik a LED az Nem

megfelelően

előlapon / a tápegység csatlakoztatott hálózati kábel.

Nincs kép.

͉2 Ellenőrizheti a Smart kártya információt az IPPV smart kártya információ tételen.
͊3 Megerősítheti a Megvásárolt események listáját egészen az aktuális időpontig.
͋4 Lehetősége van a műsorszolgáltatóval kapcsolatos információ megtekintésére.
Nincs hang

működik

megfelelően

a

Állítsa a vevőt ON helyzetbe.

AV kimenet nincs megfelelően

Ellenőrizze, korrigálja a

rögzítve a TV videókimenetéhez.

csatlakozást.

Helytelenül kiválasztott csatorna

Ellenőrizze és korrigálja a

vagy képkimenet a TV-n.

videókimenetet.

Helytelenül csatlakoztatott

Ellenőrizze, korrigálja a

hangkábel. A hangerő szintje 0. .

csatlakozást. Növelje a hangerőt

Helytelen működés Lemerült vagy
rosszul behelyezett elemek.

távvezérlő.
͌ Megtekintheti a korábban megvásárolt műsorokat (opcionális tétel).

Csatlakoztassa megfelelően a hálózati
kábelt.

Készenléti módban van a vevő.

Némítás aktív.
Nem

Állítsa be az időt a menüben.

a TV-n. Nyomja meg a NÉMÍTÁS
(MUTE) gombot.
Irányítsa a távvezérlőt a vevő
felé.
Cserélje vagy helyezze be
megfelelően az elemeket.

Rossz képminőség.

Túl alacsony jelszint.

Ellenőrizze a jelszintet a
[Telepítés] menüben
ellenőrizze a vevőtől jövő kábelt.

Nem működik a smart Nem megfelelően telepített smart
kártya.
kártya.
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Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
smart kártya behelyezése.
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