Hátlapcsatlakozók

Teljesítményfelvétel

Max 22W

Tápfeszültség

90V ~ 250V

Hálózati frekvencia

50Hz ~ 60Hz

SCART csatlakozó

Video kimenet (RGB, Y/C)

RCA csatlakozó

CVBS video kimenet (1 csatlakozó)
Audio L/R (bal/jobb) (2 csatlakozó)
Digitális audio (1 csatlakozó)

Fizikai jellemzők

Digitális tuner bemenet

IEC 169-24

Összefűzési digitális tuner

IEC 169-24

Földi antenna bemenet

IEC 169-2

RF modulátor kimenet

IEC 169-2 (tip PAL-G TV, UHF CA21/69)

Méret (szél. x mag. x mély.)

180 x 40 x 171 mm

Nettó tömeg

1.0kg

English:
Electronic equipment is not household waste - in accordance with directive 2002/96/EC OF
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27th January 2003 on used electrical
and electronic equipment, it must be disposed of properly.
At the end of service life, take this unit for disposal at a relevant official collection point.

HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY Co.,LTD.

HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY EUROPE GmbH.

Home Page: www.hdt.co.kr
E-mail: hdtservice@hdt.co.kr

Home Page: www.hdte.de
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Kezelési útmutató

Tápegység

HSS-5180NA
Digitális vevőegység
beépített Nagravision
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Vezérlőelemek/Funkciógombok

Biztonsági utasítások/Óvintézkedések
1.1

Biztonság

3.3

Távirányító

• Feltétlenül olvassa el a felhasználói kézikönyvet mielőtt a készüléket használná.
• Ne érintse a hálózati kábelt vizes kézzel, mert az áramütést okozhat.
• Soha ne nyissa ki a fedelet. A készülék belsejének érintése nagyon veszélyes az
esetleges áramütés miatt.
• Helyezze el a készüléket egy jól szellőztetett, nem meleg helyen.

TV/R: átkapcsolás a tv- és rádiócsatornák
között.

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a
konnektorból. Ne használjon továbbá sérült hálózati kábelt, mert az tüzet vagy
áramütést okozhat.
• Professzionális üzembe helyezés szükséges. Ha a vétel megszakad, lépjen
kapcsolatba a helyi szervizközponttal.

1.2

Óvintézkedések

(OK): egy menüpont kiválasztása vagy
jóváhagyás.
-

Fel
és le
mozgatása

-

Balra és jobbra nyilak:
egy beállítás értékének kiválasztása a
beprogramozott értékek közül.

A készülék üzembe helyezésekor

nyilak: a kurzor

TELETEXT: a Teletext bekapcsolása.

• Helyezze üzembe vízszintesen. Egy szabálytalan üzembe helyezés a készülék
károsodását okozhatja.

OPT: belépés a „Subtitle & Audio track”
(feliratok és hangsávok) alkalmazásba.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat, például TV-t a készülékre. Ez a készülék károsodását
okozhatja.

Számgombok (0-9): a csatornák
kiválasztása és a csatornaszámok vagy
karakterek bevitele.

• Ne engedje, hogy a készülékbe víz cseppenjen vagy fröccsenjen.
• Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például vázát.
• A készüléket egy könnyen elérhető konnektor közelében helyezze üzembe.
• Legalább 10cm távolságra tegye a faltól a készüléket, hogy könnyen elérje a
Bekapcsoló gombot, és a hálózati kábel ne sérüljön.

INFO: a csatorna információinak
megjelenítése.

• Ne helyezze üzembe a készüléket:

EPG (elektronikus műsorújság): a műsor
információk megjelenítése.

• Rezgésnek kitett helyen
• Közvetlen napfénynek kitett helyen
• Nedves, párás helyen

-

F1, F2, F3: fenntartott gombok.

• Túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyen
• Szellőzés nélküli helyen

• Ha a készüléket meleg helyről hideg helyre viszi kondenzációt okozhat.
• Ne üzemeltesse a készüléket egy vagy két óráig, amíg teljesen ki nem szárad.
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3.3

Felhasználás előtti ellenőrzés
2.1

Távirányító

Tartozékok

A készülék tartozékai
Kezelési útmutató: 1 db

Távirányító: 1 db

Elemek (AAA típus): 2 db

RCA video/audio kábel: 1 db

POWER: ennek segítségével lehet készenléti
vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az
egységet.
MUTE: a hang ki- és bekapcsolására szolgál.
VOL: a hangerő szabályozására szolgál
CH: csatornaváltó gomb.
MENU: gomb a főmenübe való belépéshez.
EXIT: az előző állapothoz vagy menühöz való
visszatérésre szolgál.
PIROS: a kedvenc csatorna megjelenítése.
Műhold hozzáadása az LNB beállítás
menühöz. Kedvenc beállítás a
csatornalistában.

Adapter

ZÖLD: csatorna rögzítése a csatornalistában.
SÁRGA: a csatornalista (összes lista)
megjelenítése. Egy csatorna mozgatása a
csatornalista és a kedvencek lista között.
KÉK: a csatornalista (ábécé sorrend)
megjelenítése. Egy csatorna törlése a
csatornalistában és a kedvencek listában.
MSG (üzenet): az üzenetek megjelenítése.

6

Vezérlőelemek/Funkciógombok

HSS-5180 kezelesi utmutato.indd Spread 3 of 4 - Pages(6, 3)

Felhasználás előtti ellenőrzés

3

2011.10.24. 9:49:05

Vezérlőelemek/Funkciógombok
3.1

Előlap

Készenléti üzemmód LED: készenléti üzemmódban kigyullad, bekapcsolt üzemmódban
elalszik.
Távirányító jelzőlámpa: zölden villog, ha jelet kap a távirányító egységtől.
Távérzékelő: fogadja a távirányító egység infravörös jelét.
Bekapcsoló gomb: ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba
állítani az egységet.
- Léptető gombok (S/T): ezekkel a gombokkal lehet csatornát váltani, vagy léptetni a
kurzor pozícióját az alkalmazás képernyőjén.
Smart kártya csatlakozóhely: helyezzen be egy smart kártyát a csatlakozóhelyre.
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3.2

Hátlap

Ssz. Megnevezés

Csatlakozó

Funkció

1

AUDIO L

RCA dugasz (fehér)

Bal hangcsatorna

2

AUDIO R

RCA dugasz (piros)

Jobb hangcsatorna

3

VIDEO

RCA dugasz (sárga) Kompozit videokimenet

4

DIGITAL AUDIO

Optikai

Digitális hangkimenet

5

VIDEO

RCA csatlakozó

Összetettvideojel-kimenet

5

TV SCART

SCART

TV készülék SCART

6

RF OUT UHF 21-69 IEC 169-2 dugasz

TV készülék kimenet

7

LNB INPUT

IEC 169-24 aljzat

LNBIF bemenet digitális vevőegységhez

8

LOOP OUT

IEC 169-24 aljzat

Digitális vevőegység jeltovábbító kimenete
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