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Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át és későbbi felhasználás céljából őrizze meg a kézikönyvet!
A társaság nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból fakadó balesetek vagy
sérülések esetén.

Távirányító

Felhasználói kézikönyv
KAON NA1000HD Digitális műholdvevő

Általános biztonsági előírások
•

Figyelem!
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

FIGYELEM: Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a fedelet! Amennyiben a készülék elromlik, kérjük, forduljon szakemberhez!

• Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban leírtakat egy
esetleges sérülés vagy a készülék megrongálásának elkerülése
érdekében!
• Tisztítás előtt húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból!
• A beltéri egység külső tisztításához enyhén nedves anyagot
használjon!
• Kérjük, ne alkalmazzon a gyártó által nem támogatott kiegészítő
eszközöket, az ebből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.
• A beltéri egységet ne helyezze olyan instabil felületre, ahonnan
könnyedén leesve megsérülhet, vagy esetlegesen sérülést
okozhat.
• Kérjük, ne takarja el a beltéri egység nyílásait! (Ezen nyílások
a szellőztetést és a túlmelegedés elleni védelmét szolgálják.)
• Ne helyezze a beltéri egységet fűtőtestre vagy egyéb hőforrás
közelébe!
• Ne helyezze a beltéri egységet szellőztetés nélküli zárt helyre!
(pl.: szekrény)
• Ne helyezze a beltéri egységet közvetlenül egyéb elektromos
eszköz alá vagy fölé!
• A készüléket nem érheti közvetlenül nedvesség vagy egyéb
folyadék!
• A készüléket kizárólag olyan áramforrásra csatlakoztassa, amelyet
a termékleírás (az eszközön található címke) meghatároz!

•

• A tápkábelt ne a kábel, hanem a dugasz segítségével húzza ki!
• A tápkábelt úgy vezesse, hogy arra ne lehessen rálépni, illetve ne
szoruljon be sehova. Kérjük, ügyeljen az egyéb csatlakozó kábelekre és azok csatlakozási pontjaira!
• Használjon hálózati aljzatot, amely védelmet biztosít a túláram
ellen, vagy amely földelve van!
• Kérjük, a készüléket ne tartsa az alábbi helyzetekben, mert a
készülék meghibásodását okozhatja:
• ahol túl meleg, vagy túl hideg van,
• ahol magas a páratartalom,
• ahol szélsőséges hőmérséklet tapasztalható (légkondicionáló,
fűtőtest),
• ahol korom vagy por található,
• zárt területen, ahol a hő nem tud szabadon távozni,
• ahol közvetlen napfény éri,
• További védelem érdekében, villámlás idején, vagy abban az
esetben, ha a beltéri egység hosszú időn keresztül használton
kívül van, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ez művelet
védelmet biztosíthat egy villámcsapás vagy túláram által okozott
esetleges kár ellen.
• A készülék hálózati dugaszának kihúzásával lehet áramtalanítani
a berendezést!

Szerviz

Tartozékok

Felhasználói kézikönyv

a hang ki/be kapcsolása
váltás a működési és készenléti üzemmód között
csatorna váltás, pin kód beírás
váltás TV és rádió üzemmód között
váltás teletext és TV üzemmód között
felvett tartalmak megjelenítése
műsorújság megjelenítése
menü megjelenítése
program információ megjelenítése
kurzor mozgatása fel-le, illetve jobbra-balra
változtatások elfogadása
hangerő beállítása
program váltás
kilépés
nyelv, felirat, időzített kikapcsolás beállítása
visszalépés a menüben
OSD menü megjelenítése
csatorna lista megjelenítése
keresés megjelenítése
üzenetek megjelenítése
aktuális műsor rögzítése
rögzítés szüneteltetése
rögzítés leállítása
visszapörgetés
előre pörgetés
lejátszás
30mp-el vissza pörgetés
AUDIO mód változtatása: mono jobb, mono ball, stereo
automatikus kikapcsolás
30másodpercnyi előre pörgetés
váltás TV és a beltéri egység üzemmód között
felirat ki/be kapcsolása

Távirányító

AAA elemek (2 darab)

Szerviz igény esetén kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz!

1 Némítás
2 Készenléti üzemmód
3 Számgombok
4 TV/Rádió
5 TEXT
6 MEDIA
7 GUIDE
8 MENU
9 i (INFO)
10 Nyílgombok
11 OK
12 Vol
13 CH
14 EXIT
15 OPT
16 BACK
17 Színes gombok:
piros
zöld
sárga
kék
18 Record
19 Pause
20 Stop
21 REW
22 FF
23 Play
24 Jump back
25 AUDIO
26 SLEEP
27 Jump forward
28 TV/STB
29 SUB-T

Előlap

Megjegyzés
1. Amikor behelyezi az elemeket, kérjük ügyeljen a polaritásra!
2. A távirányító kinézete eltérhet.

Csatlakoztatás

1. Készenléti állapotot jelző LED
2. Kijelző
3. A készülék be – illetve kikapcsoló gombja
4. Smartkártya fogadó nyílás
5. Csatornaváltó gomb

1. A parabola antenna csatlakoztatáshoz
csatlakoztassa az antenna kábelt az LNB csatlakozóba!
2. A TV csatlakoztatásához
csatlakoztassa a SCART kábelt a beltéri egységhez!
3. Digitális audio rendszer csatlakoztatásához
csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelt egy digitális bemenettel
rendelkező audio eszközhöz!

Hátlap

Megjegyzés:
A hátsó panel designja előzetes tájékoztatás nélkül változhat.

1. LNB
a műholdvevő antenna kábelének csatlakoztatása
2. TV SCART
    TV csatlakoztatása SCART kábel segítségével
3. S/PDIF (OPTICAL)
    hangrendszer csatlakoztatása S/PDIF kábel segítségével
4. HDMI
    TV csatlakoztatása HDMI kábel segítségével
5. RJ45
    ETHERNET szervíz csatlakozó
6. USB
    háttértár csatlakoztatása
7. DC 12V IN
    hálózati adapter csatlakozó

Menü
Nyomja meg a MENÜ gombot a távirányítón. A képernyőn megjelenik a “Főmenü”.
1. A ▲/▼/◄/► gombok segítségével érheti el a különböző almenüket.
2. Nyomja meg az OK gombot a menü kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
3. Nyomja meg a BACK gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Megjegyzés:
A készülék elülső és hátsó designja eltérhet.
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Könnyű telepítés

•

Programok rögzítése
1. Foglalás
A tervezett rögzítés az „Előjegyzés” menüben indítható el, ami megtalálható a főmenü Előjegyzés
részében. A rögzítés előjegyzéséhez nyomja meg a PIROS gombot és válassza ki az ott található
opciókat és a piros gomb segítségével mentse el az opciókat!
2. Azonnali rögzítés
Műsor nézése közben a rögzítés elindításához nyomja meg a REC gombot, a rögzítés leállításához
a STOP gombot!

A beltéri egység első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű telepítés menü fog megjelenni. A könnyű
telepítés segítségével könnyedén választhat számos nyelv közül, beállíthatja az időt, valamint csatornakeresést is végezhet.
1. Nyelv		
2. Ország		
3. TV
4. Kijelző		
5. Felbontás		
6. Keresés		

A menü által megjelenített nyelv
Ország kiválasztása
A TV képernyő kiválasztása
A képarány beállításának módja
A kép felbontása
Elérhető csatornák keresése

Alap funkciók használata
1. Műsorinformációs ablak
Az i (INFO) gomb adás közbeni megnyomásának segítségével hívhatja elő a műsorinformációt.
• A csatorna kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
• Az előző vagy a következő program információhoz nyomja meg a ◄/► gombot.
• A program információ megtekintéséhez nyomja meg újra az i (INFO) gombot.
2. Teletext
A teletext eléréséhez nyomja a TEXT gombot.
3. Audio & felirat
A kívánt nyelv vagy felírat kiválasztásához nyomja meg az AUDIO vagy a SUB-T gombokat!
4. Fizetős szolgáltatások (PPV) menü
Itt egy rövid leírást találhat a PPV menü jelentéséről. Információt találhat a rendelt eseményekrőkl,
a smartkártya és a beltéri egység sorozatszámáról, valamint a PPV szolgáltatás megrendeléséről.
5. Üzenet menü
Ebben a menüben a szolgáltató által küldött üzeneteket rendezheti és olvashatja. A menüt a KÉK
gombbal érheti el.

•

A rögzített felvételek lejátszása
• A felvételek a “Felvételek” menüben találhatók a “Főmenü” “MÉDIA” részében.
• A kívánt felvétel kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombokat, és a lejátszáshoz nyomja meg az OK
gombot.

•

Időeltolásos lejátszás

Amikor megnyomja a ◄◄ (gyors vissza) vagy ■ (Szünet) gombot, a lejátszott műsor „időeltolása” elkezdődik.

•

Feltételes hozzáférés
A különböző csatornákhoz történő hozzáférést a smartkártya biztosítja. Az Ön beltéri egysége egy
darab smartkártya nyílással rendelkezik. Kérjük, helyezze be a smartkártyát, ami által hozzáférhet a
kódolt és PPV szolgáltatásokhoz. A smartkártyát behelyezni a beltéri egység elülső panelján található
nyíláson, chip-es oldalt lefelé fordítva lehetséges.

Csatornakezelés
•

EPG (elektronikus program újság) képernyő
Az EPG a különböző csatornák időrendi (dátum és időpont) program információját jeleníti meg.
1. Az EPG képernyő megtekintése
• A csatorna nézése közben nyomja meg a GUIDE gombot.
• A kívánt csatorna eléréséhez használja a ▲/▼/◄/► gombokat, és nyomjon OK-t a kiválasztott
programra váltáshoz.
• Használja az i (INFO) gombot a program részletes információjának megtekintéséhez.
• Használja a SÁRGA gombot a Kulcsszavas program kereséshez.

•

Rendszer beállítások

Csatornalista
Az OK gomb megnyomásának segítségével tekintheti meg a csatornalistát.
A csatornalistában a ▲/▼ gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

•

Nyelv

Beállítható a menü nyelve, az első és másodlagos hang nyelve és a felirat nyelve, mely ki is kapcsolható.

•
•

Idő

Az idő automatikusan és manuálisan is beállítható a kiválasztott ország alapján.

Csatornalista szerkesztése
Ebben a menüpontban szerkesztheti a kedvencek listáját, lezárhat, kihagyhat, törölhet vagy áthelyezhet
csatornákat. A csatornalista szerkesztéshez PIN KÓD megadása szükséges.
(alapértelmezett PIN kód: 0000)

1. Idő beállítása (kézi, auto)
2. Időzóna beállítása
3. Nyári időszámítás
4. Ébresztés ideje
A beltéri egység automatikusan bekapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.
5. Kikapcsolás időzítése
A beltéri egység automatikusan kikapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.

Rögzítés
Amennyiben csatlakoztat egy USB háttértárat a beltéri egységgel, úgy rögzítheti az adásokat, valamint le is játszhatja azokat a készülék segítségével.
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•

Letiltás vezérélése

1. Csatorna zár
Ha BEkapcsolja, szüksége van a PIN-re, amikor kiválasztja a Csatornák listájának szerkesztésében beállított blokkolt csatornát.
2. Szülői engedélyezés
A szülői engedélyezés funkció bekapcsolásával életkor alapú tiltásokat aktiválhat az egyes csatornákra. Az így lezárt csatornák megtekintéséhez jelszó megadása szükséges.
3. Menü zár
Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, PIN KÓD megadása szükséges a csatornalista szerkesztéséhez és a rendszer beállításhoz.
4. PIN kód változtatás
Ebben a menüpontban változtathatja meg a PIN KÓDOT. Az alapértelmezett PIN kód: 0000.
Abban az esetben, ha elfejtené a PIN KÓDJÁT, lépjen be a Rendszer beállítás menübe, ahol is a Menü lezárva párbeszéd ablak jelenik meg.
A PIN kód „0000” –ra történő beállításához nyomja meg következő gombokat az itt leírt sorrendben: PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK.

•

AV beállítás

Számos opció közül választhat:
• TV: képarány (4:3, 16:9)
• Képernyő formátum: a TV képernyő aránya
• Felbontás: 1080p, 1080i, 720p, 576p
• SCART kimenet: Amennyiben a SCART csatlakozó támogatja az RGB vezérlést kérjük, válassza a „SCART-RGB” lehetőséget, egyéb eset
ben a „SCART-CVBS” lehetőséget.
• HDMI Audio

•

OSD beállítás

A menü átlátszóságát lehet beállítani ezzel az opcióval.
• Áttetsző menü
• Teletext áttetszőség
• Infó sáv megjelenési ideje
• Állapot jelző

•

Média beállítás

Különböző módosításokat végezhet el a rögzítésekhez kapcsolódó beállításokban.

•

USB biztonságos eltávolítása

Mielőtt az USB készüléket eltávolítja a beltéri egységből, a készülék védelme érdekében kérjük, alkalmazza ezt a menüpontot!

•

Szoftverfrissítés

A szoftver letöltése OTA-n keresztül (Over The Air) vagy USB kapcsolattal történhet

•

Gyári értékek visszaállítása

Csak abban az esetben alkalmazza ezt az opciót, ha ismételten el kell indítani a könnyű telepítés funkciót. Amennyiben a Gyári értékek visszaállítása
funkciót használja, minden előzőleg beállított adat és csatorna törlésre kerül és az alapértelmezett beállítások kerülnek érvénybe.

•

Rendszer infó

A rendszerinformáció megmutatja a modell típusát, szoftver verzióját, stb.

Problémamegoldás
Probléma

Megoldás

Nincs kijelzési LED az elülső panelen.
Nincs áram.

Kábel helyes csatlakoztatása.

Nincs kép.

Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység valóban be van-e kapcsolva! Ellenőrizze a csatlakozási pontokat, szükség esetén csatlakoztassa
megfelelően a kábeleket! Ellenőrizze csatornákat, valamint video kimenetet!

Gyenge képminőség.

Ellenőrizze a jelszintet és az antenna kábelt.

Nincs hang.

Ellenőrizze a TV és a beltéri egység hangerősségét, valamint azt, hogy
nincsenek-e az eszközök néma módra állítva! Ellenőrizze az audio kábel
csatlakozását.

A távirányító nem működik.

Irányítsa közvetlenül a távirányítót a beltéri egység felé. Ellenőrizze, és
szükség esetén cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Ellenőrizze, hogy
semmilyen tárgy nem blokkja az elülső panelt.

A szolgáltatás zavart vagy nem működik.

Ellenőrizze, hogy a CA modul és a smartkártya megfelelően van-e behelyezve!
Ellenőrizze, hogy olyan csatornán jelenik-e meg a hibajelenség, amelyre
előfizetett a szolgáltatójánál.

Elfelejtette a titkos PIN kódot.

Tanulmányozza át használati útmutató PIN kód megváltoztatása című bekezdésben foglaltakat!
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