
 

 

Gomb Funkció 

  

Ki/be kapcsolás 

 
HDMI 

 
Videó kimenet felbonása 

 Némítás 
 

Számok 
 

Csatornaválasztás, 
paraméterek megadása 

  
Alvás időzítő beállítása 
10/30/60/90/120 perc 

 
FAV 

 
Kedvencek menü előhívása 

 
 

Váltás az előző csatornára 

 
MENU 

Menü megjelenítése, visszatérés 
az előző menübe 

 
INFO 

Az aktuális információk 
megjelenítése 

EPG Elektronikus műsorújság 
megjelenítése 

 
EXIT 

 
Visszavonás és visszalépés az 

előző menübe 

 

Button  Function 

/     Hangerő módosítása, vagy kurzor mozgatása a menüben 

/    Csatorna léptetés, vagy kurzor mozgatása a menüben 

OK 
 

        Csatornalista megjelenítése, elem kiválasztása a menüben 

TV / 
 

          Váltás TV és rádió üzemmód között 

FIND 
 

             Csatorna keresés a csatornalistában név alapján 

P- / P+ 
 

               Kurzor mozgatása a következő, vagy előző oldalra 

HOME 
 

Opcionális 

MAILBOX 
 

Opcionális 

PVR 
 

Opcionális 

STATUS 
 

    A készülék aktuális állapota  

AUDIO 
 

Audiósáv kiválasztása 

TXT 
 

     Teletext megjelnítése 

SUB-T  
 

Felirat beállítások 

SLOW, SKIP-, 
SKIP+, REW, FF, 
PLAY, PAUSE, 

STOP, REC 

 

 
Videó funkciók (médialejátszó)  

PIROS, ZÖLD, 
SÁRGA, KÉK, 
FEHÉR, FEKETE 

 
                Funkció gombok 

 
(menünként eltérő funkciókkal) 
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Gyorsbeüzemelés 
A készülék megvásárlása után kérjük 
ellenőrizze, hogy a csomagolásban minden 
tartozék megtalálható: 

Automatikus kikapcsolás 
Az aktuális európai uniós előírásoknak, a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva.

 
 
 
 

Digitális kábeltelevízió vevő 

• Beépített kártyaolvasó 

• SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C támogatás 

• Nagyfelbontású digitális videókimenet - HDMI 

• Normál felbontású videókimenet - RCA 

• Nagy sebességű USB 2.0 port 

• Automatikus készenléti mód 

• Alacsony áramfelvétel (<1W készenlétben) 

• Többnyelvű menü, köztük magyar 

• Elektronikus műsorújság (EPG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  2  3  4 

• Készülék 

• Távirányító 

• Gyorsbeüzemelési 
útmutató 

• Elemek - 2x AAA (opcionális) 

 
Az elemek távirányítóba helyezéséhez távolítsa el 

az elemtartó fedelet. Ha már vannak benne 

elemek, vegye ki. Tegye be az új elemeket, 

ügyelve a megfelelő polaritásra. Pattintsa vissza az 

elemtartó fedelét a távirányítóra. 

 
(1) Csatlakoztassa a koax kábelt a készülék 
CABLE IN feliratú csatlakozójára.  

 
(2) HDMI csatlakozó segítségével 
csatlakoztassa TV-jéhez vagy 

 
(3) régi típusú TV készülék esetén használjon 
RCA kábelt 

 
(4) Végül csatlakoztassa a tápegységet a 

hálózatra. 

 
Kapcsolja be a TV készülékét. Ez után 
pillanatokon belül megjelenik a készülék 
képe a TV képernyőjén. Amennyiben 
mégsem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a TV 
készülék megfelelő jelforrásra van állítva, 
ehhez ellenőrizze a TV használati 
útmutatóját. 

A funkció lényege, hogy 3 óra inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol. Erre a 
kikapcsolást megelőző percekben figyelmeztet a készülék egy üzenettel, ami a TV 
képernyőn jelenik meg. Ez a funkció alapértelmezettként be van kapcsolva, de a készülék 
menüjében kikapcsolható. 
 

Külső USB meghajtó használata 
USB eszköz kiválasztásakor és használatakor (HDD, pendrive) a következőket kérjük vegye 
figyelembe: 

• A meghajtó USB 2.0 kompatibilis, írható és olvasható legyen, 

• a meghajtó egy partícióval rendelkezik a támogatott formázással , 

• ha szükséges csatlakoztassa a meghajtó külső tápkábelét (jellemzően külső 
merevlemezeknél), 

• ne távolítsa el a meghajtót írás/olvasás közben , 

• ne használjon teli, vagy töredezett 
meghajtót. 

 
Egyszerű beállítások 

 
Miután csatlakoztatta és bekapcsolta a készüléket és nem tartalmazott előre programozott  

csatornalistát, választhat csatornakeresési beállításokat a csatornák beprogramozására. 

A főmenüben (MENU gomb) a távirányító nyilait használva válassza ki a Csatornakeresés almenüt  

az OK gomb használatával lépjen bele. Használja az Auto Keresés vagy a Gyors Keresés funkciókat a 

kábelszolgáltató által adott adatok alapján. Amennyiben nem rendelkezik ilyen adatokkal , próbálja a 

Vakkeresés funkciót, vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
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• a meghajtó egy partícióval rendelkezik a támogatott formázással , 

• ha szükséges csatlakoztassa a meghajtó külső tápkábelét (jellemzően külső 
merevlemezeknél), 

• ne távolítsa el a meghajtót írás/olvasás közben , 

• ne használjon teli, vagy töredezett 
meghajtót. 

 
Egyszerű beállítások 

 
Miután csatlakoztatta és bekapcsolta a készüléket és nem tartalmazott előre programozott  

csatornalistát, választhat csatornakeresési beállításokat a csatornák beprogramozására. 

A főmenüben (MENU gomb) a távirányító nyilait használva válassza ki a Csatornakeresés almenüt  

az OK gomb használatával lépjen bele. Használja az Auto Keresés vagy a Gyors Keresés funkciókat a 

kábelszolgáltató által adott adatok alapján. Amennyiben nem rendelkezik ilyen adatokkal , próbálja a 

Vakkeresés funkciót, vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
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Gomb Funkció 

  

Ki/be kapcsolás 

 
HDMI 

 
Videó kimenet felbonása 

 Némítás 
 

Számok 
 

Csatornaválasztás, 
paraméterek megadása 

  
Alvás időzítő beállítása 
10/30/60/90/120 perc 

 
FAV 

 
Kedvencek menü előhívása 

 
 

Váltás az előző csatornára 

 
MENU 

Menü megjelenítése, visszatérés 
az előző menübe 

 
INFO 

Az aktuális információk 
megjelenítése 

EPG Elektronikus műsorújság 
megjelenítése 

 
EXIT 

 
Visszavonás és visszalépés az 

előző menübe 

 

Button  Function 

/     Hangerő módosítása, vagy kurzor mozgatása a menüben 

/    Csatorna léptetés, vagy kurzor mozgatása a menüben 

OK 
 

        Csatornalista megjelenítése, elem kiválasztása a menüben 

TV / 
 

          Váltás TV és rádió üzemmód között 

FIND 
 

             Csatorna keresés a csatornalistában név alapján 

P- / P+ 
 

               Kurzor mozgatása a következő, vagy előző oldalra 

HOME 
 

Opcionális 

MAILBOX 
 

Opcionális 

PVR 
 

Opcionális 

STATUS 
 

    A készülék aktuális állapota  

AUDIO 
 

Audiósáv kiválasztása 

TXT 
 

     Teletext megjelnítése 

SUB-T  
 

Felirat beállítások 

SLOW, SKIP-, 
SKIP+, REW, FF, 
PLAY, PAUSE, 

STOP, REC 

 

 
Videó funkciók (médialejátszó)  

PIROS, ZÖLD, 
SÁRGA, KÉK, 
FEHÉR, FEKETE 

 
                Funkció gombok 

 
(menünként eltérő funkciókkal) 

 

 

 
 

Távirányító  Távirányító      Beüzemelés                                                                                                        Működési megjegyzések 
 

Gyorsbeüzemelés 
A készülék megvásárlása után kérjük 
ellenőrizze, hogy a csomagolásban minden 
tartozék megtalálható: 

Automatikus kikapcsolás 
Az aktuális európai uniós előírásoknak, a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva.

 
 
 
 

Digitális kábeltelevízió vevő 

• Beépített kártyaolvasó 

• SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C támogatás 

• Nagyfelbontású digitális videókimenet - HDMI 

• Normál felbontású videókimenet - RCA 

• Nagy sebességű USB 2.0 port 

• Automatikus készenléti mód 

• Alacsony áramfelvétel (<1W készenlétben) 

• Többnyelvű menü, köztük magyar 

• Elektronikus műsorújság (EPG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  2  3  4 

• Készülék 

• Távirányító 

• Gyorsbeüzemelési 
útmutató 

• Elemek - 2x AAA (opcionális) 

 
Az elemek távirányítóba helyezéséhez távolítsa el 

az elemtartó fedelet. Ha már vannak benne 

elemek, vegye ki. Tegye be az új elemeket, 

ügyelve a megfelelő polaritásra. Pattintsa vissza az 

elemtartó fedelét a távirányítóra. 

 
(1) Csatlakoztassa a koax kábelt a készülék 
CABLE IN feliratú csatlakozójára.  

 
(2) HDMI csatlakozó segítségével 
csatlakoztassa TV-jéhez vagy 

 
(3) régi típusú TV készülék esetén használjon 
RCA kábelt 

 
(4) Végül csatlakoztassa a tápegységet a 

hálózatra. 

 
Kapcsolja be a TV készülékét. Ez után 
pillanatokon belül megjelenik a készülék 
képe a TV képernyőjén. Amennyiben 
mégsem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a TV 
készülék megfelelő jelforrásra van állítva, 
ehhez ellenőrizze a TV használati 
útmutatóját. 

A funkció lényege, hogy 3 óra inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol. Erre a 
kikapcsolást megelőző percekben figyelmeztet a készülék egy üzenettel, ami a TV 
képernyőn jelenik meg. Ez a funkció alapértelmezettként be van kapcsolva, de a készülék 
menüjében kikapcsolható. 
 

Külső USB meghajtó használata 
USB eszköz kiválasztásakor és használatakor (HDD, pendrive) a következőket kérjük vegye 
figyelembe: 

• A meghajtó USB 2.0 kompatibilis, írható és olvasható legyen, 

• a meghajtó egy partícióval rendelkezik a támogatott formázással , 

• ha szükséges csatlakoztassa a meghajtó külső tápkábelét (jellemzően külső 
merevlemezeknél), 

• ne távolítsa el a meghajtót írás/olvasás közben , 

• ne használjon teli, vagy töredezett 
meghajtót. 

 
Egyszerű beállítások 

 
Miután csatlakoztatta és bekapcsolta a készüléket és nem tartalmazott előre programozott  

csatornalistát, választhat csatornakeresési beállításokat a csatornák beprogramozására. 

A főmenüben (MENU gomb) a távirányító nyilait használva válassza ki a Csatornakeresés almenüt  

az OK gomb használatával lépjen bele. Használja az Auto Keresés vagy a Gyors Keresés funkciókat a 

kábelszolgáltató által adott adatok alapján. Amennyiben nem rendelkezik ilyen adatokkal , próbálja a 

Vakkeresés funkciót, vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
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HIbajelenség Lehetséges okok Javasolt megoldások 

 
A készülék nem 
kapcsol be 

 
A tápkábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa újra a tápkábelt a 

hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a 

készüléket. Ha továbbra sem kapcsol 

be, várjon 5-10 percet.és próbálja újra. 

 
Kódolt csatornákat 

nem nyitja a készülék 

A kártya nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be a kártyát a 

készülékbe. 

 
A kártya nicns aktiválva. 

Használja a Kártyaolvasó menu 
Kártyaaktiválás pontját. 

Nem található csatorna 
 

Rosszul megadott parameter.  
Írja be újra a frekvencia, QAM, 

szimbol ráta adatokat. 

 
Nincs kép 

Kimeneti kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 
Nincs szín 

Kimeneti kábel nincs jól bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 

 
A távirányító nem 

működik. 

Az elemek rosszul vannak behelyezve     Helyezze be az elemeket megfelelően.  

Az elemek lemerültek. Cseréljen elemet. 

Hatótávon kívüli használat  Használja hatótávon belül.  

Túl erős fényt kap az infra szenzor Tegye máshová a készüléket. 

Az audiósáv és 

felirat nem a 

beállításoknak 

megfelelő nyelvű. 

 
Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv. 

 
Válassza ki a megfelelő nyelvet. 

 
Nincs hang 

A készülék némítva van. Nyomja meg a némítás gombot. 

A hangerő alacsony szintre van állítva. Növelje a hangerőt. 

A kábel rosszul van csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.  

 
Akadozó kép, vagy 

nincs jel 

 
Túl sok interferencia. 

 
Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen 

kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

 

 
 
 

               Menü felépítése, funkciók               Menü felépítése, funkciók     Hibaelhárítás                                                                                                    Biztonsági óvintézkedések  Biztonsági óvintézkedések 
 

Menü  Funkció  Menü Funkció 
 
Ebben a táblázatban találhatók a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. 

Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. 

Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy 

kereskedőjét. 

 

 
 

 
 
 

Csatornaszerkesztő  Ebben a menüben kezelheti a készülékben    
tárolt csatornákat. 

TV csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Rádió csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Kedvencek  Kedvencek átnevezése; 

Mind törlése  Minden csatorna törlése. 

Csatornakeresés  Ebben a menüben kereshet csatornákat. 
Gyors keresés  keresés frekvencián, szimbol rátával, QAM-mel; 

Auto keresés  keresés frekvencia tartományban  41.0Mhz-től 
 858.0Mhz-ig, a kiválasztott szimbol rátán és QAM;  

Vakkeresés Komplex keresés az összes szimbol rátán és QAM-

en, a teljes frekvencia sávban.  

Keresés beállítások  Keresési beállítás kiválasztás 

Rendszer beállítások  Ebben a menüben az alapbeállítások     
találhatók. 

Információ  Alap információk a készülékről;          

S/W frissítés  Frissítés ellenőrzése; 

A/V beállítások  Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ); 

Kijelző beállítások  Videó kimenet beállítása; 

Idő beállítások  Idő beállítása régiók és GMT alapján; 

Gyári beállítások  gyári alapbeállítások visszatöltése; 

Media player  Ebben a menüben a médialejátszó érhető 
el 

Filmek  filmlejátszás;       

Képek  képek megjelenítése; 

Zenék  zenelejátszás. 

Kártyaolvasó  Információ a behelyezett kártyáról és az 
előfizetésről 

Előfizetői státusz  előfizetői státusz;            

Esemény státusz  esemény státusz; 

Token státusz token státusz (if available);  

CA PIN   változtatás PIN   változtatás; 

Szülői zár  szülői zár; 

CA info  Conax információk; 

Külső meghajtó  Ebben a menüben az USB meghajtót 
kezelheti 

Frissítés USB-ről  frissítés USB-ről;  

USB biztonságos eltávolítása  használja ezt a funkciót az USB meghajtó  

 biztonságos eltávolítására. 

  

 

 
Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 

fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.  
A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére 
figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.  
A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és 
kezelési információt talál.  
FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.  
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT 
MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.  
A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli 
edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy 
tűz.  FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan 
elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie. 

 
12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja 
a folyadékoktól. 
14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és 
szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat. 
15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. 
A javítást minden esetben bízza szakemberre. 
16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervízhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: 
A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült. 
B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került. 
C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte. 
D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati 
útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához 
szakember kell. 
E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült. 
F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik. 
17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alaktrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az 
előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, 
áramütés és balesetveszélyes lehet. 
18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék biztonságosan működtethető. 
19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt falitartót használja. 
20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha,stb) vagy hőt termelő készülékek (pl. 
erősítő) közelébe. 

 

 
     Műszaki specifikáció 

 
RF bemeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Szülői zár menü védése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó 
változtatása (alap jelszó 0000); 

Nyelv beállítás                               menu nyelv beállítása, alapértelmezett 
hangsáv beállítása;  

OSD beállítások  OSD beállítások módosítása; 

Egyéb                                                 Előlapi kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna 
lista mód beállítása; 

 Bemeneti impedancia 75 Ω 

RF kimeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Jelforma  QAM 

Videó dekódolás MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 

MP@HL,    MPEG-4   H.264/ 

AVC HP@L4.1 

Videó felbontás 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 

1080i, 1080p 

Audio dekódolás MPEG/MusiCam Layer I & II, 

MP3 Dolby Digital Downmix 

Video/Audio csatlakozó   CVBS, CINCH L/R Audio 

S/PDIF, HDMI, USB 

Feszültség 100 ~ 230V, 50/60Hz 

Fogyasztás  5W 

Készenlét fogyasztás       0,5W  

Üzemi hőmérséklet    5 - 40˚C 

Páratartalom   <95% 

Tömeg  <0,5kg 

Méretek    180mm x 100mm x 35mm 

 
A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a 

gyártó adja meg. 

ELHELYEZÉS 
1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa 
be ezeket. 
2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. 
3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat. 
4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az  
Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítot vagy elosztót csak akkor  használjon, 
ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható,anélkül, hogy a csatlakozó villa  kilátszana. 
5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az 
áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más árramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a 
használati útmutatóban megadott műszaki adatokat. 
6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljat, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes 
lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábelt és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt. 
7. A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös 
figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra. 
8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a 
túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, 
pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó 
előírásainak betartásával. 
9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon. 
10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori 
helyen, úszómedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy 
kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez. 
11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra 
helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár 
keletkezhet. 
11a. Szállítókocsi használata közben vegye figyelembe a borulás okozta veszélyeket, kerülje a hirtelen 
fékezést, fordulást, egyenetlen felületeket stb. 
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HIbajelenség Lehetséges okok Javasolt megoldások 

 
A készülék nem 
kapcsol be 

 
A tápkábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa újra a tápkábelt a 

hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a 

készüléket. Ha továbbra sem kapcsol 

be, várjon 5-10 percet.és próbálja újra. 

 
Kódolt csatornákat 

nem nyitja a készülék 

A kártya nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be a kártyát a 

készülékbe. 

 
A kártya nicns aktiválva. 

Használja a Kártyaolvasó menu 
Kártyaaktiválás pontját. 

Nem található csatorna 
 

Rosszul megadott parameter.  
Írja be újra a frekvencia, QAM, 

szimbol ráta adatokat. 

 
Nincs kép 

Kimeneti kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 
Nincs szín 

Kimeneti kábel nincs jól bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 

 
A távirányító nem 

működik. 

Az elemek rosszul vannak behelyezve     Helyezze be az elemeket megfelelően.  

Az elemek lemerültek. Cseréljen elemet. 

Hatótávon kívüli használat  Használja hatótávon belül.  

Túl erős fényt kap az infra szenzor Tegye máshová a készüléket. 

Az audiósáv és 

felirat nem a 

beállításoknak 

megfelelő nyelvű. 

 
Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv. 

 
Válassza ki a megfelelő nyelvet. 

 
Nincs hang 

A készülék némítva van. Nyomja meg a némítás gombot. 

A hangerő alacsony szintre van állítva. Növelje a hangerőt. 

A kábel rosszul van csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.  

 
Akadozó kép, vagy 

nincs jel 

 
Túl sok interferencia. 

 
Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen 

kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

 

 
 
 

               Menü felépítése, funkciók               Menü felépítése, funkciók     Hibaelhárítás                                                                                                    Biztonsági óvintézkedések  Biztonsági óvintézkedések 
 

Menü  Funkció  Menü Funkció 
 
Ebben a táblázatban találhatók a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. 

Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. 

Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy 

kereskedőjét. 

 

 
 

 
 
 

Csatornaszerkesztő  Ebben a menüben kezelheti a készülékben    
tárolt csatornákat. 

TV csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Rádió csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Kedvencek  Kedvencek átnevezése; 

Mind törlése  Minden csatorna törlése. 

Csatornakeresés  Ebben a menüben kereshet csatornákat. 
Gyors keresés  keresés frekvencián, szimbol rátával, QAM-mel; 

Auto keresés  keresés frekvencia tartományban  41.0Mhz-től 
 858.0Mhz-ig, a kiválasztott szimbol rátán és QAM;  

Vakkeresés Komplex keresés az összes szimbol rátán és QAM-

en, a teljes frekvencia sávban.  

Keresés beállítások  Keresési beállítás kiválasztás 

Rendszer beállítások  Ebben a menüben az alapbeállítások     
találhatók. 

Információ  Alap információk a készülékről;          

S/W frissítés  Frissítés ellenőrzése; 

A/V beállítások  Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ); 

Kijelző beállítások  Videó kimenet beállítása; 

Idő beállítások  Idő beállítása régiók és GMT alapján; 

Gyári beállítások  gyári alapbeállítások visszatöltése; 

Media player  Ebben a menüben a médialejátszó érhető 
el 

Filmek  filmlejátszás;       

Képek  képek megjelenítése; 

Zenék  zenelejátszás. 

Kártyaolvasó  Információ a behelyezett kártyáról és az 
előfizetésről 

Előfizetői státusz  előfizetői státusz;            

Esemény státusz  esemény státusz; 

Token státusz token státusz (if available);  

CA PIN   változtatás PIN   változtatás; 

Szülői zár  szülői zár; 

CA info  Conax információk; 

Külső meghajtó  Ebben a menüben az USB meghajtót 
kezelheti 

Frissítés USB-ről  frissítés USB-ről;  

USB biztonságos eltávolítása  használja ezt a funkciót az USB meghajtó  

 biztonságos eltávolítására. 

  

 

 
Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 

fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.  
A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére 
figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.  
A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és 
kezelési információt talál.  
FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.  
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT 
MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.  
A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli 
edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy 
tűz.  FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan 
elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie. 

 
12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja 
a folyadékoktól. 
14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és 
szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat. 
15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. 
A javítást minden esetben bízza szakemberre. 
16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervízhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: 
A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült. 
B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került. 
C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte. 
D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati 
útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához 
szakember kell. 
E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült. 
F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik. 
17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alaktrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az 
előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, 
áramütés és balesetveszélyes lehet. 
18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék biztonságosan működtethető. 
19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt falitartót használja. 
20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha,stb) vagy hőt termelő készülékek (pl. 
erősítő) közelébe. 

 

 
     Műszaki specifikáció 

 
RF bemeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Szülői zár menü védése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó 
változtatása (alap jelszó 0000); 

Nyelv beállítás                               menu nyelv beállítása, alapértelmezett 
hangsáv beállítása;  

OSD beállítások  OSD beállítások módosítása; 

Egyéb                                                 Előlapi kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna 
lista mód beállítása; 

 Bemeneti impedancia 75 Ω 

RF kimeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Jelforma  QAM 

Videó dekódolás MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 

MP@HL,    MPEG-4   H.264/ 

AVC HP@L4.1 

Videó felbontás 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 

1080i, 1080p 

Audio dekódolás MPEG/MusiCam Layer I & II, 

MP3 Dolby Digital Downmix 

Video/Audio csatlakozó   CVBS, CINCH L/R Audio 

S/PDIF, HDMI, USB 

Feszültség 100 ~ 230V, 50/60Hz 

Fogyasztás  5W 

Készenlét fogyasztás       0,5W  

Üzemi hőmérséklet    5 - 40˚C 

Páratartalom   <95% 

Tömeg  <0,5kg 

Méretek    180mm x 100mm x 35mm 

 
A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a 

gyártó adja meg. 

ELHELYEZÉS 
1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa 
be ezeket. 
2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. 
3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat. 
4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az  
Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítot vagy elosztót csak akkor  használjon, 
ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható,anélkül, hogy a csatlakozó villa  kilátszana. 
5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az 
áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más árramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a 
használati útmutatóban megadott műszaki adatokat. 
6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljat, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes 
lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábelt és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt. 
7. A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös 
figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra. 
8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a 
túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, 
pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó 
előírásainak betartásával. 
9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon. 
10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori 
helyen, úszómedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy 
kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez. 
11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra 
helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár 
keletkezhet. 
11a. Szállítókocsi használata közben vegye figyelembe a borulás okozta veszélyeket, kerülje a hirtelen 
fékezést, fordulást, egyenetlen felületeket stb. 
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HIbajelenség Lehetséges okok Javasolt megoldások 

 
A készülék nem 
kapcsol be 

 
A tápkábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa újra a tápkábelt a 

hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a 

készüléket. Ha továbbra sem kapcsol 

be, várjon 5-10 percet.és próbálja újra. 

 
Kódolt csatornákat 

nem nyitja a készülék 

A kártya nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be a kártyát a 

készülékbe. 

 
A kártya nicns aktiválva. 

Használja a Kártyaolvasó menu 
Kártyaaktiválás pontját. 

Nem található csatorna 
 

Rosszul megadott parameter.  
Írja be újra a frekvencia, QAM, 

szimbol ráta adatokat. 

 
Nincs kép 

Kimeneti kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 
Nincs szín 

Kimeneti kábel nincs jól bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 

 
A távirányító nem 

működik. 

Az elemek rosszul vannak behelyezve     Helyezze be az elemeket megfelelően.  

Az elemek lemerültek. Cseréljen elemet. 

Hatótávon kívüli használat  Használja hatótávon belül.  

Túl erős fényt kap az infra szenzor Tegye máshová a készüléket. 

Az audiósáv és 

felirat nem a 

beállításoknak 

megfelelő nyelvű. 

 
Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv. 

 
Válassza ki a megfelelő nyelvet. 

 
Nincs hang 

A készülék némítva van. Nyomja meg a némítás gombot. 

A hangerő alacsony szintre van állítva. Növelje a hangerőt. 

A kábel rosszul van csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.  

 
Akadozó kép, vagy 

nincs jel 

 
Túl sok interferencia. 

 
Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen 

kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

 

 
 
 

               Menü felépítése, funkciók               Menü felépítése, funkciók     Hibaelhárítás                                                                                                    Biztonsági óvintézkedések  Biztonsági óvintézkedések 
 

Menü  Funkció  Menü Funkció 
 
Ebben a táblázatban találhatók a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. 

Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. 

Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy 

kereskedőjét. 

 

 
 

 
 
 

Csatornaszerkesztő  Ebben a menüben kezelheti a készülékben    
tárolt csatornákat. 

TV csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Rádió csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Kedvencek  Kedvencek átnevezése; 

Mind törlése  Minden csatorna törlése. 

Csatornakeresés  Ebben a menüben kereshet csatornákat. 
Gyors keresés  keresés frekvencián, szimbol rátával, QAM-mel; 

Auto keresés  keresés frekvencia tartományban  41.0Mhz-től 
 858.0Mhz-ig, a kiválasztott szimbol rátán és QAM;  

Vakkeresés Komplex keresés az összes szimbol rátán és QAM-

en, a teljes frekvencia sávban.  

Keresés beállítások  Keresési beállítás kiválasztás 

Rendszer beállítások  Ebben a menüben az alapbeállítások     
találhatók. 

Információ  Alap információk a készülékről;          

S/W frissítés  Frissítés ellenőrzése; 

A/V beállítások  Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ); 

Kijelző beállítások  Videó kimenet beállítása; 

Idő beállítások  Idő beállítása régiók és GMT alapján; 

Gyári beállítások  gyári alapbeállítások visszatöltése; 

Media player  Ebben a menüben a médialejátszó érhető 
el 

Filmek  filmlejátszás;       

Képek  képek megjelenítése; 

Zenék  zenelejátszás. 

Kártyaolvasó  Információ a behelyezett kártyáról és az 
előfizetésről 

Előfizetői státusz  előfizetői státusz;            

Esemény státusz  esemény státusz; 

Token státusz token státusz (if available);  

CA PIN   változtatás PIN   változtatás; 

Szülői zár  szülői zár; 

CA info  Conax információk; 

Külső meghajtó  Ebben a menüben az USB meghajtót 
kezelheti 

Frissítés USB-ről  frissítés USB-ről;  

USB biztonságos eltávolítása  használja ezt a funkciót az USB meghajtó  

 biztonságos eltávolítására. 

  

 

 
Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 

fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.  
A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére 
figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.  
A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és 
kezelési információt talál.  
FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.  
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT 
MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.  
A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli 
edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy 
tűz.  FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan 
elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie. 

 
12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja 
a folyadékoktól. 
14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és 
szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat. 
15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. 
A javítást minden esetben bízza szakemberre. 
16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervízhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: 
A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült. 
B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került. 
C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte. 
D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati 
útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához 
szakember kell. 
E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült. 
F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik. 
17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alaktrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az 
előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, 
áramütés és balesetveszélyes lehet. 
18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék biztonságosan működtethető. 
19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt falitartót használja. 
20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha,stb) vagy hőt termelő készülékek (pl. 
erősítő) közelébe. 

 

 
     Műszaki specifikáció 

 
RF bemeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Szülői zár menü védése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó 
változtatása (alap jelszó 0000); 

Nyelv beállítás                               menu nyelv beállítása, alapértelmezett 
hangsáv beállítása;  

OSD beállítások  OSD beállítások módosítása; 

Egyéb                                                 Előlapi kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna 
lista mód beállítása; 

 Bemeneti impedancia 75 Ω 

RF kimeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Jelforma  QAM 

Videó dekódolás MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 

MP@HL,    MPEG-4   H.264/ 

AVC HP@L4.1 

Videó felbontás 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 

1080i, 1080p 

Audio dekódolás MPEG/MusiCam Layer I & II, 

MP3 Dolby Digital Downmix 

Video/Audio csatlakozó   CVBS, CINCH L/R Audio 

S/PDIF, HDMI, USB 

Feszültség 100 ~ 230V, 50/60Hz 

Fogyasztás  5W 

Készenlét fogyasztás       0,5W  

Üzemi hőmérséklet    5 - 40˚C 

Páratartalom   <95% 

Tömeg  <0,5kg 

Méretek    180mm x 100mm x 35mm 

 
A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a 

gyártó adja meg. 

ELHELYEZÉS 
1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa 
be ezeket. 
2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. 
3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat. 
4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az  
Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítot vagy elosztót csak akkor  használjon, 
ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható,anélkül, hogy a csatlakozó villa  kilátszana. 
5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az 
áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más árramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a 
használati útmutatóban megadott műszaki adatokat. 
6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljat, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes 
lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábelt és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt. 
7. A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös 
figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra. 
8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a 
túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, 
pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó 
előírásainak betartásával. 
9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon. 
10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori 
helyen, úszómedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy 
kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez. 
11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra 
helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár 
keletkezhet. 
11a. Szállítókocsi használata közben vegye figyelembe a borulás okozta veszélyeket, kerülje a hirtelen 
fékezést, fordulást, egyenetlen felületeket stb. 
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HIbajelenség Lehetséges okok Javasolt megoldások 

 
A készülék nem 
kapcsol be 

 
A tápkábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa újra a tápkábelt a 

hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a 

készüléket. Ha továbbra sem kapcsol 

be, várjon 5-10 percet.és próbálja újra. 

 
Kódolt csatornákat 

nem nyitja a készülék 

A kártya nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be a kártyát a 

készülékbe. 

 
A kártya nicns aktiválva. 

Használja a Kártyaolvasó menu 
Kártyaaktiválás pontját. 

Nem található csatorna 
 

Rosszul megadott parameter.  
Írja be újra a frekvencia, QAM, 

szimbol ráta adatokat. 

 
Nincs kép 

Kimeneti kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 
Nincs szín 

Kimeneti kábel nincs jól bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 

 
A távirányító nem 

működik. 

Az elemek rosszul vannak behelyezve     Helyezze be az elemeket megfelelően.  

Az elemek lemerültek. Cseréljen elemet. 

Hatótávon kívüli használat  Használja hatótávon belül.  

Túl erős fényt kap az infra szenzor Tegye máshová a készüléket. 

Az audiósáv és 

felirat nem a 

beállításoknak 

megfelelő nyelvű. 

 
Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv. 

 
Válassza ki a megfelelő nyelvet. 

 
Nincs hang 

A készülék némítva van. Nyomja meg a némítás gombot. 

A hangerő alacsony szintre van állítva. Növelje a hangerőt. 

A kábel rosszul van csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.  

 
Akadozó kép, vagy 

nincs jel 

 
Túl sok interferencia. 

 
Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen 

kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

 

 
 
 

               Menü felépítése, funkciók               Menü felépítése, funkciók     Hibaelhárítás                                                                                                    Biztonsági óvintézkedések  Biztonsági óvintézkedések 
 

Menü  Funkció  Menü Funkció 
 
Ebben a táblázatban találhatók a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. 

Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. 

Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy 

kereskedőjét. 

 

 
 

 
 
 

Csatornaszerkesztő  Ebben a menüben kezelheti a készülékben    
tárolt csatornákat. 

TV csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Rádió csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Kedvencek  Kedvencek átnevezése; 

Mind törlése  Minden csatorna törlése. 

Csatornakeresés  Ebben a menüben kereshet csatornákat. 
Gyors keresés  keresés frekvencián, szimbol rátával, QAM-mel; 

Auto keresés  keresés frekvencia tartományban  41.0Mhz-től 
 858.0Mhz-ig, a kiválasztott szimbol rátán és QAM;  

Vakkeresés Komplex keresés az összes szimbol rátán és QAM-

en, a teljes frekvencia sávban.  

Keresés beállítások  Keresési beállítás kiválasztás 

Rendszer beállítások  Ebben a menüben az alapbeállítások     
találhatók. 

Információ  Alap információk a készülékről;          

S/W frissítés  Frissítés ellenőrzése; 

A/V beállítások  Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ); 

Kijelző beállítások  Videó kimenet beállítása; 

Idő beállítások  Idő beállítása régiók és GMT alapján; 

Gyári beállítások  gyári alapbeállítások visszatöltése; 

Media player  Ebben a menüben a médialejátszó érhető 
el 

Filmek  filmlejátszás;       

Képek  képek megjelenítése; 

Zenék  zenelejátszás. 

Kártyaolvasó  Információ a behelyezett kártyáról és az 
előfizetésről 

Előfizetői státusz  előfizetői státusz;            

Esemény státusz  esemény státusz; 

Token státusz token státusz (if available);  

CA PIN   változtatás PIN   változtatás; 

Szülői zár  szülői zár; 

CA info  Conax információk; 

Külső meghajtó  Ebben a menüben az USB meghajtót 
kezelheti 

Frissítés USB-ről  frissítés USB-ről;  

USB biztonságos eltávolítása  használja ezt a funkciót az USB meghajtó  

 biztonságos eltávolítására. 

  

 

 
Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 

fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.  
A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére 
figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.  
A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és 
kezelési információt talál.  
FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.  
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT 
MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.  
A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli 
edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy 
tűz.  FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan 
elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie. 

 
12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja 
a folyadékoktól. 
14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és 
szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat. 
15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. 
A javítást minden esetben bízza szakemberre. 
16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervízhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: 
A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült. 
B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került. 
C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte. 
D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati 
útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához 
szakember kell. 
E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült. 
F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik. 
17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alaktrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az 
előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, 
áramütés és balesetveszélyes lehet. 
18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék biztonságosan működtethető. 
19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt falitartót használja. 
20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha,stb) vagy hőt termelő készülékek (pl. 
erősítő) közelébe. 

 

 
     Műszaki specifikáció 

 
RF bemeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Szülői zár menü védése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó 
változtatása (alap jelszó 0000); 

Nyelv beállítás                               menu nyelv beállítása, alapértelmezett 
hangsáv beállítása;  

OSD beállítások  OSD beállítások módosítása; 

Egyéb                                                 Előlapi kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna 
lista mód beállítása; 

 Bemeneti impedancia 75 Ω 

RF kimeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Jelforma  QAM 

Videó dekódolás MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 

MP@HL,    MPEG-4   H.264/ 

AVC HP@L4.1 

Videó felbontás 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 

1080i, 1080p 

Audio dekódolás MPEG/MusiCam Layer I & II, 

MP3 Dolby Digital Downmix 

Video/Audio csatlakozó   CVBS, CINCH L/R Audio 

S/PDIF, HDMI, USB 

Feszültség 100 ~ 230V, 50/60Hz 

Fogyasztás  5W 

Készenlét fogyasztás       0,5W  

Üzemi hőmérséklet    5 - 40˚C 

Páratartalom   <95% 

Tömeg  <0,5kg 

Méretek    180mm x 100mm x 35mm 

 
A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a 

gyártó adja meg. 

ELHELYEZÉS 
1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa 
be ezeket. 
2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. 
3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat. 
4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az  
Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítot vagy elosztót csak akkor  használjon, 
ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható,anélkül, hogy a csatlakozó villa  kilátszana. 
5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az 
áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más árramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a 
használati útmutatóban megadott műszaki adatokat. 
6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljat, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes 
lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábelt és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt. 
7. A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös 
figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra. 
8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a 
túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, 
pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó 
előírásainak betartásával. 
9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon. 
10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori 
helyen, úszómedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy 
kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez. 
11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra 
helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár 
keletkezhet. 
11a. Szállítókocsi használata közben vegye figyelembe a borulás okozta veszélyeket, kerülje a hirtelen 
fékezést, fordulást, egyenetlen felületeket stb. 
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HIbajelenség Lehetséges okok Javasolt megoldások 

 
A készülék nem 
kapcsol be 

 
A tápkábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa újra a tápkábelt a 

hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a 

készüléket. Ha továbbra sem kapcsol 

be, várjon 5-10 percet.és próbálja újra. 

 
Kódolt csatornákat 

nem nyitja a készülék 

A kártya nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be a kártyát a 

készülékbe. 

 
A kártya nicns aktiválva. 

Használja a Kártyaolvasó menu 
Kártyaaktiválás pontját. 

Nem található csatorna 
 

Rosszul megadott parameter.  
Írja be újra a frekvencia, QAM, 

szimbol ráta adatokat. 

 
Nincs kép 

Kimeneti kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 
Nincs szín 

Kimeneti kábel nincs jól bedugva. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.  

A TV készülék videójel bemenete 

nincs beállítva. 

 
Állítsa be a helyes videójelet. 

 

 
A távirányító nem 

működik. 

Az elemek rosszul vannak behelyezve     Helyezze be az elemeket megfelelően.  

Az elemek lemerültek. Cseréljen elemet. 

Hatótávon kívüli használat  Használja hatótávon belül.  

Túl erős fényt kap az infra szenzor Tegye máshová a készüléket. 

Az audiósáv és 

felirat nem a 

beállításoknak 

megfelelő nyelvű. 

 
Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv. 

 
Válassza ki a megfelelő nyelvet. 

 
Nincs hang 

A készülék némítva van. Nyomja meg a némítás gombot. 

A hangerő alacsony szintre van állítva. Növelje a hangerőt. 

A kábel rosszul van csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.  

 
Akadozó kép, vagy 

nincs jel 

 
Túl sok interferencia. 

 
Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen 

kapcsolatba szolgáltatójával. 

 

 

 
 
 

               Menü felépítése, funkciók               Menü felépítése, funkciók     Hibaelhárítás                                                                                                    Biztonsági óvintézkedések  Biztonsági óvintézkedések 
 

Menü  Funkció  Menü Funkció 
 
Ebben a táblázatban találhatók a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. 

Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. 

Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy 

kereskedőjét. 

 

 
 

 
 
 

Csatornaszerkesztő  Ebben a menüben kezelheti a készülékben    
tárolt csatornákat. 

TV csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Rádió csatornalista  Csatorna átnevezése, törlése,lezárása; 

Kedvencek  Kedvencek átnevezése; 

Mind törlése  Minden csatorna törlése. 

Csatornakeresés  Ebben a menüben kereshet csatornákat. 
Gyors keresés  keresés frekvencián, szimbol rátával, QAM-mel; 

Auto keresés  keresés frekvencia tartományban  41.0Mhz-től 
 858.0Mhz-ig, a kiválasztott szimbol rátán és QAM;  

Vakkeresés Komplex keresés az összes szimbol rátán és QAM-

en, a teljes frekvencia sávban.  

Keresés beállítások  Keresési beállítás kiválasztás 

Rendszer beállítások  Ebben a menüben az alapbeállítások     
találhatók. 

Információ  Alap információk a készülékről;          

S/W frissítés  Frissítés ellenőrzése; 

A/V beállítások  Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ); 

Kijelző beállítások  Videó kimenet beállítása; 

Idő beállítások  Idő beállítása régiók és GMT alapján; 

Gyári beállítások  gyári alapbeállítások visszatöltése; 

Media player  Ebben a menüben a médialejátszó érhető 
el 

Filmek  filmlejátszás;       

Képek  képek megjelenítése; 

Zenék  zenelejátszás. 

Kártyaolvasó  Információ a behelyezett kártyáról és az 
előfizetésről 

Előfizetői státusz  előfizetői státusz;            

Esemény státusz  esemény státusz; 

Token státusz token státusz (if available);  

CA PIN   változtatás PIN   változtatás; 

Szülői zár  szülői zár; 

CA info  Conax információk; 

Külső meghajtó  Ebben a menüben az USB meghajtót 
kezelheti 

Frissítés USB-ről  frissítés USB-ről;  

USB biztonságos eltávolítása  használja ezt a funkciót az USB meghajtó  

 biztonságos eltávolítására. 

  

 

 
Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék 

fedlapját vagy hátlapját. A javítást bízza a szakszervizre.  
A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére 
figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.  
A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és 
kezelési információt talál.  
FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.  
FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT 
MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.  
A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli 
edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy 
tűz.  FIGYELEM: Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan 
elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie. 

 
12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. 
13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja 
a folyadékoktól. 
14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és 
szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat. 
15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. 
A javítást minden esetben bízza szakemberre. 
16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervízhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: 
A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült. 
B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került. 
C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte. 
D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati 
útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához 
szakember kell. 
E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült. 
F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik. 
17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alaktrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az 
előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, 
áramütés és balesetveszélyes lehet. 
18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a 
készülék biztonságosan működtethető. 
19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt falitartót használja. 
20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha,stb) vagy hőt termelő készülékek (pl. 
erősítő) közelébe. 

 

 
     Műszaki specifikáció 

 
RF bemeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Szülői zár menü védése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó 
változtatása (alap jelszó 0000); 

Nyelv beállítás                               menu nyelv beállítása, alapértelmezett 
hangsáv beállítása;  

OSD beállítások  OSD beállítások módosítása; 

Egyéb                                                 Előlapi kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna 
lista mód beállítása; 

 Bemeneti impedancia 75 Ω 

RF kimeneti csatlakozó IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE) 

Jelforma  QAM 

Videó dekódolás MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 

MP@HL,    MPEG-4   H.264/ 

AVC HP@L4.1 

Videó felbontás 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 

1080i, 1080p 

Audio dekódolás MPEG/MusiCam Layer I & II, 

MP3 Dolby Digital Downmix 

Video/Audio csatlakozó   CVBS, CINCH L/R Audio 

S/PDIF, HDMI, USB 

Feszültség 100 ~ 230V, 50/60Hz 

Fogyasztás  5W 

Készenlét fogyasztás       0,5W  

Üzemi hőmérséklet    5 - 40˚C 

Páratartalom   <95% 

Tömeg  <0,5kg 

Méretek    180mm x 100mm x 35mm 

 
A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a 

gyártó adja meg. 

ELHELYEZÉS 
1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa 
be ezeket. 
2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. 
3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat. 
4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az  
Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítot vagy elosztót csak akkor  használjon, 
ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható,anélkül, hogy a csatlakozó villa  kilátszana. 
5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az 
áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más árramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a 
használati útmutatóban megadott műszaki adatokat. 
6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljat, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes 
lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábelt és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt. 
7. A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös 
figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra. 
8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a 
túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, 
pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó 
előírásainak betartásával. 
9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon. 
10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori 
helyen, úszómedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy 
kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez. 
11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra 
helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár 
keletkezhet. 
11a. Szállítókocsi használata közben vegye figyelembe a borulás okozta veszélyeket, kerülje a hirtelen 
fékezést, fordulást, egyenetlen felületeket stb. 
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