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A tûz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esõ vagy nedvesség hatásának!

Fontos biztonsági elõrások

Telepítés

Vigyázat: tûz 
és áramütés kockázatának megelõzése 
érdekében ne távolítsa el a készülék 
fedelét (vagy hátoldalát).

Biztonsági tudnivalók

A javítást bízza szakszervizre.
Ez a nyíllal ellátott, egyenlõ oldalú háromszögben elhelyezett
villám jelkép arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely 
az emberre ártalmas áramütés kockázatát okozhatja.
Az egyenlõ oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és javítási utasításokra figyelmezteti a felhasználót a 
készülékhez tartozó dokumentációban.

A tûz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki 
a készüléket esõ vagy nedvesség hatásának.
Figyelem: az elkerülése érdekében csatlakoztassa a 
tápvezeték dugóját teljesen bedugva a fali aljzatba.
A készüléket tilos vízbe mártani, vagy vízzel leöblíteni és a készülékre
ne helyezzen folyadékkal telt tárgyakat, mint például vázát.

A minõségi szabályoknak megfelelõen a termék gyártásánál a biztonság 
a legfontosabb tényezõ. De a biztonság megõrzése az Ön feladata is. 
Ez az oldal olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek 
biztosítani, hogy problémamentesen és megfelelõen használja a 
készüléket. Olvassa el ezeket figyelmesen végig, mielõtt elkezdi 
használni a készüléket.

1. 
szabályt el kell olvasni. Az üzemeltetéshez tartsa be a használati 
utasításokat.
2. Biztonsági információkat és utasításokat a jövõben való használatra 
meg kell õrizni. 
3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést, amely a terméken és a
használati utasításban fel van tüntetve.
4. Egyes videókészülékek el lehetnek látva polarizált váltóáramú 
csatlakozóval. Ha nem sikerül teljesen beillesztenie a csatlakozódugót 
az aljzatba, akkor próbálja megfordítani a dugót. Ha ennek ellenére sem 
sikerülne a dugót beilleszteni, kérje meg a villanyszerelõt, hogy cserélje
ki a régi aljzatot. Elektromos áramütés elkerülése érdekében ne 
használja ezt a polarizált csatlakozódugót hosszabbító kábellel, vagy 
más típusú aljzatba, ha nem sikerül beilleszteni azt az aljzatba. 
Amennyiben szükséges hosszabbító kábel használata, akkor használjon 
polarizált kábelt.
5. Ehhez a készülékhez csak a címkéjén feltüntetett típusú áramforrást 
szabad használni. Amennyiben nem biztos otthona áramforrásának
típusában, forduljon az áramszolgáltatójához. A videó termékek 
esetében, amelyeket elemes üzemeltetésre vagy más típusú 
áramforrásra terveztek, kérjük olvassa el a használati utasítást.
6. Ne terhelje túl a csatlakozóaljzatot vagy a hosszabbítót, mert az tüzet 
vagy áramütést okozhat. A túlterhelt, váltakozóáramú csatlakozóaljzatok, 
hosszabbítók, vezetékek sérült vagy repedt szigetelése és a megsérült 
csatlakozók veszélyesek. Ezek áramütést vagy tüzet okozhatnak. 
Rendszeresen ellenõrizze az elektromos kábelt és ha sérülést fedez fel 
rajta, gondoskodjon annak szakember általi cseréjérõl.
7. Elektromos hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy azon keresztül 
ne járkáljanak, hogy ne legyenek ráhelyezve dolgok, és ne törjön meg. 
A kábelen különös gondot kell fordítani a dugók, aljzatok közelében, és 
a kivezetésnél a készülékbõl. 
8. A szellõzõnyílások a készülék burkolatán azért vannak, hogy 
bebiztosítsák annak megbízható mûködését, és hogy megvédjék azt a 
túlmelegedéstõl. 
9. Ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy letakarni például 
azzal sem, hogy azt az ágyra, kanapéra, takaróra vagy fûtõtestre 
helyezzük.

A készülék üzembehelyezése elõtt minden biztonsági és üzemeltetési

10. Ne használja a berendezést víz közelében, például a fürdõkád, 
kézmosó, konyhai mosogató vagy mosodai konténerek közelében, 
nedves környezetben vagy úszómedence közelében stb. Figyelem: 
bánjon óvatosan az elektromos árammal. A csatlakozott elektromos 
készülékeken vagy azok tartozékain fel kell legyen tüntetve a biztonsági 
címke, és azok nem módosíthatóak úgy, hogy veszélyeztessék a biztonságot.
 

Ez a hozzáállás segít elkerülni az esetleges veszélyeket, amelyek elektromos
áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ha kétségei vannak, forduljon 
szakemberhez.
11. Ne tegye ki a készüléket ingatag kerekes felületre, állványra, háromlábú 
állványra, tartóra vagy asztalra. A készülék leeshet és súlyos sérülést okozhat
gyermeknek vagy felnõttnek, és a készülék is megrongálódhat. Csak olyan 
kerekes felületen, állványon, tartókonzolon vagy egyéb helyen használja,
melyet a gyártó elõír, vagy amelyet a készülékhez kapott. Minden szerelést a 
gyártó utasításai szerint kell elvégezni, és csak a gyártó által ajánlott 
kiegészítõket szabad használni. 
11a.  Amennyiben guruló felületen használja a berendezést, legyen óvatos, 
hogy elkerülje  az esetleges leesést, felborulást és az ezekbõl eredõ 
sérüléseket. Megjegyzés a CATV rendszer telepítõknek. Ez a megjegyzés 
arra szolgál, hogy felhívja a kábeltelevíziós rendszer kiépítõ szakember 
figyelmét a NEC 820-40-es szakaszára, amely a helyes földelés alapelveit
tartalmazza, és amely konkrétan kimondja, hogy a kábel földelését az épület 
földelési rendszeréhez  kell csatlakoztatni a kábel belépési pontjához lehetõ 
legközelebbi olyan helyen, amely erre alkalmas.
12. Ha a készülékhez külsõ antennát vagy kábelrendszert csatlakoztatnak, 
ügyeljen rá, hogy az antenna vagy a kábelrendszer elektromosan földelve 
legyen, ami védelmet nyújt a túlfeszültséggel és a sztatikus feltöltõdéssel
szemben.
13. Ne helyezzen külsõ antennarendszert levegõben futó elektromos 
vezetékek vagy más elektromos világító vagy tápellátó rendszerek közelébe, 
sem olyan helyre ahol az antenna elektromos vezetékekre vagy áramkörökre 
zuhanhat. Ha külsõ antennarendszert létesít, különösen ügyeljen rá, hogy ne 
érjen elektromos vezetékekhez és áramkörökhöz, mert az halált is okozhat. 
A kültéri antena telepítése veszélyes is lehet, ezért szakértõre kell bízni.
14. Tisztítás elõtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Ne használjon 
folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. Tisztításra használjon enyhén 
nedves ruhát.
15. Tárgyak, amelyek kapcsolatba kerülhetnek veszélyes feszültséggel vagy 
behatolhatnak a készülékbe, tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne 
öntsön folyadékot a készülékre.
16. A készülék további védelme érdekében, amikor villámlik, vagy ha 
a készülék hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, vagy ha nem használjuk, 
húzzuk ki a konnektorból és kössük le az antennavezetékrõl vagy 
kábelrendszertõl. Ezzel megelõzhetjük a villám vagy túlfeszültség okozta kárt. 
17. Ne kísérelje meg önmaga javítani a készüléket, mivel a burkolat 
eltávolításával veszélyes feszültségnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát.
Minden javítást bízzon képzett szakemberre.
18. Húzza ki a készüléket a csatlakozóból és bízza a javítást képzett 
szakemberre a következõ esetekben: 

A. Ha a hálózati  elektromos vezeték vagy dugó megsérült;
B. Ha folyadék ömlött vagy valamilyen tárgy került a készülékbe; 
C. Ha a készüléket esõ vagy víz érte;
D. Ha a videó nem mûködik megfelelõen a használati útmutatóban leírtak 
alapján. Csak azokat a kezelõszervereket használja, amelyek szerepelnek a 
használati utasításban. A hibás beállítások olyan károkat okozhatnak, hogy
gyakran csak szakértõ tudja visszaállítani a készülék normális mûködését. 
E. Ha a termék leesett vagy egyéb módon károsodott a burkolása.
F. Ha a termék teljesítménye látható eltéréseket mutat, szükséges a szerviz.

19. Ha valamilyen alkatrészcsere szükséges, szakembernek kell ellenõrizni a 
felhasznált alkatrészt, hogy ugyanolyan jellemzõkkel rendelkezzen, mint az 
eredeti alkatrészek. A gyártó által megadott pótalkatrészek használata 
megakadályozhatja a tûzveszélyt, áramütés veszélyét vagy egyéb veszélyeket 
20. Bármiféle szerviz végzése után kérje meg a technikust, hogy hajtson 
végre a gyártó által ajánlott biztonsági ellenõrzést úgy, hogy a berendezés 
biztonságosan használható legyen 
21. A készüléket kizárólag úgy lehet felszerelni a falra, vagy a mennyezetre, 
ahogy a gyártó ajánlotta.
22. A készüléket tartsa távol olyan hõforrásoktól, mint a radiátor, hõregiszter, 
kályha vagy egyéb készülékek (beleértve erõsítõk), amik hõt bocsátanak ki. 
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Kompozit videó kimenetHDMI kimenet

1 Magyar1

USB port

Sztereó kimenet

Kijelzõ

Hátlap

Készenléti kapcsoló

Távirányító jelfogadó

Elõlap

Koaxiális digitális 
hangkimenet

TV SCART
csatlakozó

Külsõ antenna bemenet

Hálózati csatlakozás

RF antenna felfûzési kimenet

1

Bevezetés

Teljesítmény mutató



STANDBY
INFO SUBTITLE

OK

EPG

AUDIOUSB TV/RADIO

BACK

VOL+VOL-

CH+

CH-

TTX TIMER FAV

MUTE

MEDIA

RES 

EXITMENU 

RECORD

BEVEZETÉS
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1
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3

4

5

6

15

18

19

12

20

21

22

7

8

9

10

11

13

14

16

17

23

24

26

25

1

2

3

STANDBY (készenléti üzemmmód)

INFO
(a képernyõkijelzõ megjelenítése)

PLAY (elindítja a lejátszást)

26

OK gomb
(Nyugtázza a menüválasztást)

Számgombok 0-9
(számjegy megadásával a kívánt csatornára vált)

AUDIO
(audio nyelv vagy audio csatorna kiválasztása) 

SUBTITLE (filmfelirat be/kikapcsolva) 

TTX  (teletext)

8

9

11

10

12

13

15

14

4

5

6

7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BACK
(visszalép az elõzõ csatornára)

EPG
(Megjeleníti az elektronikus mûsorkalauzt) 

Kurzor: Navigáló gombok  CH+, -/VOL+,-
(Navigálás a képernyõn: balra/jobbra/felfele/le
CH+/-: Csatorna váltás fel/le
VOL+/-: Hangerõ beállítás fel/le)

RECORD
(TV mûsor felvételének elindítása)

Gyorskeresés elõre vagy hátra

FAV
(kedvencek megjelenítése)

PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK gombok
(interaktív funkciók/almenü funckiók)

PAUSE (Pillanat állj /aktív idõeltolás funkció)

Elõzõ/Következõ

STOP
(lejátszás vagy felvétel megállítása)

TV/RADIO
(váltás TV rádió üzemmódok között)

MUTE (némítás)

MEDIA (belépés a Felvételek menübe)

USB (Belépés a Fájlkezelõbe)

TIMER (idõzítõ)

Menü
(Belépés és kilépés a menübe)

EXIT (kilépés a menübõl)

RES (HDMI felbontás váltás)

Távirányító



CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás HiFI-rendszerhez

koaxiális kábel

Csatlakoztatás TV-készülékhez
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SCART kábel

HDMI kábel

Antenna

antenna kábel

TV 

Hi-Fi

sárga

fehér

piros



Üdvözöljük

Ha elõször kapcsolja be a készüléket, akkor egy üdvözlõ menü jelenik

meg. A kurzor gombok segítségével válassza ki a régiót, a nyelvet, 

a kijelzés módját, és a képarányt.

Majd lépjen az OK sorra és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa 

a csatornakeresést.

KEZDÕ LÉPÉSEK

Telepítés

Válassza a "Csatornakeresés" menüpontot és nyomja meg az  "OK"
gombot.
A kurzorral válassza ki a keresés módját, keresési sávot, csatornát”, 
frekvenciát, sávszélességet, majd nyomja meg az "OK" segítségével
a "Keresés” menüpontot. 

1

1

2

2

4

A kurzor gombokkal válassza ki a „csak FTA” beállítást,
 majd nyomja megf a a "Keresés” menüpontot. 

1

2

3

Keresési mód: 

Csatorna szerint
Frekvencia szerint

Válassza az „Antenna beállítás” menüpontot és nyomja meg az  "OK"
gombot.

A kurzorral álíthatja be a kívánt értékeket.
Ha a „Tuner tápellátás" be van kapcsolva,  akkor a készülék 5 V-os 
tápfeszültésget ad ki az antenna táplálására.
Kikapcsolt állapotban nem megy ki a feszültség.     

1

2
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Üdvözöljük

Régió
Nyelv

Megjelenítési mód
Oldalarány

Szlovákia
Angol
576i
Auto

OK

Automatikus keresés

Csatornakeresés

Antenna beállítása

LCN

Automatikus keresés
Csatornakeresés
Antenna beállítása
LCN

Telepítés

Automatikus keresés

Csak FTA
Keresés

Ne

Csatornakeresés

Keresési mód
Sáv
Csatornaszám
Frekvencia
Sávszéelsség
Keresés

Csatorna szerint

666000KHz
8MHz

UHF
CH37(666000KHz)

Jel erõssége
Jel minõsége

81%
97%

Antenna beállítása

Csatornaszám
Erõsítõ csatlakoztatása

CH37(666000KHz)
Ki

Jel erõssége 
Jel minõsége

81%
97%

Nyomja meg a  "MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a  "Telepítés" menüpontot és a 

"JOBB” gombbal lépjen be a menübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az

„OK" gombbal lépjen be az almenübe.

Az "EXIT" gombbal lépjen ki.

Válassza az „Automata keresés” menüpontot és nyomja meg az  "OK"
gombot.

Ha az LCN (Logical Channel Number/Logikai csatornaszám) funkció aktiválva van, 
akkor nem változtathatja meg a csatornák keresésénél létrejött csatornaszámokat. 
Be- ill. kikapcsolhatja az LCN funkciót az  "LCN mód" menüpontban.



Az Elektronikus mûsorkalauz elõhívása (EPG)

MÛKÖDÉS

Csatornaváltás

Három módja van a csatorna kiválasztásának - lépkedhet a csatornalistában, választhat szám szerint
és választhat a képernyõn megjelenõ listából is.

Lépkedés a csatornalistában:
            A fel és le gombok nyomogatásával a távirányítón végigmehet a csatornalistán.

Csatornaszám szerinti választás: 
            Közvetlenül a kívánt csatornaszámot írja be a távirányítón, majd az „OK” gomb 
megnyomásával meggyorsíthatja a csatornaválasztást.
       Képernyõn megjelenõ csatornalista:
            A képernyõn megjelenõ csatornalistából is kiválaszthatja a kívánt adást. Ehhez 
a fõmenüt kell használni. A részleteket megtalálhatja a  "Csatornaszerkesztés” menüpont 
leírásában.

1

2

3

Az EPG elõhívása minden csatornához: 

1

2

3

Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG menübe.

A kurzor gombokkal válasthat a csatornalisták vagy a
választott csatorna eseményei közül.

A „Piros” gomb megnyomásával a „Lépésidõ" menübe juthat.
4
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0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC FO
CBeebie
301

0010 BBC FOUR

The Recor

This is CBeebies!
Auntie's War on Smut

The RecorCommons Questions
Proms on FOUR

Auntie's War on Smut
01:30-02-30

IdõzítõIdõ

EPG

3/19 01:30 02:00 02:30 03:00

01:39   xx/xx/xxxx

A „Zöld” gomb megnyomására idõzítõt állíthat be az adott 
eseményhez
. 



Csatornaszerkesztés menü 

CSATORNASZERKESZTÉS

TV csatornalista

A„Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „TV csatornalista”
menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.

1

2

Használja ezt a menüt a kedvencekhez, a lezáráshoz, az átugráshoz, 
mozgatáshoz, rendezéshezm, törléshez és átnvezéshez.

Nyomja meg a „FAV” gombot, majd nyomja meg az "OK" gombot, hogy
a kedvencekfunkciót szerkeszthesse.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki egy csatornát, majd nyomja meg az 

„OK” gombot, hogy megjeleníthesse azt. 
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TV csatornalista
Rádiók listája
Összes törlése

Csatornaszerkesztés

4

1

2

3

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Csatornaszerkesztés" 

menüpontot, majd a Jobbra gombbal lépjen bele.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki akívánt funkciót és az „OK” gombbal

 lépjen a kívánt menübe.

Az „EXIT" gombbal lépjen ki.

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

TV csatornalista

Sort Rename Delete

Összes

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

TV csatornalista

FAV Lock Skip Move Edit

Összes

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

Rádió csatornalista

A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza a „Rádió csatornalista” menüpontot
és nyomja meg az „OK” gombot.
A „Fel/Le” gombokkal válassza ki egy csatornát, majd nyomja meg az 
„OK” gombot, hogy meghallgase azt.   

1

2

Megjegyzés:                      Alapvetõen a „Rádió csatornalista” mûveletei megegyeznek a 
„TV csatornalista” mûveleteivel, csak egy különbség van: A „Rádió csatornalista” 
módban nincs kép információ, ezért helyette a rádió logója jelenik meg.

Összes törlése

1

2 Ekkor egy figyelmeztetõ ablak fog megjelenni.
A törléshez válassza az „Igen”-t és nyomja meg az „OK” gombot.
A törlés visszavonásához válassza a „Nem"-et és nyomja meg az „OK” gombot.

Figyelemeztetés! Biztosan törölni 
kívánja az összes csatornát?

Igen Nem

A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki az „Összes törlése” 
menüpontot  és nyomja meg az „OK” gombot. A jelszó gyári 
alapbeállítása „0000".

Nyomja meg valamelyik színes gombot, majd nyomja meg az 
„OK” gombot, hogyaz adott funkció szerkesztéséhez kerüljön.



USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az "Eszközök" menüben válassza az "USB eszköz biztonságos 
eltávolítása" menüpontot.
Nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz, ekkor megjelenik 
egy információs ablak.
Ismét nyomja meg az "OK" gombot.

Információk
Gyári beállítások betöltése
S/W frissítés OTA-n keresztül
Frissítés USB-n keresztül
USB eszköz biztonságos eltávolítása

Eszközök

Mostmár eltávolíthatja az 
USB-eszközt.

Igen

RENDSZERBEÁLLÍTÁS
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Rendszerbeállítás menü 

Ebben a  menüben beállíthatjuk a nyelvet, Tv rendszert, helyi idõt,
idõzítõt, gyerekzárat, OSD kijelzést, kedvenceket, és az automatikus 
kikapcsolást. 

Nyelv 

Ebben a  menüben beállíthatja a Menü nyelvét, amellyel a készülék
kommunikálni fog Önnel.

A rendszer beállításai

TV rendszer

Ebben a  menüben beállíthatja a kép felbontását, a képarányt, 
a videó kimenetet és a digitális hangkimenetet.

Helyi idõ beállítása

Ebben a  menüben beállíthatja a régiót és az idõt.

GMT használat:      Itt bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a GMT idõ
 használatát.

GMT eltolás:  Ez a menü csak akkor aktív, ha „Egyéni beállításokat” 
használ a GMT használat menüpontban.
A beállítható tartomány:”-11:30 až +12:00" 
fél órás lépésközökkel.

Dátum:

Idõ:

A "Dátum" és az "Idõ" menüpontok csak akkor aktívak, ha a "felhasználó által definiált"
beállítást alkalmazza.
.Az idõ beállítását a szám gombok megnyomásával írhatja be.

Régió:  Itt állíthatja be a régiót és az idõt.

Oldalarány:  Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video kimenet:  

Digitális audio kimenet:  

HDMI/RGB

Video felbontás:

LPCM/BS

576i/576p/720p/1080i/1080p
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Képfelbontás
Oldalarány
Video kimenet
Digitális audio kimenet

576i
Auto
CVBS
LPCM

TV rendszer

Régió
GMT használat 
GMT eltolás
Nyári idõszámítás
Dátum
Idõ

France
On

GMT+01:00
Off

xxxx/xx/xx
01:51

Helyi idõ beállítása 

xxxx,xxx,xxxx

1

2

3

Nyomja meg a „MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Rendszerbeállítás” menüpontot, 

majd a Jobbra gombbal lépjen bele.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal

lépjen a kívánt almenübe. Az „EXIT” gombbal kilép a menübõl.

Rendszerbeállítások

Nyelv
TV-rendszer
Helyi idõ beállítása
Idõzítõ beállítása
Gyerekzár
OSD-beállítások
Kedvencek
Automatikus kikapcsolás

Nyelv
Elsõdleges hang
Másodlagos hang
Feliratok nyelve
Feliratok 
Teletext 

Angol
Angol
Német
Angol

Kikapcs. 
Angol

Nyelv

Idõzítõ beállítás

Itt állíthatja be a programok idõzítõjét.Maximum 8 idõzítõt lehet beállítani.

Idõzítõ mód:
Idõzítõ szolgáltatás:
Ébresztõ csatorna:
Ébresztõ dátum:
Ébresztési idõ:
Idõtartam:

Ki / Egyszer / Naponta / Hetente / Havonta
Csatorna / Felvétel
Itt kiválaszthatja a csatornát, amelyiket be akarja kapcsolni.
Az adatokat a távirányító számgombjaival adhatja meg.
Az adatokat a távirányító számgombjaival adhatja meg.
Az adatokat a távirányító számgombjaival adhatja meg.

Mentés Mégsem

Aktuális idõ/dátum 01:36PM   xx/xx/xxxx

Idõzítõ mód
Idõzítõ szolgáltatás
Csatorna ébresztõ  után
Ébresztõ dátuma
Ébresztõ ideje
Idõtartam

Napi
Csatorna

BBC FOUR
xx/xx/xxxx

xx:xx
xx:xx



OSD beállítás 

Ebben a menüben beállíthatja az OSD várakozási idõt, OSD átlátszóságát,
és visszaállíthatja az OSD gyári beállításait.

Ebben a menüben a kedvenc csatornák csoport elnevezéseit szerkesztheti.

OSD várakozási idõ:  1-10

OSD átlátszóság:  Az átlátszóság a következõ értékekre állítható:
Ki/10%/20%/30%/40%.

OSD alapbeállítások betöltése: Minden OSD beállítás törlése és a gyári
alapértékek visszaállítása. 

Rendszer beállítása

Gyerekzár

A "Rendszerbeállítás" menüben válassza a "Gyerekzár"menüpontot
és nyomja meg az "OK" gombot. A rendszer kérni fogja a jelszót 
(gyári alalpbeállítás "0000").
A számjegy gombokkal beírt helyes jelszó megadása után a Gyerekzár
jelenik meg.

1

2

Menü zár:

Új jelszó:  A jelszó megváltoztatására szolgál.

Jelszó jóváhagyása: Az új jelszó jóváhagyása.

Csatornazár: Ki / 10 év /12év / 16 év / 18 év
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Gyerekzár menü
Csatornazár
Új jelszó
Jelszó jóváhagyása

Ki
Ki
----
----

Gyerekzár

OSD várakozási idõ
OSD átlátszóság
Alapbeállítások betöltése

5
Ki

OSD beállítás

Automatikus kikapcsolás Be

Automatikus kikapcsolás

1
2
3
4
5
6
7
8 

Kedvencek

Fav group 1
Fav group 2
Fav group 3
Fav group 4
Fav group 5
Fav group 6
Fav group 7
Fav group 8

CAPS

A

Fav group 1 

G
M

S

Y

4

SP

Átnevezés

Del OK

B C D E F
K LH JI

N

T

Z

5

O

U

0

6

?

P

V

1

7
<-

Q

W

2

8

OK

R

X

3

9

A „Csatornaszerkesztés/Telepítés/Rendszerbeállítás/
Eszközök/Felvétel” menük lezárásásra szolgál. Ha a 
menüpontok akar hozzáférni, akkor meg kell adnia a jelszót.

Ebben a menüben levédheti a menü, a csatornákat és megváltoztathatja 
a jelszót.

Kedvencek

Válassza a "Kedvencek" menüt és nyomja meg az "OK" gombot a 
megjelenítéshez .
A „Fel/Le” gombokkal válasszon ki egy csoportot, majd nyomja meg 
az "OK" gombot a SW billentyûzet elõhívásához. A „KURZOR” 
gombokkal válassza meg az egyes karaktereket, majd nyomja meg 
az „OK” gombot a beíráshoz. A karakterek bevitele után helyezze a 
kurzort a SW billentyûzeten lévõ "OK"-ra és hagyja jóvá az új csoport
elnevezését. 
Az "EXIT" gombbal lépjen ki.

1

2

3

Automatikus kikapcsolás készenléti állapotba

Ha három óránál tovább nem használja a távirányítót vagy a 
készülék alatti gombot, és az idõzítõ sincs beállítva,a készülék
automatikusan kikapcsolja a set-top boxot készenléti állapotba.

Akkor sem kapcsol ki automatikusan, ha a készülék nincs használva.

Be

Ki



Eszközök fõmenü

Információk 

Az "Eszközök" menüben válassza az "Informaciók a
felvevõkészülékrõl" és nyomja meg az "OK" gombot, hogy 
megjelenjen az információs ablak.
Nyomja meg az "EXIT" menüt a kilépéshez.

1

2

                 ESZKÖZÖK

Ebben a menüben megjelenítõnítheti a készülék paramétereit.

Gyári beállítás betöltése

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a gyári beállításokat és törölheti az 
összes beállított csatornát.

Az "Eszközök" menüben válassza a “Gyári beállítás betöltése” 
menüpontt és nyomja meg az "OK" gombot. A rendszer kérni fogja a
jelszót (gyári alapbeállítás “0000").

1

2

Szofverfrissítés 

Az "EXIT" gombbal lépjen ki.

Az "Eszközök" menüben válassza a "Szoftverfrissítés: OTA" vagy
"Frissítés USB-vel” menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a 
szoftverfrissítõ megjelenítéséhez.

1

2 A kurzor gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a "Start" 
menüpontot és az "OK" gombbal indítsa el a frissítést.

3

Egy figyelmeztetõ ablak jelenik meg ekkor. A gyári beállítások 
visszaállításához és minden csatorna törléséhez válassza az "Igen"-t.
A visszaállítás elkerüléséhez válassza a "Nem"-et.
Az "EXIT" gombbal kilép a menübõl.

A szoftvert vagy antennán keresztül (OTA) vagy USB-n keresztül
frissítheti.
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Eszközök
Információk
Gyári beállítás betöltése
S/W frissítés OTA
USB frissítés
USB biztonsági mentése

Információk
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x

xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx

Frissítés USB-vel

Frissítés mód
Frissítõ fájl
Start

Komplett
Semmilyen

0%

4

1

2

3

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki az „Eszközök” menüpontot, majd 

a „Jobbra“ gombbal lépjen bele.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal

lépjen a kívánt almenübe. 

Az "EXIT" gombbal kilép a menübõl.

3

Gyári beállítások betöltése

Ez a mûvelet betölti a készülék gyári beállításait 
és törli az összes beállított csatornát.
A készülék újraindítása. Folytatja?

Igen Nem



Játékok

Ebben a menüben játékokat játszhat. Játékok

Othelo
Sudoku

                 JÁTÉKOK

4

1

2

3

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a "Játék” menüpontot, majd a

„Jobbra” gombbal lépjen bele.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt játékot és az „OK” gombbal

indítsa el a játékot.

Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.
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Felvétel fõmenü

Média lejátszó

FELVÉTEL

DVR HDD Információ
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Felvétel
USB meghajtó 
Felvétel irányítás
DVR HDD információk
HDD formázás 
DVR konfiguráció 
Ugrás

DVR HDD informace
Teljes
Szabad
Használt
Idõeltolás
Felvételre szabad
Fájlrendszer

xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB

xxx

01:01-01:02
15:39-15:40
17:41-17:42
16:53-16:56

1
2
3
4

BBC FOUR
The HITS
Ideal World
BBC FOUR

BBC FOUR
(DVR)
  16:53-16:56(00:03:22)98M

19/03
12/07
12/07
19/03

Bezárás Törlés Átnevezés

Média lejátszó

No.    Date         Time                 Program

4

1

2

3

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a fõmenübe.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a "Felvétel" menüpontot, majd 

a „Jobbra” gombbal lépjen bele.

A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az "OK" gombbal

lépjen a kívánt almenübe.

Az "EXIT" gombbal lépjen ki.

3

A "Felvétel" gombbal válassza ki a "Média lejátszó"-t és
 nyomja meg az "OK"-t. Megjelenik a média lejátszó.

1

2

Lehetõvé teszi, hogy fájlokat játsszon le az USB meghajtóról.

Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.

A „Fel/Le" gombokkal válassza ki "OK" gombot, hogy átjátssza a

kiválasztott fájlokat.

A "Felvétel" menüben válassza a “DVR HDD Info" menüpontot
és nyomja meg az "OK" gombot.

Az "EXIT" gombbal lépjen ki.

Ez a menü megjeleníti az USB-meghajtó kiválasztott paramétereit.

1

2

USB meghajtó

3

A "Felvétel" menüben válassza az “USB meghajtó"-t és nyomja 
megaz "OK"-t, hogy megjelenjen a média lejátszó menüje.

1

2

Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.

A "Fel/Le" gombokkal válassza ki a menüpontot és nyomja meg az

"OK" -t, hogy átjátssza a kiválasztott fájlopkat.

Ez a funkció megkönnyíti az USB meghajtóról való átjátszást.     

I swear.mp3
3319KB
00:03:32

00:03:15  00:03:32

1

3
4
5
6
7

2

Média lejátszó

840.mpg

Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3
Rose.jpg
Fly.jpg 

I swear.mp3

uda 1
/..

Play List Setup All Music

Sort All Image

Add File

MPG
MP3
MP3
MP3
MP3
JPG
JPG

INFO FAV0

1Repeat Mode



Idõeltolás
Idõeltolás  a felvételben
Felvétel típusa
Regisztrálás választása
Készenléti mód

Be
Ki
TS

USB Partition1
Ki

DVR Konfiguráció 

Léptetés 30sec

Léptetés

Ebben a menüben beállíthatja a DVR konfigurációt.

A „JOBBRA” és a „BALRA” iránygombokkal állíthatja be a 

léptetés idejét. Megadhatja, hogy 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 

30 min.

Amikor egy rögzített programot játszik le, a "ELÕZÕ” vagy a 

"KÖVETKEZÕ"  gombbal léptethet az elõzõ vagy a következõ 

fejezetre és onnan nézheti tovább.

 

A „Fel/Le” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót

és nyomja meg a „JOBBRA” vagy „BALRA” gombot a beállítások 

megváltoztatásáért.

Idõeltolás                             Be/Ki

Idõeltolás a felvételben      Be/Ki

Felvétel típusa                    TS/PS
TS: Transportation stream magában foglalja az összes program információt, mint a teletext, 
       feliratok, EPG, stb.
PS: Program stream *.mpg formátumban ment, amit szintén le lehet játszani PC-n 
       vagy egyéb eszközökkel.

Regisztrálás választása   A „Fel/Le” gombok megnyomásával válassza ki a funkciót.
Készenléti mód                     A felvevõ kikapcsoljon-e a felvétel befejezésével.  
                                            Be/Ki

DVR konfiguráció 

Léptetés
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FELVÉTEL & MÉDIA

DVR HDD Formázás

 HDD Formázás
Kötet
Teljes
Szabad
Használt
Fájlrendszer

no name
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB

FAT32

Formázás

Partíciótárolás USB Partition1

3

1

2

A "Felvétel" menüben válassza a "HDD formázást" és az "OK"
gomb megnyomásával megjeleníti a HDD formázás menüt.

Válassza "Partíciótárolás” menüpontot és nyomja meg a
„Fel/Le” gombokat.

Válassza a "Formázás"-t és nyomja meg a "OK" gombot. 
Megjelenik a fájlrendszer kínálatával.
Válassza a FAT/NTFS módot és nyomja meg az "OK" gombot a formázáshoz.
Válassza a "Mégsem” gombot és az "OK"-t a formázás törléséhez.

Ez a menü segít Önnek a megformázni a merevlemezt.



IDÕELTOLÁS/FELVÉTEL

Idõeltolás (TimeShift)

Ha USB Mass Storage típusú külsõ merevlemezt csatlakoztat a felvevõhöz, lehetõsége nyílik az 
Idõeltolást (TimeShift) funkció használatára vagy felvétel készítésére egy sugárzott programról.

Állítsa meg az élõ adást ás folytassa a lejátszást késõbb (idõeltolás).
Vegyen fel egy sugárzott adást.
Ha a csatlakoztatott USB tárhely betelik, akkor a felvétel automatikiusan megáll.

Bevezetés

Funkciók

Idõeltolás leállítása

Az Idõeltolás TV nézés közben a "PAUSE" gomb 
megnyomásával aktiválódik.
Nyomja meg a "Fel/Le” gombot, hogy a kívánt lejátszási
pillanathoz kerüljön. Nyomja meg az "OK" gombot a 
jóváhagyáshoz.

Lejátszás közben a következõ funkciók érhetõk el:
Nyomja meg a "PAUSE" gombot, hogy egy pillantra megállítsa a lejátszást.
Nyomja meg a gyorskeresés "ELÕRE" gombot, hogy felgyorsítsa a lejátszást.
Nyomja meg a gyorskeresés "HÁTRA" gombot, hogy visszafelé játssza le a felvételt.

Felvétel

Azonnali felvétel

TV nézés közben nyomja meg a "RECORD" gombot, hogy azonnal elindítsa a felvételt az éppen 
nézett csatornán. Ha „Felvétel” gombot még egyszer megnyomja, beállíthatja a felvétel idõtartamát.
Nyomja meg a "STOP" gombot, hogy leállítsa a felvételt. Ekkor egy jóváhagyandó üzenet jelenik
meg. Válassza az "Igen"-t a felvétel megállításához vagy válassza a "Nem"-et a felvétel 
folytatásához.

Nyomja meg a „STOP” gombot, hogy leállítsa az idõeltolást.

BBC FOUR

Play    00:02:37 00:07:12

TS

2%

03/19 01:36
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Megjegyzés.:

A Felvételhez és az Idõeltoláshoz kizárólag USB 2.0-ás USB tárhelyet 
használjon. Ajánlott, hogy a merevlemez nagysága minimálisan 
2 GB legyen.

Felvételhez és az Idõeltoláshoz csak ismert márkájú USB 2.0-ás merevlemezt használjon
Ezzel csökkentheti a nem támogatott USB tárhelyek használatának veszélyét. 
Nem minden USB-eszközt támogat a készülék.

.
Megjegyzés.:



Néhány helyen a földi digitális adás jelszintje alacsony lehet. Ez esetben a tetõantennán 
kívül használjon erõsítõt is, hogy a gyengébb jelû csatornákat is nézhesse.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma

A készenléti állapotot jelzõ 
LED nem világít

Nincs jel

Nincs kép vagy hang

Kódolt csatorna üzenetét
látja a képernyõn

A készülék nem reagál a
távirányítóra

Elfelejtette a csatornazár
kódját

Elfelejtette a menüzár
kódját

A távirányító nem vezérli a 
készüléket.

Másik szobába téve a 
készüléket nem tud digitális
adásoakt venni, amelyek
azelõtt mûködtek.

Lehetséges ok Megoldási javaslat

A  230V hálózati kábel nincs 
bedugva. Kiment a biztosíték.

Nincs csatlakoztatva az antenna. 
Az antenna megsérült vagy rossz 
irányban áll.

Nincs jellel lefedett területen
SCART/AV TV-n  nincs kiválasztva a 

Kódolt az adás 

A készülék ki van kapcsolva.
A távirányítót nem a készülék felé 
irányítja. A készüléket elõlapját 
valami takarja. 
A távirányító elemei kimerültek.

(1) A távirányító elemeit ki kell 
cserélni
(2) A készülék elõlapját valami 
takarja.

Az új vételi helyre lehet, hogy 
hosszabb kábelen vagy valamilyen 
elosztóhálózaton jut el a jel és
nagyon legyengül.

Ellenõrizze a  
Ellenõrizze a biztosítékot. 

Ellenõrizze az antenna kábelt. 
Ellenõrizze az antennát.
Forduljon az eladóhoz. 

Kapcsoljon arra a csatornára.

Válasszon másik csatornát.

Kapcsolja be a készüléket.
A távirányítót  a készülék felé 
tartsa.Tegye el az útból az akadályt.
Cserélje ki aaz elemeket.
 
Kerestesse újra a csatornákat, 
ezzel megszünteti a csatornazárat.

Forduljon szakszervizhez.

(1) Cserélje ki az elemeket 
(2) Tegye el az útból az akadályt.

Ellenõrizze az antennát. 

 hálózati kábelt.
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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT:
 ABACUS Electric s.r.o. kijelenti, hogy az Evolve Andromeda termék megfelel a forgalmazáshoz 
szükséges  szabványelõírásoknak és irányelveknek.
A megfelelõségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a ftp.evolve.cz/ce honlapon.

A megjelenés és a mûszaki adatok elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
Sajtóhibák joga fenntartva.

Megjegyzés.:



TUNER ÉS CSATORNA RF bemeneti csatlakozó x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)

RF kimeneticsatlakozó x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (felfûzhetõ)

Frekvenciasáv:
174MHz ~ 230MHz (VHF)
470MHz ~ 862MHz (UHF)

Jelszint: 
-15 ~ -70 dbm

DEKÓDER

Videó dekóder

Audió dekóder

Videó formátum                    

Moduláció

                       

Videó kimenet                      

Bemeneti sávszélesség                                                 MAX. 48Mbit/s

                    4:3 / 16:9 átváltható

HDMI, RGB

QPSK,16QAM,64QAM

CSATLAKOZÁS

Hálózati kábel 230V 

Tuner

SCART  

SPDIF

Fix

Antenna bemenet x1, RF kimenet x1 

Koaxiál x1

USB csatlakozó 

TÁPEGYSÉG

Bemeneti feszültség

Fogyasztás

AC220~240V, 50/60Hz

max. 9 W, készenléti állapot 2 W-ig

ADAT port 

TV-hez x1
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MPEG-2 MP@HL, 
PODPORA MPEG-4 ASP 

AVC/H.264 HP @L4.1

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/ AC3

RCA kimenet V/L/R x1

MÛSZAKI ADATOK

HDMI HDMI kimenet x1

www.evolve-europe.com
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