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Előlapi panel
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1. KONTROL LED
Jelzi a távirányító jelét, és az áramforrás
állapotát.
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4. VOL -/+
VOL- : A hangerő csökkentése vagy az almenü elemének
kiválasztása.
VOL+ : A hangerő növelése vagy az almenü elemének
kiválasztása.

2. Kijelző ablak
Megjeleníti az aktuális állapotot,
pl. csatorna, idő és üzenet.

5. KÉSZENLÉT
A vevőegység készenléti funkcióját „ON” vagy „OFF”
kapcsolja

3. CH -/+
CH- : Csatorna le vagy az almenü elemének
kiválasztása.
CH+ : Csatorna fel vagy az almenü elemének
kiválasztása.

6. Smart kártya nyílás

1 A smart kártya nyílása (dugja be a chip oldallal lefelé).
UPC

Hátsó panel
UPC
1

2

1. LNB
A műhold antenna és a kábelek csatlakoztatása.
2. HDMI
A legjobb képminőség érdekében használja
a HDMI kábelt a csatlakozó és a televízió HDMI
csatlakozójának összekötésére.
3. SCART-KÁBEL
A SCART kábelnek a vevőegységhez való
csatlakoztatásához.

DATE : 2015.01.26
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4. RJ45
A számítógépes hálózat (Ethernet) kábelének
csatlakoztatásához.
5. USB
A külső merevlemeznek az USB porton keresztül
történő csatlakoztatásához.
6. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ
Az áramellátás be- és kikapcsolása.
7. 12V IN
Tápegység csatlakozó.

Megjegyzés:

Az első/hátsó panelegység kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.
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1. KÉSZENLÉT A működés és a készenléti mód közötti
átkapcsolás.
2. NÉMÍTÁS
A hang bekapcsolása vagy kikapcsolása.
3. SZÁMGOMBOK
A csatorna kiválasztása, illetve a csatorna
szerkesztési és a PIN kód megadása.
4. TV/RÁDIÓ Átváltás a TV és a rádió között.
5. TEXT
Az OSD teletext megjelenítése.
6. MEDIA
A rögzített fájlok listája.
7. GUIDE
Bekapcsolja a műsorújságot (EPG) az ablakban.
8. MENU
A főmenü megjelenítése a képernyőn, vagy
visszalépés az előző menübe.
9. i
Az információs doboz megjelenítése a normál
nézési módban.
10. FEL/LE
Fel/le mozgás a menüben.
11. BAL/JOBB Balra/Jobbra mozgás a menüben.
A hangerő növelése/csökkentése
12. OK
A választás megerősítése.
13. HANGERŐ FEL/LE
A hangerő növelése/csökkentése
14. CSATORNA FEL/LE
Csatornaváltás felfelé/lefelé.

LAN

audio output
음성출력

15. EXIT

Visszatérés az adott menüből a normál
tévénézési módba.
16. BACK
A megnyomásával
egy lépést visszaléphet.
HDMI
A videó felbontás beállítása.
17. OPT
18. PIROS BUTTON
Kiválasztó gyorsgombok a
19. ZÖLD BUTTON
menüben, a TV listán vagy az
20. KÉK BUTTON
információs sávban.
21. SÁRGA BUTTON
AAA BATTERY
22. FELVÉTEL Lementi az aktuális csatornát a külső HDD-re.
23. SZÜNET
A fájlok szüneteltetése.
24. STOP
A felvétel vagy lejátszás megállítása.
25. VISSZA
Visszatekerés.
26. LEJÁTSZÁS Fájlok lejátszása.
27. ELŐRE
Gyors előretekerés.
28. ELŐZŐ FÁJL
K přehrání předchozího souboru na PVR.
29. SLEEP
Az automatikus kikapcsolás előre beállított
intervallumának kiválasztása.
30. KÖVETKEZŐ FÁJL
A következő fájl lejátszása a PVR-nél
A hangsáv nyelv és a hangerő kiegyenlítés beállítása.
31. AUDIO
32. SUB-T
A felirat nyelvének kiválasztása.

Megjegyzés:
1. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
2. A távirányító egység kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.
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Adaptor

HUN_3305-00596

Kérjük, olvassa el figyelmesen az egész használati útmutatót, és tegye el későbbi
hivatkozás céljából. A cég nem vállal felelősséget a gondatlan használatból fakadó
sérülésekért vagy károkért.

•

Használati útmutató
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
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VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA
KI A KÉSZÜLÉKET
VIGYÁZAT: Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne nyissa ki a vevőegység házát. A készülék
javítását kizárólag az arra jogosult szerelő végezheti
el.
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A sérülésveszély és a készülék károsodásának megelőzése érdekében mindig kövesse az útmutatót.
Tisztítás előtt mindig húzza ki a vevőegység hálózati csatlakozóját.
A vevőegység külsejének tisztításához kizárólag nedves ruhát használjon.
Ne használjon a vevőegység gyártója által nem ajánlott tartozékot vagy kiegészítőt, mert problémát
idézhetnek elő a készülék működésében.
Ne tegye a vevőegységet instabil kocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra.
Ne engedje, hogy a vevőegység leessen, mert az súlyos károkat okozhat a készülékben.
Ne zárja el vagy takarja le a vevőegység nyílásait (ezek a szellőzést és a túlmelegedéssel szembeni
védelmet szolgálják).
A vevőegységet csak száraz, jól szellőző, napfénytől esőtől és portól védett helyen, a hőforrásoktól, pl.
radiátor, elektromos/gázmelegítő, vagy nyílt lángtól (gyertya, petróleumlámpa) távol szabad elhelyezni.
Ne tegye a vevőegységet zárt tartóba, pl. szekrény, amelynek nincs megfelelő szellőzése.
Ne helyezze a vevőegységet más elektromos készülékek tetejére vagy alá.
A vevőegységet nem szabad csepegő vagy fröccsenő folyadéknak érni.
A vevőegységet kizárólag a készülékhez adott hálózati kábellel szabad működtetni.
A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál és ne a kábelnél fogva húzza ki.
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábelre ne léphessenek rá, és ne préselje össze egy rárakott tárgy.
Ne tartsa a vevőegységet az alábbi helyeken, ellenkező esetben problémák adódhatnak:
- ahol túl meleg vagy túl hideg van.
- ahol túl nagy a páratartalom.
- ahol szélsőséges a hőmérséklet, pl. légkondicionáló vagy fűtőventilátor közelében.
- poros helyen, vagy olyan zárt helyen, ahol nem engedhető ki a hő.
- közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
Ha villámlással járó vihar esetén nagyobb védelmet kíván biztosítani, vagy ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket, húzza ki a fali aljzatból, és húzza ki a vevőegység és az antenna közötti vezetéket.
Ez növeli a védelmet a villámcsapás által okozott elektromos károkkal szemben.
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* A gyártó megjegyzése

A készülék USA-ban oltalom alá eső másolásvédelmi technológiát a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai
tartalmazza. A készülék visszafejtése és szétszerelése tilos!
A Dolby Laboratories licencével készült. A Dolby felirat és a kettős „D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyét jelenti.

[3305-00596]
UPC DTH_711P-00138_CO3600_HD
ZAPPER__3FOLD_HU_rovi+dolby_128x183_0318.indd 1-325/09/2015 10:55
UPC_Hasznalati_utasitas_128x183.indd
3

1

i
ó

t

i

.

m
.

SZERVIZ
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ne nyissa ki a vevőegység házát! Áramütés
és súlyos sérülés veszélye! Minden javítást kizárólag az arra jogosult szervizmunkatárs végezhet el.

2

CSATLAKOZTATÁS
1. A műhold antenna csatlakoztatása

Az LNB-től érkező koax kábelt csatlakoztassa
a vevőegység hátoldalán lévő LNB IN csatlakozóba.

2. A vevőegység és a TV összekötése - SCART

3

Csatlakoztassa a vevőegységet SCART csatlakozóval
a TV-hez, ha a TV készüléke azzal van felszerelve.
Alternatív módon HDMI kábelt is használhat.

3. A vevőegység és a TV összekötése - HDMI

A HDMI vagy nagyfelbontású multimédia interfész
olyan interfész generáció, amely lehetővé teszi a
digitális kép- és hangjelek egyetlen kábelen, tömörítés
nélkül történő átvitelét.

* Telepítési megjegyzés

Ha a másolásvédett fizetős program nézése közben romló
képminőséget tapasztal, kösse rá a mediaboxot közvetlenül a
TV-re. Mellőzze a videón keresztüli csatlakoztatást.

Megjegyzés:
A hátsó panel kialakítása előzetes értesítés nélkül
megváltoztatható.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
A rendszer első használatakor megjelenik az «EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS» menü, ami lehetővé teszi a telepítési beállítások
elvégzését.
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MENÜ ÚTMUTATÓ

•

MENÜ ALKALMAZÁS

•

A főmenü behívásához nyomja meg a távirányítón a MENU gombot.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Válassza ki a kívánt csatornát, a navigáló gombokkal ◄/►/▲/▼ mozoghat az almenükben.
3. A választást erősítse meg az OK gombbal.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a EXIT gombot.

•

1

2

ALAPFUNKCIÓK
1. Programinformációk

Válassza ki a csatornát, amelyről információkat szeretne kapni, és nyomja meg az INFO gombot..
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Megjegyzés:
Ha megnyomja a lenti gombokat, a következő információk kerülnek
megjelenítésre:
1. INFO gomb -> a képernyőn megjelenik az információs doboz.
2. EXIT gomb -> visszatérés a csatornához.

s

2. Felirat aktiválás/kikapcsolás
• Nyomja meg a FELIRAT gombot.
• A navigáló gombokkal ◄/►/▲/▼ válassza ki a felirat nyelvét, majd az aktiváláshoz vagy a
kikapcsoláshoz nyomja meg az OK gombot.
• A választás megerősítése után a programbeállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a KILÉPÉS
gombot.

3. Egyszeri, naponkénti, hetenkénti programrögzítés

Lehetőség van a kedvenc programok előre beprogramozott vagy azonnali rögzítésére:

• Előre beprogramozott felvétel

l

▪ Egy alkalommal: lehetővé teszi egy program előre ütemezett egyszeri felvételét.
▪ Hetente: lehetővé teszi minden héten, a hét ugyanazon a napján, ugyanabban az időpontban vetített
program beprogramozott felvételét.
▪ Napi: lehetővé teszi a minden nap, ugyanabban az időpontban vetített program beprogramozott
felvételét.
▪ 1 Nyomja meg a SÁRGA [IDŐZÍTŐ] gombot.
2 A felvétel beprogramozásához a navigáló gombokkal ◄/►/▲/▼ és a számgombokkal állítsa be
a napot és az időt (menüzárolás esetén a PIN kód megadása is szükségessé válik).
▪ 3 A felvételek listájának behívásához nyomja meg a [PIROS] gombot.

• Azonnali felvétel

▪ Válassza ki a rögzíteni kívánt csatornát, és a felvétel elindításához nyomja meg a  [FELVÉTEL]
gombot.
▪ A felvétel megállításához nyomja meg a  [STOP] gombot.

A CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE
Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc csatornák listájának létrehozását, törlését és zárolását.
• Nyomja meg a MENU gombot.
• A navigáló gombokkal ◄/►/▲/▼ végezze el a csatornalista
szerkesztését, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá azt.
• A szerkesztés mód kiválasztásához nyomja meg a
PIROS [Szerkesztési lista módosítás] gombot.
• A navigáló gombokkal ◄/►/▲/▼ válassza ki a módot, majd az
OK gomb megnyomásával hagyja jóvá azt.
• Válassza ki a csatornát, majd az OK [Hozzáadás a szerkesztési listához]
megnyomásával adja hozzá a csatornát a listához.
• A beállítások mentése után nyomja meg a EXIT gombot.

1. Kedvenc csatorna

Módosíthatja a kedvenc TV és rádió csatornák listáját: 1-8. kedvenc → Zárolás

2. Szülői felügyelet

A listán szereplő csatornák zárolhatók. A szülői felügyelet funkció lehetővé teszi a gyermekeknek nem
való programok elérésének korlátozását. A programok az FCC (Federal Communications Commission)
és a CSA (Conseil Supérieur del’Audiovisuel) előírásainak útmutatásai szerint kerülnek besorolásra. A
korlátozási szint kiválasztása után a program megrendeléséhez és megnézéséhez mindig meg kell adni
a titkos kódot.
• Nyomja meg a MENU gombot.
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