DVB-T2

Használati útmutató

STB-2380

MP4 DVD VIDEO LEJÁTSZÓ

A teljes használati útmutató során, legyen különös tekintettel az alábbiakra a
veszélyes szituációk elkerülésének érdekében:
oFigyelmeztetés
Jelzi a veszélyes szituációkat, melyek komoly fizikai sérülést okozhatnak.
o Elővigyázatosság
Jelez olyan helyzetekben, amikor a készülék, vagy másik berendezés megsérülhet.
o Megjegyzés
További információkat jelez, hogy a felhasználó tisztában legyen a lehetséges
problémákról és információkról, valamint segítse megérteni, használni és
karbantartani a készüléket.
Szimbólumok jelentése Áramütés elkerülésének érdekében ne távolítsa el a
hátlapot.
Felhasználó
által
javítható
alkatrészek
nincsenek a készülékben. Ezzel kapcsolatban kérjük
forduljon szakszervizhez.
Ez a szimbólum veszélyes feszültséget jelez a készülék
belsejében, mely elektromos áramütés vagy személyi
sérülés kockázatát mutatja.
Ez a szimbólum fontos instrukciókat mutat a készülékről.
Biztonsági figyelmeztetés
Ezt a vevőkészüléket úgy gyártották, hogy megfeleljen a nemzetközi biztonsági
előírásoknak. Kérjük olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat!
Biztonsági előírások és óvintézkedések:
1. FŐ ÁRAMFORRÁS (90-240V ~ 50/60Hz)
• A készüléket csak a megfelelő típusú áramforrásról működtesse! Ha nem biztos
benne, hogy otthonában milyen típusú áramforrás van, kérjük keresse fel
áramszolgáltatóját. Húzza ki a konnektorból a készüléket, mielőtt bármilyen
karbantartást vagy beüzelemelést végezne!
2. CSATLAKOZÁS ANTENNÁHOZ
• Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mielőtt csatlakoztatja az antennát
a készülékhez. Ennek elmulasztása károsíthatja az antennát.
3. CSATLAKOZÁS A TV KÉSZÜLÉKHEZ
• Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mielőtt csatlakoztatja a TV-hez a
készülékhez. Ennek elmulasztása károsíthatja a TV készüléket.
4. TÚLTERHELÉS
• Ne terhelje túl a fali csatlakozót, hosszabbítot vagy adaptert, mert az elektromos
áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
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5. FOLYADÉKOK
•A terméket nem szabad kitenni semmilyen folyadéknak. Továbbá, ne helyezzen a
készülékre olyan tárgyat, ami folyadékot tartalmaz.
6. TISZTÍTÁS
• Húzza ki a készüléket a konnektorból tisztítás előtt..
• Használjon enyhén nedves törlőkendőt (oldószerek nélkül) a készülék tisztítására.
7. SZELLŐZTETÉS
• A készülék tetején levő nyílásokat hagyja szabadon a megfelelő szellőzés
érdekében
• Ne tegye a készüléket puha felületű bútorra vagy szőnyegre!
• Ne helyezzen elektronikus berendezéseket a készülék tetejére.
8. MELLÉKLET
• Ne használjon nem támogatott kiegészítőket, mivel ezek veszélyesek lehetnek és
kárt okozhatnak a termékben.
9 FÖLDELÉS
• Az antenna kábelt földelni kell!
10. IDEGEN TÁRGYAK
• Ne helyezzen be semmit a készülék nyílásain keresztül, mert veszélyes
feszültséget érinthet meg, vagy a belső alkatrészek megsérülhetnek.
11. ELHELYEZÉS
• A készüléket beltérben helyezze el, hogy elkerülje a villámlást, esőt, vagy napot.
• Ne helyezze a készüléket radiátor vagy hősugárzó közelébe.
• Győződjön meg róla, hogy több mint 10 cm távolságra legyen elektromágneses
hatásokra érzékeny készülékektől, mint például TV vagy videómagnó.
• Ne takarja el a nyílásokat semmilyen tárggyal, és ne helyezze a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra, vagy hasonló felületre.
• Ha a terméket állványra vagy könyvespolcra helyezi, győződjön meg róla, hogy
megfelelő szellőzést biztosított a készüléknek, és követte a gyártó által előírt
instrukciókat az összeszereléshez.
•
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra, ahonnan
leeshet. Ha leesik a készülék, súlyos sérülést okozhat egy gyereknek vagy
felnőttnek is, valamint a készülékben is komoly kárt tehet.
•
12. VILLÁMLÁS, VIHAR, HASZNÁLATON KÍVÜL.
Húzza ki a készüléket a konnektorból, és válassza le az antennát vihar idején.
vagy ha felügyelet nélkül hagyja és hosszabb ideig nem használja. Ez megóvja
a készüléket a villámcsapástól.
13. ALKATRÉSZEK CSERÉJE
Ha az alkatrészek cseréje szükséges, győződjön meg róla, hogy a szerviz
technikus a gyártó által meghatározott alkatrészeket használja, vagy
olyanokat amelyek jellemzői megegyeznek az eredetivel. Illetéktelen
szervizelés esetén további károsodás érheti a készüléket.
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Mielőtt elkezdi használni a terméket
Ebben a részben részletes leírást találhat a termékkel és tartozékaival kapcsolatban.
- Bekapcsoló gomb: nyomja meg a gombot a készülék ki és bekapcsolásához
- Menü gomb: megjeleníti a főmenüt
- OK gomb: menu kiválasztása, vagy kiválasztott parancs végrehajtása, valamint
megmutatja a csatorna listát TV nézéskor
- CH+/CH- gomb: a TV/rádió csatornák között lehet előre és vissza váltani.
- Vol+/Vol- gomb: Hangerő beállítás
- Készenléti jelzőfény: a LED fény felvillan, ha a készülék bekapcsolt állapotban van
- LED kijelző ablak: kijelzi az aktuális csatorna számát
- USB kimenet: médiatartalom lejátszása más eszközről, szoftvertelepítés

1. 2

Hátsó panel
~90-240V
50/60Hz
HD DVB-T2 RECEIVER
~90-240V 50/60HZ
STANDBY CONSUMPTION: 1W
POWER CONSUMPTION: 10W

RF IN

RF OUT

COAXIAL

HD OUT

SCART
OFF

ON

3
1

2

6

4

5

1: Antenna kábel
2: Csatlakozás a TV RF IN kábelével. RF kábel szükséges
3: Csatlakozás a TV-hez. Scart kábel szükséges
4: Bekapcsoló gomb
5: Csatlakozás a TV-hez HDMI kábel segítségével
6: Csatlakozás a TV-hez, digitalis audio kimenet
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Távirányító

STB-2380
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Gomb

Funkció

Gomb

A készülék ki/be kapcsolása

PR+,PR-

Műsor nézés közben,
lenémítja a hangot

L/R

MENU

OK

A kívánt menü számát megadhatja,
vagy válassza ki a program számát
amelyet nézni szeretne.

Megjeleníti a kijelzőn a
főmenüt, vagy visszalépés az
előző menüpontra

EXIT

Visszalépés az előző menübe, vagy
kilépés a menüből.

Végrehajtja a kiválasztott
parancsot a menüben, vagy beviszi
és elfogadja a kívánt értéket.

← → KEYS

Hangerő beállítása, vagy kurzor
mozgatása a menüben jobbra
vagy balra

Csatorna váltás, vagy a
kurzor le és fel mozgatása a
menüben.

INFO

Az aktuális programról
információkat jelenít meg.

SUBT
USB

Ha néz egy programot, beállíthatja
a hangerőt, vagy a menüben a jobb
és bal elemeket kiválaszthatja.

0 ~9

Audio mód kiválasztása

↑↓
KEYS

FAV

VOL

Funkció
Az adott program nézésekor programot
vált, vagy az előző/következő elemet
kiválasztja a menüben.

EPG
TV/RADIO

Kijelzi a kedvencek listát.

GOTO

Felirat

TXT

JPEG vagy felvett fájlok lejátszása

Rec

Lejátszás megállítása

PAUSE

Előre vagy visszalépés

Elektronikus programfüzet
előhívása
TV és rádió mód között váltás
Vissza
Váltás teletext módra
Felvétel rögzítése

Képernyő/lejátszás szüneteltetése
Előre vagy visszalépés
Gyors előretekerés

Gyors visszatekerés

Adjon funkciót a 4 színhez:
funkció kiválasztása, teletext mód
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Beállítás
Ez a fejezet leírja, hogy hogyan csatlakoztassa a készüléket a TV-hez, hogy az adott berendezés az
optimális jelerősséget elérje. A készülék különböző felületeken biztosítja a csatlakozást a TV-hez
vagy más készülékhez. Válassza ki a legmegfelelőbb eljárást, attól függően, hogy milyen készüléke
van.
Megjegyzés:ha bármilyen probléma felmerül a beállítások során, kérjük keresse fel a forgalmazót.
2.1 Csatlakozásantennához
Csatlakoztassa az antennát az ábrának megfelelően!

~90-240V
50/60Hz
HD DVB -T2 RE CE IVE R
~90-240V 50/60HZ
S TA NDBY CONSUMP TION: 1W
POWE R CONS UMP TION: 10W

RF IN

RF OU T

COAXIAL

HD OU T

SC ART

2.2

OFF

ON

TV-hez csatlakozás

2.2.1 HDMI kábel használata

A HDMI kapcsolat digitális TV-knél ajánlott. Ebben az esetben a TV-nek van HDMI
csatlakozója, egy speciális, teljesen digitális felület, amely biztosítja a legjobb képminőséget.
Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez HDMI kábel segítségével az alábbiak szerint.

~90-240V
50/60Hz
HD DVB -T2 RE CE IVE R
~90-240V 50/60HZ
S TA NDBY CONSUMP TION: 1W
POWE R CONS UMP TION: 10W

RF IN

RF OU T

COAXIAL

HD OU T

SC ART

HD1080P
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OFF

ON

2.2.2
SCART kábel használata
Csatlakoztassa a vevőkészüléket a TV-vel SCART kábellel az alábbi ábrának megfelelően.

~90-240V
50/60Hz
HD DVB -T2 RE CE IVE R
~90-240V 50/60HZ
S TA NDBY CONSUMP TION: 1W
POWE R CONS UMP TION: 10W

RF IN

RF OU T

COAXIAL

HD OU T

SC ART

OFF

ON

TV
SCART OUT

2.3

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét a fali konnektorba.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, ami a készülék előlapjának a bal oldalán található.

Megjegyzés: A tápkábel típusa területenként eltérő lehet. Válassza az országának
megfelelő típust.
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Telepítés varázsló
Ha a készüléket első alkalommal használja, vagy visszaállította a gyári beállításokat, a
telepítési útmutató menü meg fog jelenni a TV kijelzőn.

(1 ) [O SD nyelv]:Nyomja meg a bal vagy jobb gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.
(2) [ Ország]: nyomja meg a bal vagy jobb gombot az ország kiválasztásához
(3) [Csatorna keresés]: nyomja meg az OK gombot az autómatikus keresés elindításához. Ha a
csatorna keresés befejeződött, készen áll a TV csatornák nézésére.
4
Alapvető műveletek
Program beállítások kezelése
4.1
A menü eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot és válassza ki a [Program] lehetőséget.
Használja a BAL/JOBB gombokat a navigációhoz. A menüben beállítási lehetőségeket
találhat. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.
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(a)Program szerkesztés
A program preferenciák szerkesztéséhez (zárolás, kedvencek, áthelyezés, törlés) be kell lépni a
program szerkesztés menübe. A menü eléréséhez jelszót kell megadni. Az alapértelmezett
jelszó: 000000, a mester feloldó jelszó: 888888.
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Kedvenc csatornák beállítása
Létrehozhat egy listát a kedvenc programjainak, amit könnyedén elérhet.
Kedvenc TV vagy rádio program beállítása:
1. Válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú szimbolum fog
megjelenni, ami a kedvencek közé való elmentést jelzi.
2. Ismételje meg az előző lépést, hogy további kedvenc csatornákat mentsen el.
3. Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
TV vagy rádió kedvencek visszavonása
Válassza ki a kedvenc csatornát, és nyomja meg a FAV gombot a visszavonáshoz.
Kedvenc csatorna nézése
1. Normál nézet módban nyomja meg a FAV gombot, és a Kedvencek menü meg fog jelenni.
2. Nyomja meg a LE/FEL gombot a kedvenc csatornák böngészéséhez.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatorna megtekintéséhez..
TV vagy Rádió program törlése
1. Válassza ki a programot, majd nyomja meg a kék gombot. Egy figyelmeztető üzenet fog
megjelenni. Nyomja meg az OK gombot a csatorna törléséhez.
2. Ismételje meg az előző lépést további csatornák törléséhez.
TV vagy rádio csatorna kihagyása
1. Válassza ki a csatornát amelyet át szeretne ugrani, és nyomja meg a zöld gombot. A kihagyás
szimbólum a kijelzőn megjelenik.
2. Ismételje meg az előző lépést további csatornák kihagyásához.
3. A beállítások mentéséhez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A kihagyás mód visszavonása
Válassza ki a kihagyott csatornát, majd nyomja meg a zöld gombot a távirányítón a
visszavonáshoz. . TV vagy rádió program áthelyezése
1. Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a piros gombot. Egy áthelyezés szimbólum fog
megjelenni.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombot az áthelyezéshez.
3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
4. Ismételje meg a fentebbi lépést további csatornák áthelyezéséhez.

10

Program zárolása
Zárolhatja a kiválasztott programot, korlátozott hozzáféréssel
TV, rádió zárolása
1. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a sárga gombot. Egy zár alakú
szimbólum fog megjelenni a kijelzőn. A csatorna most már zárolva van.
2. További csatornák kiválasztásához ismételje meg a fentebbi lépést.
3. Beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. A sárga gomb megnyomásával tiltsa le a zárolt csatornák működését.
5. Ha meg szeretné tekinteni a zárolt csatornákat, akkor szükséges, hogy megadja az
alapértelmezett jelszót "000000" vagy a legutóbbi beállított jelszót. A mester feloldó
jelszó "888888".
(b) EPG (Elektronikus műsorújság)
Az EPG egy képernyőn megjelenő műsorújság, amely 7 napra előre megmutatja a
tervezett programokat minden behangolt csatornára. Nyomja meg az EPG gombot a
távirányítón a belépéshez. A fel/le gombokkal kiválaszthatja a kívánt csatornát. Ha több,
mint egy oldalas információ van a kijelzőn, nyomja meg a kék vagy sárga gombot a
mozgatáshoz.
(c) Sorrend
Rendezze sorba a csatornákat az alábbiak szerint:
[B
yL
CN] - Emelkedő sorrendbe rendezi.
[By Service Name] - ABC sorrendbe rendezi.
[By Service ID] - Állomás szerint sorba rendezi.
[By ONID] - Sorba rendezés ON ID szerint.
(d) LCN (Logikai csatorna szám)
LCN be és kikapcsolása.
4.2 Képbeállítás
A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a KÉP menü- pontot
a BAL/JOBB gombokkal. A menü segítségével beállíthatja a video beállításokat. Nyomja
meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, és a BAL/JOBB gombot a beállításhoz. Nyomja
meg az EXIT gombot a kilépéshez.

a) Felbontás
Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a
beállítás felel meg leggyakrabban a HDMI beállításnak.
[480P]: NTSC TV rendszerhez
[ 576P]: PAL TV rendszerhez
[720P]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez
[1080I]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez
[1080p50Hz]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez
(b) TV Formátum
Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a beállítás
felel meg leggyakrabban a TV beállításnak.
[ NTSC]: NTSC rendszeru TV.
[PAL]: PAL rendszeru TV.
Csatorna keresés
4.3
A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Csatorna
keresése] lehetőséget, a BAL/JOBB gombok segítségével. Ez a menü segít beállítani a
csatorna keresési beállításokat. Nyomja meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, a
BAL/JOBB gombot pedig a beállításhoz. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

(a) Automatikus keresés
Ez az opció autómatikusan megkeresi és elmenti a csatornákat. A korábbi elmentett
csatornák és beállításaik el fognak veszni.
1. Válassza ki az Automata keresést, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A csatorna keresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot. Az addig
megtalált csatornák autómatikusan mentésre kerülnek.
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(b) Manuális keresés
Ez az opció lehetővé teszi új csatornák keresését, anélkül, hogy a korábbiak kitörlődnének.
1. Válassza ki a Manuális keresést, majd nyomja meg az OK gombot. A keresési
csatorna képernyője meg fog jelenni.

2. Nyomja meg a BAL/JOBB gombot a csatorna frekvenciájának kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.
Ha talált egy csatornát, az elmentésre és hozzáadásra került a csatorna listához. Ha nem
talál csatornát, a készülék autómatikusan kilép.
(c)Ország
Válassza ki az adott országot.
(d) Antenna
Engedélyezze az antenna működését, ha egy külső antennát csatlakoztat.
Idő beállítása
4.4
A MENÜ gomb megnyomásával nyissa meg a menüt, majd a BAL/JOBB gomb
segítségével válassza ki az Idő beállítást. A menü segítségével tudja beállítani az időt. A
LE/FEL gombok segítségével válassza ki az opciót, majd a BAL/JOBB gombok
segítségével állítsa be. A ki és visszalépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

a) Időeltolódás
Válassza ki az automatikus vagy manuális GMT időeltolódás beállítását.
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(b)Ország régió
Válassza ki az ország régiót, ha az Időeltolódás beállítás automatikus.
(c)Ido Zona
Válassza ki az időzónát, ha az időzóna beállítása manuális
(d) Alvómód
Alvómód Ki/Be
(e)Ki/Bekapcsolás
Beállítások
4.5
A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki a Beállításokat a BAL/JOBB
gomb segítségével. A menü segítségével beállíthatja a nyelvet. Válasszon ki egy lehetőséget és
nyomja meg a BAL/JOBB gombot. Az EXIT gombbal lépjen ki a menüből.

(a) OSD nyelv
Válassza ki a menü nyelvét.
(b) Felirat nyelv
Válassza ki a kívánt felirat nyelvet.
(c)Audio Nyelv
Válassza ki a megfelelő audio nyelvet a TV nézéshez. Ha a nyelv nem áll rendelkezésre, az
alapértelmezett program nyelv kerül beállításra
d)Digital Audio
Válassza ki a digitális audio kimenet beállítását.
Rendszer beállítás
4.6
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a Rendszer beállításokat
a BAL/JOBB gomb segítségével. A menü segítségével módosíthatja a rendszer beállításokat.
Nyomja meg a LE/FEL gombot a kiválasztáshoz, a BAL/JOBB gombot pedig a beállításhoz.
Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.
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(a)Jelszó beállítása
Állítsa be vagy módosítsa jelszavát a zárolt programokhoz. Adja meg jelszavát, vagy
az alapértelmezett jelszót: 000000. Ezt követően adja meg az új jelszót. Nyomja meg
az OK gombot a jelszó elfogadásához. Ezután nyomja meg az EXIT gombot a
kilépéshez. A mester feloldó jelszó: 888888.
Gyári beállítások visszaállítása
Állítsa vissza a set top box-ot a gyári beállításokra. A főmenüben válassza a Gyári
beállítások visszaállítása menüt, és nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz.
Adja meg jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót: 000000, majd nyomja meg az
OK gombot. Ez a visszaállítás törli a korábbi beállításokat és elmentett csatornákat. A
mester feloldó jelszó: 888888.
(c) Információ
A készülék áttekintése, hardver és szoftver információk.
(d) Szoftver frissítés
(1) Ha a szoftverfrissítés engedélyezve van, új szoftvert fog keresni a készülék a
kívánt időben.
(1.1) Start ido
Beállíthatja az időt, hogy a készülék mikor keressen új szoftvert.

(2.2) USB: rendszert USB porton keresztül újratelepíteni.
USB
4.7
A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki az USB
lehetőséget a BAL/JOBB gomb segítségével. Ennek segítségével lejátszhat zenét,
képet és multimédia fájlokat. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP,
stb. A készülék FAT32 fájlrendszerű USB eszközt támogat. NTFS fájlrendszert nem
támogat.

(a) Multimedia
Ha csatlakoztat egy USB eszközt, választhat zene, kép vagy video opciók közül a
BAL/JOBB gomb segítségével, ezt pedig az OK gomb megnyomásával tudja
megnyitni. Ha nincs USB eszköz csatlakoztatva, a készülék figyelmeztető üzenetet
fog megjeleníteni, miszerint nem található USB eszköz.
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(b) Kép konfiguráció
- Diavetítés idő: állítsa be a diavetítést 1~8 mp-re
- Diavetítés módja: állítsa be a diavetítés módját véletlenszerű megjelenítésre (0~59)
[Keep]: Eredeti módban történő lejátszás
[Discard]: Képek megjelenítése teljes képernyőn
(c) Video konfiguráció
- Képarány:
[Keep]: Video lejátszása eredeti módban
[Discard]: Video lejátszása teljes képernyőn
[Small]: Felirat megjelenítése kis méretbem
[Normal]: Felirat megjelenítése normál méretben.
[Big]: Felirat megjelenítése nagy méretben
(d) Felirat BG
[Fehér]: Fehér háttérrel jeleníti meg a feliratot.
[Transzparens]: Átlátszó háttérrel jeleníti meg a feliratot.
[Szürke]: Szürke háttérrel jeleníti meg a feliratot.
[Sárgászöld]: Sárgászöld háttérrel jeleníti meg a feliratot
(e) Felirat betűszín
[piros]: piros betűszínnel jeleníti meg a feliratot
[kék]: kék betűszínnel jeleníti meg a feliratot
[zöld]: zöld betűszínnel jeleníti meg a feliratot.
Megjegyzés:
Nem tudjuk garantálni minden egyes USB adattároló kompatibilitását, és nem
vállalunk semmilyen felelősséget adatvesztésért, ami a készülékhez való
csatlakozáskor bekövetkezhet.
Nagy mennyiségű adat esetében hosszabb ideig is eltarthat az USB eszköz
tartalmának beolvasása.
Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően érzékel minden USB eszközt.
Annak ellenére, hogy a fájl támogatott formátum, előfordulhat, hogy nem lehet
lejátszani vagy megjeleníteni tartalmától függően.
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5

Probléma megoldás

Probléma
Nincs kép

Kijelzőn megjelenik “No

Potenciális ok

Mit csináljak?

Nincs csatlakoztatva áramforráshoz
Az elosztó nincs bekapcsolva

Kapcsolja be az elosztót

DVB-T kábel nincs csatlakoztatva

Csatlakoztassa a DVB-T kábelt

Antenna kábel rossz

Ellenőrizze az antennát

Signal”

Nincs hang

és a kábelt
Audio kábel nincs megfelelően
csatlakoztatva
Le van némítva

Csatlakoztassa megfelelően
az audio kábelt
Kapcsolja ki a némítás funkciót

AV kábel nincs megfelelően
Nincs kép, csak hang

Csatlakoztassa áramforráshoz

Gyződjön meg róla, hogy a kábel

csatlakoztatva

megfelelően van csatlakoztatva

A program egy rádió program

Nyomja meg a <TV/RADIO>
gombot a váltáshoz

A távirányító nem
működik

Az elem lemerült

Cseréljen új elemet

A távirányító nem a set top box

Állítsa a megfelelő irányba a

felé mutat, vagy túl messze van

távirányítót,

vagy

közelebb a készülékhez.

A kép felbomlik

Túl gyenge a jel

Ellenőrizze az antennát
és a kábelt
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6

Technikai információk

Egység

Tuner

Alegység

Paraméter

Frekvencia bevitel

48~862MHz

RFbeviteli szint

-20~-82dBm

IF sávszélesség

7MHz és 8MHz

Moduláció

QPSK1
, 6QAM
, 64QAM , 256 QAM

Decoder Formátum

MPEG4AVC/H.264 HP@L4
MPEG2 MP@ML/HL

Vi deo

Kimenetiformátum

576P,720P,1080i,1080p50Hz

Képarány

4:3, 16 : 9, Auto

Output Port

HDMI(V1.3 C) ,YPbPr , CVBS

Decoder Formátum

MPEG -1(layer1&1&2 &3), WMA

Audio kimenet

S/PDIF(Coaxial), RCA x2( L/ R)

Támogatott kapacitás

Korlátlan

Támogatott formátum

MP3, WMA , JEPG, BMP, AVI

Tápfeszültség

100~240V 50/60Hz

Maximum teljesítmény

10W

Audio

USB2.0

Power

Fogyasztás
Készenléti állapot

<0.8W

Fogyasztás
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