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Analog 5.1 csatorna

Működés

Működés
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RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

Főmenü
Nyelv

Almenü
OSD nyelv

Beállítások

Leírás
Válassza ki a kijelzőn, képernyőn a nyelvet
 készülék többnyelvű feliratot is támogat. A
megjelenítendő felirat függ a lemez által
támogatott funkcióktól. A feliratot be és
kikapcsolhatja a lemez lejátszásánál.

Felirat

A lejátszó több nyelvet is támogat. A
kiválasztott nyelv függ a lemez által támogatott
funkcióktól.
A lejátszó több nyelvet is támogat. A lemez
menüje függ a lemez által támogatott
funkcióktól.
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Kijelző

Képarány
TV típus
Video kimenet

Felület

Képernyő
kímélő

Képernyő kímélő BE/KI

Utolsó mentés

Utolsó mentés BE/KI

Válassza ki a video kimenet funkciót

SPDIF kimeneti forráskód vagy PCM
formátum kimenet, Dolby digital vagy DTS jel
optikai szálon keresztül és koax kábel a hátsó
panelen

Szülői

Csatorna
kimenet

Válassza ki a hang rendszert

Változtat

Beviteli szám a felhasználó által jóváhagyva az
ENTER gomb segítségével.

Besorolási szint

Különböző besorolású filmeket választhat ki a
lemezről. A felhasználó nem tud jelszót
megadni szülői módban.

Alapértelmezett
beállítások

Válassza ki az alapértelmezett beállítások
visszaállítását.

1
Telepítés varázsló
Ha a készüléket első alkalommal használja, vagy visszaállította a gyári
beállításokat, a telepítési útmutató menü meg fog jelenni a TV kijelzőn.

Kedvenc csatornák beállítása
Létrehozhat egy listát a kedvenc programjainak, amit könnyedén elérhet. Kedvenc TV vagy
rádio program beállítása:

(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.
2
2.1

Alapvető műveletek
Program beállítások kezelése

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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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.

(a) Program szerkesztés

2. Nyomja meg a FEL/LE gombot az áthelyezéshez.

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.

3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
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4. Ismételje meg a fentebbi lépést további csatornák áthelyezéséhez.
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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.
3.
4.
5.

További csatornák kiválasztásához ismételje meg a fentebbi lépést.
Beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A sárga gomb megnyomásával tiltsa le a zárolt csatornák működését.
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:
[yB C
L N] - Emelkedő sorrendbe rendezi.
[By Service Name] - ABC sorrendbe rendezi.

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.

[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) 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.

(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.

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) 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.
4.6

Rendszer beállítás

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.

a) Időeltolódás
Válassza ki az automatikus vagy manuális GMT időeltolódás beállítását.
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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.

(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.
(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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6
5

Technikai információk

Probléma megoldás

Probléma

Potenciális ok

Egység

Mit csináljak?

Nincs csatlakoztatva áramforráshoz

Alegység

Paraméter

Frekvencia bevitel

Csatlakoztassa áramforráshoz

48~862MHz

Nincs kép
Az elosztó nincs bekapcsolva

Kapcsolja be az elosztót

RFbeviteli szint

-20~-82dBm

IF sávszélesség

7MHz és 8MHz

Moduláció

QPSK,1 6QA,M 64QAM , 256 QAM

Decoder Formátum

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4

Tuner
DVB-T kábel nincs csatlakoztatva

Csatlakoztassa a DVB-T kábelt

Kijelzőn megjelenik “No
Signal”

Antenna kábel rossz

Ellenőrizze az antennát és a
kábelt

MPEG2 MP@ML/HL

Audio kábel nincs megfelelően
Nincs hang

csatlakoztatva

Le van némítva
AV kábel nincs megfelelően
Nincs kép, csak hang

Csatlakoztassa megfelelően az
audio kábelt

Kimenetiformátum

576P,720P,1080i,1080p50Hz

Kapcsolja ki a némítás funkciót

Képarány

4:3, 16: 9, Auto

Gyződjön meg róla, hogy a kábel

Output Port

HDMI(V1.3C) ,YPbPr , CVBS

Decoder Formátum

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

Audio kimenet

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

Támogatott kapacitás

Korlátlan

Cseréljen új elemet

Támogatott formátum

MP3, WMA , JEPG, BMP, AVI

Állítsa a megfelelő irányba a távirányítót,

Tápfeszültség

100~240V 50/60Hz

Maximum teljesítmény

10W

Video

megfelelően van csatlakoztatva

csatlakoztatva

Audio
A program egy rádió program

Nyomja meg a <TV/RADIO>
gombot a váltáshoz
USB2.0

Az elem lemerült
A távirányító nem
működik

A távirányító nem a set top box felé
mutat, vagy túl messze van

vagy menjen közelebb a készülékhez.

Power
Túl gyenge a jel
A kép felbomlik

23

Fogyasztás

Ellenőrizze az antennát és a

Készenléti állapot

kábelt

Fogyasztás

<0.8W
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