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Fontos biztonsági előírások 

1) Olvassa el a tájékozatót. 
2) Kövesse ezeket a tájékoztatásokat. 
3) Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket! 
4) Kövesse az utasításokat. 
5) Ne használja a készüléket vizes, nedves helyen.  
6) Csak száraz ruhával tisztítsa. 
7) Ne telepítse a fűtőtestek, fűtőberendezések, kályhák vagy egyéb 

készülékek közelébe (pl. erősítők). 
8) Ez a termék csak szabványos hálózati aljzatba csatlakoztatható. Húzza ki a 

berendezést, mielőt bármit csatlakoztat hozzá. 
9)  Vigyázzon, hogy a tápfeszültség kábel ne csípődjön be és ne lépjen rá. 
10)  Csak szabványos szerelvényeket és tartozékokat használjon. 
11)  Húzza ki a készüléket a hálózatból mikor időjárás viharos és villámos, vagy 

nem használja a készüléket huzamosabb ideig. 
12) Kérje szakember segítségét ha a készüléknek sérül a hálózati kábele vagy 

folyadék ömlik a készülék belsejébe. 
13)  Ne takarja le a készüléket, hagyja szabadon a szellőző nyílásait. 
14) Ha a távirányítóban elemet cserél, tartsa be a környezetvédelmi 

ajánlásokat! 
15)  A készüléket ne használja szélsőséges hőmérsékletű helyeken. 
 
 

 Figyelmeztetés: 
 A készüléket ne tegye ki esőnek, állandó nedvességnek vagy más 

folyadékoknak! 

 A hálózati csatlakozót hagyja könnyen hozzáférhetővé! 

 Az akkumulátorokat védje az intenzív hőtől illetve erős napfénytől! 
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 Ez a jel áramütés veszélyre és a készülék belsejében veszél yes 
feszültség jelenlétére utal!  
 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy tartsa be az üzemeltetési  és 
karbantartási utasításokat!  

 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék kettős szigetelést tartalmaz 
a nagyfeszültségű alkatrészek és a felhasználó között. Szervízelés 
esetén csak azonos típusú alkatrészeket használjon.   

 
  A csomag tartalma: 
 A telepítés előtt kérjük ellenőrizze a csomag tartalmát.    

Ennek tartalmaznia kell az alábbiakat:  
  Digitális dekóder  1 db 

 Távirányító  1 db 
 Távirányító elem  2 db 
 Felhasználói útmutató  1 db 
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A készülék elő- és hátlapja 

1. Előap  

 
 POWER gomb: Nyomja meg, hogy be- vagy kikapcsolja a 
készüléket 
 CH- gomb: csatorna váltás a távirányító nélkül  (vissza léptet) 
 CH+ gomb: csatorna váltás a távirányító nélkül (előre léptet)  
 Infra érzékelő: ahhoz, hogy megkapja távvezérlő jeleit  
 USB csatlakozó alj: szoftverfrissítés és  média fájlok lejátszásához 
 
2. Hátlap  

 
 RF IN: antenna csatlakozása 
 RF LOOP THROUGH-: tovább vezeti az antenna jelet más 

készülékek felé 
 TV SCART: Scart csatlakozás a televízió felé  
 Coaxial: digitális audió jelkimenet 
 HDMI: HDMI csatlakozó amely digitálisan vezeti a kép és hang 

jelet a televíziónak 
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Távirányító 
 
 POWER: a készülék ki és bekapcsolása. 
 <0>-<9>: számgomok. 
 CH-/CH+: csatornaváltó gombok. 
 MENU: a főmenü megjelenítése, másodszor 

megnyomva kikapcsolja 
 OK: alktuális adatok, vagy csatorna lista 

módban a csatornára ugrás 
 VOL-/VOL+: a hang erejének növelése vagy 

csökkentése 
 EPG: elektronikus programfüzet megjelenítése 
 CH-/CH+: csatornaváltó gombok 
 FAV: kedvenc csatornák megjelenítése. 
 V-FORMAT: videó formátum váltása a HDMI 

kimeneten: 720p vagy 1080i. 
 RECALL: visszalépés az előzőleg nézett 

csatornára 
 Piros/Zöld/Sárga/Kék gombok: EPG, teletext 

vagy speciális funkciók eléréséhez  
 TTX: teletext előhívása ha a csatorna 

rendelkezik a szolgáltatással, Exit gombbal kilép 
 SUB-T: feliratozás bekapcsolása ha a csatorna 

rendelkezik ezzel a scolgáltatással 
 LANG: a hang nyelvének a váltása ha a csatorna 

rendelkezik több hang sávval 
 EXIT: különböző menükből és szolgáltatásokból 

való kilépés 
 INFO: aktuális csatorna információi 
 TV/RADIO: tv és rádió csatornalisták közti 

váltás 
 MUTE: a hang némítása 
 PAGE-/PAGE+: navigálás a menüben, vagy 

lapozás előre, hátra 
 ASPECT: képernyő arányának a váltása (16:9 és 

4:3) 
 TIMESHIFT: időeltolásos felvétel indítása 
 TIMER: az időzítő menü megjelenítése 
 PVR: az USB-n tárolt felvételekhez való 

hozzáfárás 
 GOTO: egy adott időpontra ugrás a felvétel 

lejátszásakor 
 REPEAT: különböző médiák lejátszásának  

ismétlése 
  



6 
 

Az elemek behelyezése 
Távolítsa el az elem fedőlapját a távirányítón, és helyezzen be két 
darab AAA elemet. A rekesz belsejében ügyeljen a helyes irányra ! 
  

 
 
A távirányító használata 
Használnja a távirányítót szembe a dekóderrel. A távirányító 

hatótálolsága kb. 7m és a vételi szöge 60 fok a dekóder előtt.  

 
A távirányító nem fog működni, ha akadályba ütközik a távirányító által 

kibocsátott jel! 

 
Erős napfényben vagy nagyon erős mesterséges fényben csökken a 
távirányító hatásfoka és a készülék infra vételi érzékenysége  
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Csatlakozások 
 
Az alapvető kapcsolat a dekóder és a TV-készülék közöt a SCART kábel 
biztosítja. A magasabb minőség eléréséhez HDMI kábelt használjon, ha a TV-
készüléken rendelkezésre áll HDMI bemenet. Rendelkezésre áll egy koaxiális 
hang kimenet is a hangerősítők részére 
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Első telepítés 
Miután elvégzete minden csatlakozást, kapcsolja be a TV-készüléket és 
győződjön meg arról, hogy a dekóder csatlakoztatva van a hálózatba. Nyomja 
meg a bekapcsoló gombot a készüléken. Ha első alkalommal használja az 
dekódert, a képernyőn az  Istallation Guide menü jelenik meg. 
Megjegyzés: a képek a kézikönyvben feltételezik, hogy az eredeti nyelv az angol. Abban az 

esetben ha egy másik nyelvet választ, az üzenetek ennek megfelelően módosulnak.

 
(1) [OSD Language]: a nyelv kiválasztásához nyomja meg a jobbra/balra 
gombot. 
(2) [Country]: jobbra  balra gombbal válassza ki az országot.  
(3) [Channel Search]: Nyomja le a jobbra vagy az OK gombot és elindítul az 
automatikus hangolás. 
(4) A csatornák behangolása befejeztével nézhetjük a TV programokat. 
 
Alapműveletek  
(1). Programok konfigurálása 
Lépjen be a menübe a MENU gomb lenyomásával és válassza a PROGRAM 
menüt. Használja a balra/jobbra nyilakat a menüben való navigáláshoz. 
Válasszon ki egy lehetőséget, nyomja meg a jobbra gombot, vagy az OK 
gombot, állítsa be a kívánt paramétereket. Nyomja meg az EXIT gombot a 
menü elhagyásához. 
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(a). Programok szerkesztése (Program szerkesztés) 
(Zárás, átlépés, kedvencek, áthelyezés vagy törlés) a program beállításainak 
módosításához lépjen be a Szerkesztés menübe. Ez a menü egy hozzáférési 
kódot igényel. A kezdeti kód "000000". A Mester kód 888888 '.

 
Kedvenc csatornákák beállítása 
Létrehozhat egy listát a kedvenc programjaiból, amelyeket könnyen elérhet. 
Kedvenc TV vagy rádió programok listájának létrehozása: 
1.  Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú 

ikon jelzi, hogy a kedvencként jelölte meg a csatornát. 
2. Ismételje meg az előző lépést a többi kedvenc csatornáival. 
3. A eltároláshoz és a menüből való kilépéshez, nyomja meg az EXIT gombot. 
 
Kivehet egy csatornát a Kedvencek listából: 
Válassza ki a letiltandó csatornát a listából és nyomja meg a FAV gombot. 
Kilépés és tárolás az EXIT gombbal. 
 
A kedvenc csatornák használata 
1.  Normál nézet módban nyomja meg a FAV gombot és megjelenik a 

kedvenc csatornák listája. 
2. Nyomja meg a fel le gombokat és görgesse végig a csatorna listát. 
3. Az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt kedvenc csatornát. 

TV / rádió csatorna törlése 
1.  Jelölje ki a csatornát amelyet ki szeretne törölni, és nyomja meg a kék 

gombot. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Nyomja meg az OK 
gombot a csatorna törléséhez. 

2. Ismételje meg az előző lépést ha több csatornát szeretne törölni. 
 
TV vagy rádió program átlépése (ugrása) 
1.  Jelölje ki a csatornát amelyet Ön át akar ugrani, és nyomja meg a zöld 

gombot. Egy ikon jelenik meg jelezve, hogy ezt a csatornát figyelmen kívül 
kell hagyni a csatornák váltásakor. 

2. Ismételje meg az előző lépést ha más csatornákat is szeretne kihagyni. 
3. A beállítás nyugtázásához, és a menüből való kilépéshez, nyomja meg az 

EXIT gombot. 
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Csatorna átlépés (átugrás) megszüntetése a csatormnalistában: 
Léptessen arra a csatornára amely meg van jelölve és nyomja meg a zöld 
gombot a távirányítón, hogy megszüntesse az átlépés jelölést.  
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Televízió és rádió csatornák sorrendjének rendezése 
1.  Jelölje ki azt a csatornát amelyet szeretné helyezni a csatorna sorban, és 

nyomja meg a piros gombot. Egy ikon jelenik meg jelezve, hogy ez a 
csatorna kerül áthelyezésre. 

2. Nyomja meg a fel vagy le gombokat és mozgassa a csatornát az új helyére. 
3. Nyomja meg az OK gombok a művelet befejezéséhez. 
4. Ismételje meg a fenti eljárást a többi csatornán is ha szükséges. 
 
Egy program blokkolása (zárolása) 
Különböző programok megtekintését letilthatja. 
A zár egy TV vagy rádió programon: 
1.  Válassza ki azt a csatornát amelyet zárolni szeretne, és nyomja meg a 

sárga gombot. Látni fogja, egy lakat ikon jelzi, hogy ez a csatorna 
zároltként van megjelölve. 

2. Ismételje meg a fenti eljárás a többi zárolandó csatornán. 
3. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot. 
4. Nyomja meg a sárga gombot akkor a zár funkciót feloldhatja. 
5. A zárolt csatornák megtekintéséhez a rendszer kérni fogja a kódot mly 

alapesetben "000000" vagy a programozott melyet Ön adott meg. Kinyiti 
a Mester kóddal is lehet, amely 888888. 

 
 
(b). EPG (Elektronikus műsorújság) 
Az EPG (Elektronikus műsorújság) jelenik meg a képernyőn, és megmutatja, 
hogy melyik programok lesznek az adott csatornán. Ez akár 7 napos is lehet 
szolgáltatótól függően. 

 
A le és fel nyilakkal kiválaszthatja kívánt csatornát. Ha több információra van 
szüksége használja a kék vagy sárga gombot. Ezek segítségével mehet az előző 
vagy következő oldalra. 
A műsor részleteit az  INFO gomb lenyomásával tudja megtekinteni. Itt 
beállíthat ütemezést vagy felvételi bejegyzést az adott műsorra. (Lásd a 
kézikönyv 13. oldalát a részletekért.) 
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(c). Rendezés 
A csatornákat a következő lehetőséget szerint tudja: 
[By LCN] – a csatornák növekvősorrendben 
[By Service Name] – Kezdő betűk szerint 
[By Service ID] – a szolgáltatások ID-je szerint 
[By ONID]- a csatornák ONID-je szerint 
 
(d). LCN (logikai csatorna szám) 
Ezt a paramétert ki- és bekapcsolhatja attól függően, hogy kézzel szeretné a 
csatorna sorrendet beállítani 
 
 
(2). Kép beállítások 
Lépjen be a menübe, a MENU gombbal, és válassza ki [PICTURE] menü pontot 
a bal/jobb gombokkal. Itt tudja módosítani a kép paramétereket. Használja a 
le fel nyilakat a menü pontok közti véltáshoz és a jobbra blra nyilakat az 
adatok megváltoztatásához. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való 
kilépéshez. 

 
(a). Felbontás (Resolution) 
Konfigurálhatja a paramétert, ha úgy gondolja, hogy a kép felbontása nem 
megfelelő. Ez a paraméter a leggyakoribb konfiguráció HDMI módban 
használható. [480i/480p]: NTSC TV rendszerek. 
[576i/576p]: PAL TV rendszerek. 
[720p/1080i/1080p]: NTSC és PAL TV rendszerek. 
 
(b). TV formátum (TV Format) 
Ha úgy gondolja, hogy a kép nem megfelelő, módosíthatja ezt a paramétert. 
[NTSC]: NTSC rendszerű TV.  
[PAL]: PAL rendszerű TV. 
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(3). Csatornák kereése 
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a csatornát [csatorna keresés]. 
Használja a balra jobbra gombokat. Ebben a menüben találja meg a csatorna 
hangolási lehetőségeket.  
Használja a nyilakat le/fel és válasszon egy beállítást. Nyomja meg a 
jobbra/balra nyilat a paraméterek megváltoztatásához. Nyomja meg az EXIT 
gombot a menü elhagyásához. 

 
(a). Automatikus csatorna keresés (Auto Search) 
Ez a beállítás a csatornák automatikus hangolás végzi el és memorizálja őket, 
amikor a művelet befejeződik. A korábban behangolt csatornák törlésre 
kerülnek. 
1. Válassza ki az [Auto keresés], majd nyomja meg az OK vagy a jobb oldali 

gombot és elkezdődik a csatornák keresése 
2. Az EXIT gombbal megszakíthatja a keresést, az addig talált csatornák 

memorizálásra kerülnek. 

 
(b). Kézi csatornakeresés (Manual Search) 
Ez a lehetővé teszi, hogy keressen új csatornákat anélkül, hogy a már 
lekeresett csatornák törlére kerüljenek. 
1. Válassza [Manual Search] és nyomja meg az OK vagy jobbra gombot. A 

csatorna keresési képernyő jelenik meg. 
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2. A jobbra balra gombokka válassza ki a frekvencia csatornát 
3. Nyomja meg az OK gombot a csatornák kereséséhez. Ha csatornákat talál 

hozzáadja a csatornalistához és tárolja azokat. Ha a keresés nem talál 
csatornát automatikusan kilép a keresési módból. 

(c). Orszás (Country) 
Válassza ki a lakóhelye szerinti országot 
(d). Antennaerősítő táplálás (Antenna Power) 
Kapcsolja be ezt a paramétert, ha egy antennaerősítő távtáplálását a 

készülékkel szeretné megoldani. 
(4). Dátum és idő beállítása 
A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki [idő] menüpontot a 
bal/jobb gombokkal. Ebben a menüben módosíthatja a dátum- és 
időbeállításokat. Használja a fel/le gombokat, válasszon egy beállítást, és 
nyomja meg a jobbra/balra gombokat a értékek megváltoztatásához. 

 
(a). Idő eltolódás (Time Offset) 
Állítsa be, hogy automatikus vagy kézi GMT időeltolódást használ. 
(b). Régió, ország (Country Region) 
Ha országot válasz az időeltolódás automatikusan beállítódik. 
(c). Időzóna (Time Zone) 
Válassz ki az időzóna eltolódást manuálisan 
(d). Elalvás időzítő (Sleep) 
Válasszon ki egy időt melynek letelte után a készülék automatikusan készenléti 
helyzetbe kapcsol. 
(5). Opciók 
A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki [idő] menüpontot a 
bal/jobb gombokkal. Ebben a menüben módosíthatja a kijelző a hang és a 
felirat nyelveket.  
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(a). A kijelző nyelve (OSD Language) 
Válassza ki a menük és üzenetek nyelvét 
(b). Felirtok  (Subtitle Language) 
Válassza ki a feliratok nyelvét 
(c). Csatorna nyelv (Audio Language) 
Válassza ki a kívánt nyelvet a csatornák hangjához. Ha a nyelv nem elérhető, 
akkor a csatorna alapértelmezett nyelve lesz elérhető. 
(d). Digitális Audio (Digital Audio) 
Ezt a paramétert állítsa át, ha nincs a koax-digitális kimenetre csatlakoztatott 
külső erősítőn hang 
 (6). Rendszer kofiguráció 
A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki a [Rendszer] menüpontot 
a bal/jobb gombokkal. Használja a fel/le gombokat, válasszon egy beállítást, és 
nyomja meg a jobbra/balra gombokat a értékek megváltoztatásához. 

 
(a). Szülői felügyelet (Parental Guidance) 
A szülői felügyelet beállítása 
 
(b). A kód beállítása (Set Password) 
Beállíthatja, vagy módosíthatja a kódot a blokkolt programokra. 
Alapértelmezésben a kód “000000”. Kérni fogja az új kódot. Nyomja meg ao 
OK gombot, és erősítse meg az ú kódot. 
Miután megerősítette nyomja le az MENÜ gombot a menüből való kilépéshez. 
A mester kód 888888 '. 
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(c). A készülék gyári adatainak visszaállítása (Restore Factory Default) 
Vissza tudja állítani a készülék minden paraméterét a gyári alaphelyzetbe. 
Nyomja le a jobbra balra nyilat és erősítse meg az OK gombbal. Írja be az 
alapértelmezés szerint a “000000” kódot és nyomja meg az OK gombot. 
Minden beállítást és csatornát töröl a készülék. Mester kód “888888” 
 
d). Információk (Information) 
A készülék hardver és szoftver információi. 
 
 
(7). USB 
Lépjen be a menübe a MENU gombbal, és válassza ki [USB]  pontot Ez a 
funkció lehetőséget ad játszani különböző  zenei, fényképek és multimédia 
tartalmat. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG és BMP. 

 
(a). Multimédia (Multimedia) 
Ha egy USB eszköz van csatlakoztatva, a készülékbe, akkor lehet választani a 
zene (MUSIC), képek (PHOTO), filmek (Movie) vagy a PRV lehetőségek közül. 
Ha nem csatlakozik az készülékhez USB-eszköz, egy figyelmeztető üzenet 
jelenik meg, jelezve, hogy nem található USB-eszköz. 
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(b). Képek beállítása (Photo Configure) 
- Idő (Slide Time): Képek váltási ideje 1 és 8 másodperc között. 
- Mód (Slide Mode): megjelenítési mód (0-59 között) vagy véleten 
- Képarány (Aspect Ratio): 
[Keep]: Követi az eredeti formát 
[Discard]: Teljes képernyős forma. 
 
(c). Film beállítások (Movie Configure) 
- Méret és felirat:  
Állítsa be a felirat méretét kicsire, normálra vagy nagyra 
- Felirat háttér: 
Állítsa be a felirat hátterét. Lehetőségek: áttetsző, szürke, sárga vagy fehér. 
- Betűk színe a felirathoz:  
A felirat betűinek a színe: fehér, fekete, piros, kék vagy zöld. 
 
(d). PVR beállítások (PVR Configure) 
- Felvételi eszköz: 
A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz információi láthatók. 
- USB eszköz formattálása: 
Az USB eszköz formattálása FIGYELEM ! AZ ESZKÖZRŐL MINDEN INFORMÁCIÓ 
TÖRLŐDIK ! 
 
Egyik különleges funciója a készüléknek a két 
féle felvétel készítési lehetőség. Az egyik, ha 
lenyomja a RECORD gombot a távirányítón 
azonnal rögzíteni kezdi a csatlakoztatott USB 
eszközre a műsort, a másik a programozott 
felvétel, a kék gomb használatával az EPG 
menüből. 
A felvétel ütemezéséhez kövesse az 
alábbiakat: 
Nyomja meg a kék gombot 
Nyomja meg a piros gombot amivel hozzáadja az időzítéshez 
Módosíthatja a beállításokat (kezdeti és vége idő, ismétlés, nézési vagy 
felvételi mód) 
Nyomja meg az OK gombot 
Nyomja meg az EXIT gombot  
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Választhat a következő lehetőségek közül: 

 Mód: Nézés vagy Felvétel 

Ha Ön szeretne egy felvételi bejegyzést törölni, nyomja meg a kék gombot 
mikor az eseményen áll. 

Ha egy felvett műsor szeretne törölni, nyomja meg a sárga gombot a felvétel 
törléséhez. A felvételek .PVR formában kerülnek rögzítésre melyeket ezen a 
készüléken vagy számítógépen is visszanézhet. 

Nagyfelbontású, HD műsorok felvételéhez használjon nagysebességű, 
megbízható USB eszközt. Ellenkező esetben a készülék nem rögzíti 
megfelelően a HD programokat. 

Az USB eszköz csatlakoztatása után várjon néhány másodpercet nielőtt 
megnyomná a felvétel gombot. Ellenkező esetben a készülék nem ismeri fel a 
csatlakoztatott eszközt. Ha ez előfordulna, válassza le és helyezze be újból az 
USB eszközt. 

Megjegyzés: 
- A gyártó nem garantálja, hogy bármilyen USB eszközzel kompatibilis a 
készülék és az esetlegesen előforduló károkért semmilyen felelősséget nem 
vállal. 
- Ha nagy mennyiségű média vagy adat tartalom található a készüléken, 
hoszabb ideig is eltarthat az információk beolvasása 
- Néhány USB eszközt nem megfelelően ismerhet fel készülék 
- Az USB eszöz fogyaszása nem lehet több mint 500mA. Ha ennél nagyobb 
használja az eszköz külső tápegységet. 
 
(e). Időcsúsztatásos felvétel (TimeShift)  
 

 
 

Indításhoz nyomja meg a [Timeshift/Pause] gombot ekkor elindul a háttér 
felvétel. Nyomja meg bármikor a [Play] gombot és elindul a lejátszás a 
megállítás időpontjától.  
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Nyomja meg a  [GOTO] gombot, jelölje ki az időpontot és onnan folytathatja a 
műsor nézését. 
 
Megjegyzés: ezekhez a műveletekhez megfelelő sebességű USB eszköz 
szükséges, mert a készülék egy időben felvételt készít és lejátszik az eszközröl. 
 
A STOP gomb első megnyomására leáll a lejátszási mód és a készülék visszatér 
a valós időben látható műsorhoz.  
 
 
(f). Felvétel  
 
Nyomja meg a [REC] gombot és rögzítheti a jelenlegi programot az  USB 
eszközre. Nyomja meg ismételten a [REC] gombot és be tudja állítani a 
felvételi idő hosszát. [INFO] gomb megnyomásakor a felvétel információkat 
tekintheti meg. 

 
 

Nyomja meg a [PVR] gombot és megnyílik a PVR fájllista. Választhat a felvett 

fájlok közül. Nyomja meg az [ok] gombot a fájl lejátszásához.  
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Hibaelhárítás 
 

Probléma Valószínű ok Megoldás 

Nincs kép Nincs a hálózati csatlakozó 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa a hálózati 
vezetéket 

Nincs bekapcsolva a 
készülék 

Kapcsolja be a készüléket 

A képernyőn a "No 
Signal" látható 
(előjel nélkül) 

Nincs antenna 
csatlakoztatva 

Csatlakoztasson egy 
antennát a készülékbe  

Helytelen beállítások Állítsa be helyesen a kész. 

Nincs hang Helytelen audió kábel 
kapcsolat 

Csatlakoztassa megfelelően 

Némítás gomb kikapcsolása Kapcsolja ki a némítást 

Helytelen műsor hang Próbáljon egy másik műsort 

Csak hang van, de 
nincs kép 

AV kábel kapcsolat hiba Csatlakoztassa megfelelően 
a kábelt vagy cserélje ki 

Egy rádió csatorna van 
kiválasztva 

Nyomja meg a TV/RADIO 
gombot a váltáshoz 

A távirányító nem 
működik 

 

Elhasználódott az elem Cseréljen elemet 

Túl messze van a készülék 
vagy akadályba ütközik a jel 

Menjen közelebb vagy tegye 
akadálymentessé a jel útját 

A kép pixeles Kevés vagy túl gyenge az 
antenna jel 

Ellenőrizze a 
csatlakozásokat vagy hívjon 
szakembert (PL-M117) 
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Műszaki adatok 

 
Egység   

Tuner Bemeneti frekvencia 170~230MHz 
470~860MHz 

Bemeneti jelszint -78~-20dBm 

Sávszélesség 7MHz vagy 8MHz 

Moduláció QPSK, 16QAM,64QAM 

Vídeo Dekóder 
formátumok 

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4  
MPEG2 MP@ML.HL 

Kimeneti 
felbontások és 
formátumok 

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 

Kimeneti csatolók HDMI, SCART 

Hang Dekóder formátum MPEG-1 (layer1&2&3), WMA, AC3 

Kimeneti csatolók Coaxial, L/R (SCART) 

USB2.0 Maximális kapacitás 500GB 

Formátum támogatás MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MVK 

Tápellátás támogatott feszültség AC 220-240V~50/60Hz 

maximális 
áramfelvétel 

< 6W 

készenléti fogyasztás < 0,5W 

Súly 0,5Kg 

Méretek 168 x 95 x 38mm 

mailto:MP@ML.HL
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Újrahasznosítás 
 

 
A terméket kiváló minőségű anyagokból készítették, olyan alkatrészekkel, 
amelyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak. 
A fenti szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezéseket speciális módon kell ártalmatlanítani. 
Kérjük helyezze a berendezést megfelelő gyűjtőhelyre. Az Európai Unióban 
vannak szelektív hulladékgyűjtési rendszerek a használt elektromos és 
elektronikus berendezésekhez. 
Kérjük, VIGYÁZZON a környezetére! 
 
Megfeleőségi nyilatkozat: 
Ez a termék megfelel az alábbi irányelvek: 
Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó irányelve (ECM): 2004/108/EC 

Alacsony feszültségű irányelv (LVD): 2006/96/EC 

Markup politika CE: 93/68/EEC 

Termék politika energia-felhasználók számára: 2005/32/EC 

A fenti politikai célkód kijelenti, hogy az Econ DVB-T2 FTA E-264 dekóder 
megfelel az alábbi szabványoknak: 

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 

EN61000-3-2:2006 

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 

EN55020:2007 

EN60065:2002+A1:2006 

ISSO/IEC 17025 
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