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Biztonsági információk 
 
Hálózati ellátás 
A készülék 220-240 Volt, 50Hz AC hálózaton működik. Kisebb vagy nagyobb feszültség 
károsodást okozhat benne. Ellenőrizze, hogy a televízió hátuljára 230V AC jelzés van írva, 
mielőtt bedugná a konnektorba. 
Hálózati csatlakozó 
A készülék egy standard csatlakozó dogúval van ellátva, amit egy 5 A (BS 1362) biztosítékkal 
illeszthető össze. Soha ne használjon olyan biztosítékot, melynek hiányzik a fedője. 
Mindenképp 13 A csatlakozó dugót (BS 1363) és 5A (BS 1362) biztosítékot használjon. 
Ha bármilyen más dugót használna, a biztosíték és az elosztó panel kiéghet, a dugó 
tönkremehet.  
Ha bármilyen oknál fogva megsérül a hálózati csatlakozó dugó, távolítsa el, mert veszélyes 
lehet a sérült dugó használata. 
 
 
 
 
Szimbólumok 
Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villámjelzés arra figyelmezteti az üzemeltetőt, 
hogy a készülék belsejében szigetelés nélküli magasfeszültség van, amely terület áramütést 
okozhat, amennyiben a készülék belsejébe nyúl. 
Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel arra figyelmezteti az üzemeltetőt, 
hogy a készülékhez olyan írásos anyagot mellékeltek, amely fontos tudnivalókat tartalmaz a 
készülék üzemeltetését és szervizelését illetően. 
A „C” és „E” betű, jelzés azt jelöli, hogy a termék megfelel az Európai biztonsági és 
elektromágneses kompatibilitási szabványnak. 
 
Használja biztonsággal és vigyázzon Tv-készülékére 
Ennek a televíziónak a tervezése és gyártása megfelel az Európai biztonsági szabványnak, de 
mint bármilyen más elektronikus eszközre, erre is vigyázzon és tartsa épségben a legjobb 
működés érdekében. 
Néhány tanács, ami ebben segíthet 
Olvassa el az instrukciókat, mielőtt először használná készülékét. 
 
Ha az elektromos vezeték megsérül csak a gyártó céggel cseréltesse ki, és a szervízelést bízza 
szerviz szolgálatra vagy egyéb szakemberre. 
Az elektromos vezeték védelme. A tápvezetéket védeni kell a fizikai és mechanikai 
sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni 
rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a 
készülékből. 
 
Tartsa távol készülékét a rá káros hatású körülményektől, mint a nedves vagy nyirkos 
helyektől, magas páratartalomtól, erős rázkódástól, nagyon magas vagy alacsony 
hőmérséklettől, erős napfénytől és a nagyon poros helyektől. 
 
Soha ne csináljon a készüléknek állványt vagy lábakat. 
 
Soha ne dugjon semmit a lyukakba és szellőzőnyílásokba. 



 
Azonnal szüntesse meg a Tv-készülék használatát, ha valamilyen folyadék került a belsejébe 
vagy valamilyen sérülés keletkezett rajta. A készüléket húzza ki a konnektorból. 
 
Áramtalanítsa készülékét, ha felügyelet nélkül hagyná. 
 
Védje a képernyőt az ujjlenyomatoktól. 
Ez a termék kizárólag házi használatra készült. Bármilyen egyéb használata 
érvényteleníti a garanciát, és veszélyes lehet. 
 
Szellőzés 
A készülék nyílásai és rései arra szolgálnak, hogy biztosítsák a készülék megfelelő 
működéséhez szükséges szellőzést. Hogy védje készülékét a túlmelegedéstől, ezeket a réseket 
és nyílásokat semmilyen módon ne zárja le és semmivel ne takarja le. 
 
Tisztítás 
Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ne használjon 
folyékony tisztítószereket vagy aeroszolokat. Puha száraz ronggyal törölje le. Ne tegye ki 
közvetlenül víz hatásának mert az veszélyt okozhat. 
 
Elemek 
Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni, 
mivel az elemek megfolyása abban kárt okozhat. Ebben az esetben a garancia szintén nem 
érvényes. Hogy óvjuk környezetünket a használt elemeket erre a célra kihelyezett gyűjtő 
helyekre vigye. 
 
Csomagolóanyagok kezelése 
A csomagolóanyagok újra felhasználhatóak, ezért gondoskodni kell megfelelő helyre történő 
szállításukról. A műanyag zacskókat gyermekek elől gondosan el kell zárni. 
A elemeket, azokat is melyek, nem tartalmazna nehézfémet, nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. Kérjük az erre kijelölt gyűjtő helyre adja le. 
 
Fontos biztonsági figyelmeztetések 
Az áramütés elkerülése végett ne távolítsa a el a készülék borítását. 
Ha bármi elromlik a készüléken, ne próbálja meg saját kezüleg megjavítani, hanem hívjon 
képzett szakembert. 
Ne takarja le a készülék tetejét, például terítővel és ne tegyen rá semmit, mint például vázát. 
Ne helyezzen nyíltlángot (gyertya, gyufa stb.) a készülékre. 
Vihar és villámlás esetén, vagy ha hosszabb időre elutazik otthonról, húzza ki a készülék 
elektromos csatlakozóját. 
A szabályok ellenére történő bármilyen beavatkozás, legfőképpen a magasfeszültségű 
alkatrészek módosítása vagy a képcső kicserélése megnövelheti a röntgensugár kibocsátását. 
Bármely ily módon megváltozott készülék elveszti szavatosságát és nem helyezhető üzembe. 
Szemfáradtság 
Ha a készüléket számítógép monitorként használja, akkor az egészséges és biztonságos 
használat érdekében inkább tartson a használat során több rövidebb szünetet, mint 
alkalmanként hosszabbat, például tartson 5-10 perces szüneteket óránként, mint 3 óránként 20 
perceseket. Ne használja  készüléket megvilágítással szemben, vagy olyan helyen ahol a 
közvetlen megvilágítás érné a képernyőt. 



 
 Főbb jellemzők: 

1.) Az Ön készüléke egy távirányítható színes televízió. 
2.) Teljesen integrált digitális TV (DVB-T) 
3.) HD-TV: Rendelkezik egy db HDMI konnektorral a digitális és audio jelnek. Ez a 

csatlakozó képes bonyolultabb jelek fogadására is. 
4.) On Screen Display (OSD): A TV kezelése meglehetősen egyszerű a kijelzőn 

megjelenő menürendszerrel. 
5.) SCART csatlakozó és AV konnektor. 
6.) Sztereo hangrendszerek (German+Nicam). 
7.) APS: Automatikus programozási rendszer.  
8.) AVL (Automatic Volume Limiting) rendszer. 
9.) Kikapcsolás időzítése. 

10.) Gyermekzár 
11.) Teljes funkciójú Teletext. 
12.) NTSC Playback (NTSC lejátszás) 
13.) 5 perccel az adás befejezése után (műsorzárás) a TV automatikusan „Stand-By” 

üzemmódba kapcsol. 
 
LCD kijelző 
Az LCD panel egy igen bonyolult technikájú alkatrész sokmilliónyi vékony filmtranzisztorral, 
hogy Önnek nagyon jó minőségű képet szolgáltasson. Alkalmanként azonban pár nem aktív 
pixel fix pontként tűnhet fel a képernyőn kék, zöld vagy piros színben. Fontos megjegyezni, 
hogy ez nem befolyásolja a kép minőségét. 
 
Tartozékok 
Távirányító 
Elemek 2db AAA. 
Tájékoztató füzet 
 



 



A távirányító áttekintése 
1.) Készenléti állapot illetve ki és bekapcsoló gomb. 
2.) Direkt program 
3.) Külső készülék kiválasztása és beállítása 
4.) Információ gomb 
5.) Csatornaváltás előre és hátra 
6.) OK gomb 
7.) Irányító gombok 
8.) Menü gomb 
9.) Kép gomb 
10.) Hang gomb 
11.) Idő/felirat ki vagy be gomb 
12.) Teletext 
13.) Mix gomb 
14.) Kép méret/bővítés 
15.) Előző program 
16.) Színmélység 
17.) Reveal 
18.) Index oldal 
19.) Frissítés 
20.) Tartás 
21.) KÉK gomb 
22.) SÁRGA gomb 
23.) TV/DTV 
24.) Mono/sztereó hangzás állítása 
25.) Hangosítás/Halkítás 
26.) Nincs funkció 
27.) Némítás 
 
Csatlakozások (csatlakoztatható kábelek és dugók) 

A.) A fejhallgatót „JACK” dugóval csatlakoztathatja a TV-készülékhez. Ekkor a TV 
hangszórását a fejhallgatón hallgathatja. 

B.) Audio bemenet: külső készülék audio jelét csatlakoztathatja a Tv-készülékhez. A 
megfelelő kábelt a TV AUDIO INPUTS helye és külső készülék AUDIO OUTPUT 
helye között csatlakoztassa. 

C.) Video bemenet: készülék video jelét csatlakoztathatja a Tv-készülékhez. A 
megfelelő kábelt a TV VIDEO IN csatlakozóaljzat helye és külső készülék VIDEO 
OUT helye között csatlakoztassa 

D.) RF bemenet: az antennát illetve a kábeltévét csatlakoztathatja. Ha dekódert vagy 
médiafelvevőt használ, akkor az antennát ezen készüléken keresztül kösse a TV-hez 
egy erre a célra megfelelő antenna kábellel. 

E.) CVBS Video kimenet: kimenő video jelet közvetíthet egy külső készüléknek, mint 
például médiafelvevő vagy monitor Tv. Ezt a funkciót a szolgáltatási menüben 
(Feature menu) az EXT-2/SPDIF kiválasztásával tudja beállítani. 

F.) Ezt a konnektort csak a szolgáltatóval állítassa be. 
G.) S/PDIF kimenet: audio jel átalakítására szolgáló aljzat. RCA kábel használatával az 

audio jelet átalakíthatja és csatlakoztathatja S/PDIF bemenetű külső készülékhez. 
H.) Audio Line Outs: kimenő audio jelet továbbíthat a külső készülék felé, például 

erősítőkhöz. Ha például mikrofont szeretne csatlakoztatni a készülékéhez, használja 
ezt a kimenetet egy audio kábellel. 



I.) CI Slot: a CI kártya helye, mellyel megnézheti melyik csatornákra fizetett elő. 
J.) HDMI bemenet: HDMI csatlakozóval rendelkező külső készülék 

csatlakoztatásának helye. Készüléke képes nagy felbontású képek lejátszására, 
különböző külső készülékekből (DVD-lejátszó, Nagy Felbontású szatelit felvevő). 
Ezeket a készülékeket HDMI csatlakozón vagy átalakított csatlakozón keresztül kell 
csatlakoztatnia. Ilyenkor nincs szükség a hang jel bekötéséhez. 

K.) SCART 1: ki vagy bemenet. SCART kábelen keresztül kötheti össze készülékét a 
külső készülékkel (dekóder, VCR, DVD-lejátszó). Ebben az esetben az audio és 
video jel az AV módban jelenik meg. 

L.) SCART 2: ki vagy bemenet. SCART kábelen keresztül kötheti össze készülékét a 
külső készülékkel (dekóder, VCR, DVD-lejátszó). 

M.) Component video bemenet (YpBPr): komponens video csatlakozása lehetséges. 
Csatlakoztathatja a komponens videót és egy külső készülék audio csatlakozását, 
mely rendelkezik komponens kimenettel. Csatlakoztassa a komponens video kábelt a 
TV COMPONENT VIDEO INPUTS aljzatába és a külső készülék komponens video 
kimenetéhez. Csatlakozás alatt győződjön meg róla, hogy a Tv képernyőn megjelenő 
betűk („Y”, „Pb”, „Pr”) megegyeznek-e a készülékek csatlakozójával. 

N.) Component Audio bement: komponens audio jel csatlakozása. Csatlakoztassa a 
komponens audio kábelt a TV COMPONENT AUDIO INPUTS aljzatába és a külső 
készülék komponens audio kimenetéhez. 

O.) Audio bemenet: HDMI forrás csatlakoztatására használhatja DVI vagy HDMI 
kábelle. 

 
Áramforráshoz való csatlakoztatás 
FONTOS: Ezt a készüléket csak 220-240V AC, 50Hz váltakozó feszültségen üzemeltetheti. 
Kicsomagolás után hagyja, hogy a Tv elérje a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná az 
áramforráshoz. 
 
DVD-lejátszó csatlakoztatása 
A DVD lejátszó csatlakoztatásakor mindkét készüléket kapcsolja ki. 



Ha DVD-lejátszójának HDMI csatlakozó aljzatja van, akkor a HDMI bemeneten keresztül 
tudja összekapcsolni. Ez után kapcsolja be a HDMI forrást, és megjelenik a bemenet 
választás bekezdés. Itt választhatja ki a megfelelő csatlakozást (amit Ön elvégzett).  
A legtöbb DVD lejátszó komponens csatlakozó aljzaton keresztül köthető össze. Használja a 
komponens video kábelt, amit a video bemenetébe dugjon. Az audio jel összekötéséhez 
használja a komponens audio kábelt, melyet a komponens audio bemenetekhez 
csatlakoztasson. Ezek után nyomja meg az YPbPr forrást és megjelenik a bemenet választás 
bekezdés. 
A DVD-lejátszót csatlakoztathatja SCART kábelen keresztül is. Ilyenkor a SCART kábel 
mindkét végét a megfelelő csatlakozó aljzathoz kell csatlakoztatni. 
 
Mindhárom csatlakoztatási mód ugyanazt a funkciót látja el, de a minőségbeli különbségek 
lehetnek. A minőséget nem javítja, ha mindhárom csatlakozást egyszerre használja. 
 
Oldalsó konnektorok használata 
Sokféle szabadon választható berendezést csatlakoztathat LCD TV-jéhez. A lehetséges 
csatlakozásokat már áttekintettük. 
Ha videókamerát szeretne csatlakoztatni, akkor használja a TV oldalán található Video és 
Audio bemeneteket. Ne csatlakoztassa a videókamerát más berendezésekkel egy időben, mert 
zajos lehet a kép. Az éppen használatos külső készülék jelének TV-n való megjelenítését az 
„input selection” menüpontban állíthatja be. 
A fejhallgató csatlakoztatásához a fejhallgató „JACK” dugóját a TV oldalán lévő 
csatlakozóaljzaba dugja.  
Egyéb konnektorok használata 
A mélynyomó csatlakoztatását a „SUBWOOFER OUT” (mélynyomó kimenet)-hoz 
csatlakoztassa. 
Mikrofon csatlakoztatásához használjon audio kábelt. Ne cserléje fel a Jobb (AUDIO RIGHT) 
és a Bal (AUDIO LEFT) dugókat.  
A mikrofonnak és a mélynyomónak ACTIVE (Felerősített) típusúnak kell lennie. A nem 
ilyen típusú mikrofont ne próbálja meg csatlakoztatni, mert kárt okozhat készülékében. 
 
Elemek behelyezése a távirányítóba: 
Távolítsa el a távirányító hátulján lévő elemtartó tetejét úgy, hogy azt a megjelölt résztől 
finoman lehúzza. Helyezze be a mellékelt 2 db AAA/R03 vagy azzal megegyező típusú 
elemet a távirányító hátsó, erre a célra kialakított rekeszébe, és ügyeljen a megfelelő polaritás 
irányra. Helyezze vissza az elemtartó tetejét. 
Figyelem: Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem szándékozik 
használni, mivel az elemek megfolyása abban kárt okozhat.  
 
A távirányító érzékenysége 
A Tv-t akkor irányíthatja a távirányítóval, ha annak hegyét a TV érzékelője (fehér LED) felé 
fordítja, a gombnyomáskor. 
Az érzékelő érzékenységi szöge körülbelül 60 fok. 

 
A TV BE/KI kapcsolása 
A TV bekapcsolásához 
Csatlakoztassa készüléket a konnektorba. 
Nyomja meg az 1-es számhoz tartozó „STAND BY” gombot. Ilyenkor a készenléti állapot 
fénye világítani kezd. 
A készenléti állapotból háromféle módon kapcsolhatja be TV-jét. 



Nyomja meg az 1-es számhoz tartozó gombot. 
Nyomja meg a –P/CH” vagy a „+P/CH gombokat vagy a számozott gombok valamelyikét. 
Nyomja meg a –P/CH” vagy a „+P/CH gombokat a készüléken. 
A TV kikapcsolásához 
Nyomja meg a „STAND BY” gombot a TV-n vagy a távirányítón és a TV készenléti 
üzemmódra vált. Ha mégegyszer megnyomja a „STAND BY” gombot a TV kikapcsol. A TV 
teljes üzemen kívül helyezéséhez húzza ki a konnektorból. 
 
Külső készülék kiválasztása 
Külső készülékek egyidejű csatlakoztatásakor át tud kapcsolni különböző kimenő források 
között. 
Nyomja meg a 3-as számhoz tartozó (AV) gombot a távirányítón miután kiválasztotta a 
megfelelő külső forrást. Ezután a TV átkapcsol a külső készülékre. 
A külső készülékeket vételét változtathatja, hogy ki vagy bekapcsolja. 
 
Egyszerű műveletek 
Ezeket a műveleteket elvégezheti a távirányító használatával, illetve a készüléken lévő 
gombokkal. 
A TV-készüléken lévő gombok használata 
Hangerő szabályzása 
Nyomja meg az elfektetett háromszöggel jelzett gombok egyikét, aszerint hogy hangosítani 
vagy halkítani kíván. A „+” jel a hangosítást, míg a „-„ jel a halkítást jelöli. Ekkor a hangerő 
értéke megjelenik a képernyőn. 
Program választás 
Nyomja meg az „P/CH+ vagy P/CH-„-al jelzett gombok egyikét, aszerint hogy előre vagy 
hátra fele szeretne léptetni a csatornák között. 
A főmenü 
Nyomja meg a 8-as számú „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe. A főmenüben 
különböző almenük között választhat az 5-ös számú program választó gombokkal. Az 
almenübe lépés után a használja a hangerő gombokat az ottani funkciók kiválasztásához.  
AV mód 
Nyomja meg az TV/AV gombot a készüléken, mellyel a TV és az AV mód között 
változtathat. 
A távirányító használata 
Minden funkciót távirányítójával irányíthat. A funkciók a menü rendszer tárgyalásánál vannak 
leírva. 
Hangerő szabályzása 
Nyomja meg a V+ gombot, hogy növelje a hangerőt vagy a V- gombot hogy csökkentse azt. 
Ekkor a hangerő értéke megjelenik a képernyőn. 
Program választás 
Nyomja meg az „P+ gombot, hogy előre vagy a P- gombot, ha hátra szeretne léptetni a 
csatornák között. 
Konkrét program kiválasztása 
A számmal jelzett gombokkal illetve azok lenyomásával tud konkrét programra léptetni 1és 9 
között. A 10-999 program (IDTV-n) vagy 10-99 program kiválasztásához nyomja meg a 
megfelelő numerikus gombokat egymás után. Például a 27. program kiválasztásához nyomja 
meg a 2-es majd a 7-es gombot. A második szám lenyomását az elsőtől számítva 3 
másodpercen belül nyomja meg, különben a készülék a 2-es programra kapcsol. Az egy 
szájegyű programokra az egy számjegyű gombok lenyomásával kapcsolhat. 
 



A TV-készülék első használata 
A készülék első használatakor a Tv digitális módba kapcsol.  
Azért mert ez az első alkalom, hogy használja és még a csatornák nincsenek rajta beállítva. A 
következő üzenet jelenik meg a képernyőn: Kérjük, nézze meg, hogy a kábeltévé vagy 
antenna kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez. Ha igen, akkor meg szeretné-e 
kezdeni a programok beállítását? Igen („YES”) Nem („NO”). 
Az irány gombok balra és jobbra gombjaival tud választani az Igen és Nem lehetőségek 
között. Majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Az IDTV automatikusan az UHF sávon kezd hangolni a 21-től a 68-ik csatornáig és mindazon 
elérhető csatornákat, melyeket az Ön lakóhelyének környékén fogni lehet, eltárolja. A talált 
csatornák neve is megjelenik. Ez körülbelül 5 percet vesz igénybe. A keresés leállításához 
nyomja meg a „MENU” gombot. 
Az automatikus keresés befejeztével a készülék a következő üzenetet jeleníti meg: Szeretne 
keresni analóg csatornákat is? Igen („YES”) Nem („NO”).  
Ha szeretne, nyomja meg az Igen gombot, majd az „OK” gombot. Ekkor a Tv átkapcsol 
analóg módba. Ilyenkor a menü alatt megjelenik a keresés analóg csatornán felirat. 
Itt állítsa be a kívánt nyelvet az irány gombok balra és jobbra gombjaival.  Az irány gombok 
le és fel gombjaival lépjen az ország kiválasztása pontra. Itt az irány gombok balra és jobbra 
gombjaival változtathatja azt. Ezután a Teletext nyelvének kiválasztása következik az előbb 
leírtak szerint. 
A törléshez nyomja meg a KÉK gombot. 
Miután végzett a beállításokkal nyomja meg a PIROS gombot a folytatáshoz. 
Ha a Teletext nyelvét „WEST”-re állítja az angol nyelvet jelenti. Ehhez a beállításhoz több 
információt a Beállítási menüben kaphat. 
 
Általános működés 
Bármikor, ha megnyomja a „TV/DTV” gombot, azzal átkapcsolhat a helyi digitális 
műsorszórásra, illetve a normál analóg műsorszórásra. 
Információs ablak 
Amikor csatornát vált, megjelenik egy információs ablak hosszában a képernyő alján, ami 3 
másodpercen belül eltűnik. 
Ez az ablak a készülék használata során bármikor megjeleníthető, ha megnyomja az „INFO” 
gombot a távirányítón. 
Az információs ablakban a program száma és az ide beállított csatorna. Alatta, hosszában a 
csatorna neve és a csatornajel vételének erősségét láthatjuk. 
Nem minden csatorna adása van benn a programrendszerben. Ha a program neve és helye 
nem használható, akkor a „NO INFORMATION AVAILABLE” (a Nem használható 
információ) kiírás jelenik meg a képernyőn. 
Ikonokat kijelzése is lehetséges az információs ablakba. Ha a kedvenc csatornáján kéri az 
információs ablakot, akkor egy ☺ ikon is feltűnik, jelezve kedvenc csatornáját. 
Ha a választott csatorna le van zárva, akkor a megfelelő gomb megnyomásával érhető el az 
információs ablak. Az „ENTER LOCK KEY” (nyomja meg a zárást feloldó gombot) felirat 
jelenik meg a képernyőn. 
Elektromos program kalaúz (EPG) 
Néhány csatorna képes információval szolgálni a műsora aktuális és a következő 
programjáról. Ahol van ott a műsorinformáció automatikus. 
Ha a csatorna műsorinformációja nem használható, akkor a csatorna neve és a „NO 
INFORMATION AVAILABLE” (a Nem használható információ) kiírás jelenik meg a 
képernyőn. 
Nyomja meg a „GUIDE” gombot az EPG menü használatához. 



Az EGP menüben az „INFO” gomb megnyomásával szélesebb körű információhoz juthat. Az 
ablak bezárásához nyomja meg mégegyszer a „INFO” gombot. 
Az EPG menüben minden csatorna megjelenik. Az éppen kiválasztott csatorna kiemelve 
szerepel. 
A „FEL” vagy „LE” gombokkal változtathat csatornát. 
Amint kiválasztja a kívánt műsort egy rövid és egy kiterjedtebb leírás, valamint a kezdő és 
befejező időpont jelenik meg a képernyőn. 
Ha az éppen leadott műsorra áll (kiemeli) és megnyomja az „OK” gombot akkor az 
információ ablak erről a csatornáról jelenik meg. 
Ha a következő programra áll és megnyomja az „OK” gombot az emlékeztető eltárolja a 
programot, és az óra megjelenik a kiemelt sávban. 
A program emlékeztető jelzi Önnek a beállított műsor kezdését, egy Ön éppen egy másik 
csatornát nézne. Beállíthatja azt is, hogy a Tv kapcsoljon át, ha a beállított program 
elkezdődik. 
Nyomja meg a „MENU” gombot és a 7 napos EPG megnézhető. 
A „FEL” vagy „LE” gombokkal változtathat csatornát. A „BAL” és „JOBB” gombokkal 
navigálhat a programlistában. 
A PIROS/ZÖLD gombokkal változtathatja a feljegyzett időt. A SÁRGA/KÉK gombokkal, +1 
nap vagy -1 nappal változtathatja a feljegyzett időt  
Az „INFO” gomb megnyomásával könnyen részletes információhoz juthat. Az információ 
ablakból való kilépéshez nyomja meg mégegyszer ezt a gombot. 
Az EPG kezdő ideje mindig az aktuális idő. Ilyenkor a következő két óra információját lehet 
látni. Ha a programlista van kijelölve, akkor „FEL” vagy „LE” gombokkal megnézheti a 
következő vagy előző óra programjait. 
Ha az éppen játszott program után lévő programra áll és megnyomja az „OK” gombot, akkor 
az emlékeztető emlékezteti Önt a program kezdésének időpontjára  és az óra megjelenik a 
kijelölt sávban. 
A program emlékeztető jelzi Önnek a beállított műsor kezdését, egy Ön éppen egy másik 
csatornát nézne. Beállíthatja azt is, hogy a Tv kérdezze meg hogy kapcsoljon-e át, ha a 
beállított program elkezdődik. 
Feliratok kijelzése 
Ha a helyi digitális műsorszórást választja, akkor egyes programokhoz felirat is tartozhat. 
Ezeket Ön meg tudja jeleníteni. 
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy belépjen a főmenübe, és álljon a konfigurációk 
(CONFIGURATION) menüpontra majd nyomja meg az „OK” gombot. Az almenüben álljon 
a felirat (SUBTITLE) ikonra. A „BAL” és „JOBB” gombokkal állíthatja a felirat 
megjelenését passzívra („OFF”) vagy a nyelvet. 
Ha a felirat aktív módban van („ON”), és a nyelv is be van állítva, akkor nyomja meg a 11-es 
számmal jelzett gombot, mert a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: Az azonnali 
átállítás nem alkalmazható, míg a felirat be van kapcsolva. Ki szeretné kapcsolni a feliratot? 
Használja a „BAL” és „JOBB” gombokat, hogy válasszon az Igen vagy nem válaszok között, 
majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Digitális Teletext 
Ha a helyi digitális műsorszórást (DVB-T) nézi, akkor választhat digitális teletextet. A 
digitális teletext néha az analóg műsort is mutatja egy időben. 
Ha Teletext módra kapcsol akkor ugyanakkora képernyőbe láthatja, mint az előbb nézett 
műsort. 
Nyomja meg a 12-es számhoz tartozó gombot (Teletext). Megjelenik a digitális teletextről az 
információ. Az irányjelző gombokkal állíthat a funkciókon, majd nyomja meg az „OK” 
gombot. 



Az egyes funkciók változtatásai eltérhetnek egymástól. 
Kövesse a következő instrukciókat: 

1.) Amikor olyan üzenet, hogy „PRESS SELECT” (nyomja meg a kiválasztás gombot) 
vagy hasonló jelenik meg a képernyőn, akkor nyomjon mindig „OK” gombot. 

2.) Ha megnyomja a Teletext gombot, akkor a TV ismét az adást mutatja. 
3.) Lehetnek olyan csatornák, melyek digitális és analóg módon érhetők el, de csak 

digitális módban érhető el a Teletextjük. 
 
Letöltés 
Hogy biztosítsa, hogy IDTV-je mindig a legnaprakészebb szoftverrel rendelkezik, használat 
után hagyja készenléti állapotba. Éjjel 3 óra környékén minden nap az IDTV automatikusan 
megkeresi a legújabb csatornákat és letölti az adatbázisba. Ez a művelet általában 30 
másodpercet vesz igénybe. 
Ha szeretné ezt a funkciót aktiválni, akkor a konfigurációk almenüben válassza a 
„RECEIVER UPGRADE SETTINGS” menüpontot és ezen belül az „AUTOMATIC 
DOWNLOAD” funkciót állítsa „ENABLED” (aktiválva) formára. 
Kép méretarány 
Ez a funkció a kép méretarány megváltoztatására szolgál, a televízióadástól függ. A „WIDE” 
gomb ismételt megnyomásával a következő kép méretarányfajtákból válogathat: AUTO, 
FULL, 4:3, PANORAMIC, CINEMA vagy 16:9 FELIRAT. Ha az AUTO-t választja, akkor a 
televízióadástól függően voltozik a kép méretarány. 
 
Az IDTV Menürendszer  
A menürendszer csak akkor érhető el, ha digitális helyi műsorszórást néz. 
Nyomja meg a „TV/IDTV” gombot, hogy IDTV módba váltson a TV analóg 
műsorszórásáról. 
A „MENU” gomb megnyomásával érheti el a főmenüt, mely 7 almenü pontból áll. 
1.) Channel List 
2.) Installation  
3.) Configuration 
4.) Timers 
5.) Language 
6.) TV Setup 
7.) Common Interface 
 
Channel List (csatorna lista) 
A főmenüben a „FEL” vagy „LE” gombokkal léptethet az almenüpontok között. Menjen a 
Channel List almenüpontra és nyomja meg az „OK” gombot. További 5 menüpont jelenik 
meg. 
1.) A csatornalistában való navigálás (Navigating the entire list of channels) 
 A „FEL” vagy „LE” gombokkal, egyesével léptethet a csatornák között. A PIROS vagy 
ZÖLD gombokkal a lista tetejére vagy aljára ugorhat egy gombnyomással. 
A csatorna nézéséhez, a „FEL” vagy „LE” gombokkal álljon rá a kívánt csatornára és nyomja 
meg az „OK”, míg alatta a „SELECT” ikon legyen kijelölve.(Ezt a „JOBB” és „BAL” 
gombokkal teheti meg) 
Ezután a csatorna neve és száma megjelenik a csatornaablak jobb és bal tetején és a TV 
képernyő jobb felső sarkában egyaránt. 
2. Csatornák törlése a csatornalistából (Deleting the channels in the Channes List) 
A „FEL” vagy „LE” gombok segítségével álljon a törölni kívánt csatornára. 



A „BAL” vagy „JOBB” gombokkal a csatornalista alatt válassza ki a „DELETE” ikont. 
Nyomja meg az „OK” gombot és egy üzenet fog megjelenni: „A kiválasztott szolgáltatás 
végleg törli a csatornát. Biztos benne?” Igen és Nem közül választhat a „BAL” vagy „JOBB” 
gombokkal. Amennyiben ezt eldöntötte meg az „OK” gombot. 
3.) Csatornák átnevezése (Renaming Channels) 
A „FEL” vagy „LE” gombok segítségével álljon az átnevezni kívánt csatornára. 
A „BAL” vagy „JOBB” gombokkal a csatornalista alatt válassza ki az „EDIT NAME” ikont. 
Nyomja meg az „OK” gombot, hogy aktiválja az átnevező rendszert. A „BAL” vagy „JOBB” 
gombokkal a csatorna nevének betűi között választhat, a „FEL” és „LE” gombokkal, pedig az 
egyes betűket változtathatja a névben.  
A távirányító numerikus gombjaival szintén beírható a kívánt név. A gombok fölé írt betűk 
jelzik, hogy az egyes betűk beírásához melyiket és hányszor kell megnyomni. 
Nyomja meg a „OK” gombot, ha el kívánja menteni a beírt nevet vagy a „MENU” gombot, ha 
nem. 
4.) Csatornák jelszóval való levédése (Adding Locks to Channels) 
Ez a funkció lehetőséget ad Önnek, hogy jelszavas védelemmel lássa el a csatorna beállításit. 
Válassza ki a kódolni kívánt csatornát a „FEL” vagy „LE” gombok segítségével majd 
válassza ki az alatta lévő „LOCK” ikont a „BAL” vagy „JOBB” gombokkal és nyomja meg 
az „OK” gombot. Ekkor egy megjelenik egy jelszókérő ablak. Írja be a jelszót a távirányító 
numerikus gombjaival. Egy lakat ikon fogja jelezni, hogy a csatornazárolás megtörtént. A 
jelszó feloldásához végezze el ezt a műveletet mégegyszer. 
5.) „Kedvenc beállítás” (Setting Favourites) 
Az összes csatornából Ön kiválaszthatja „kedvenceit” és csak ezek tudja váltani a „P/CH+” és 
„P/CH-„ gombokkal. 
Ennek beállításhoz jelölje ki a „FAVOURITES” ikont a „BAL” vagy „JOBB” gombokkal, 
majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a „FEL” vagy „LE” gombok segítségével 
léptessen a csatornák között és, amelyiket szeretné a kedvencek köze tenni, annak nyomjon 
egy „OK” gombot akkor, amikor rajta áll. Ekkor egy ☺ ikon jelenik meg, mely jelzi, hogy a 
csatorna a kedvencek között van. 
A funkció működéséhez át kell kapcsolnia „Kedvenc mód”-ba is a Configuration almenüben. 
Segítség 
Mindegyik menüben, ha megnyomja az „INFO” gombot információt kaphat a menü 
funkciójáról. 
 
Installation 
Ennek a menüpontnak a fő funkciója, hogy Ön minél gyorsabban és hatásosabban tudja 
beállítani csatornáit és összerakni a Csatorna Tábláját (Channel Table). 
2 menüpont található itt: 
1.) Új csatorna hozzáadása (Add New Channels) 
2.) Első installálás (First Time Installation) 
Új csatorna hozzáadása 
Itt szintén két menüpont között választhat: Az Automata (Automatic Search) valamint a Kézi 
(Manual Search) keresés, hangolás között. 
Automata Keresés 
Az iránygombokkal jelölje ki az „INSTALLATION” MENÜT, azon belül az „ADD NEW 
CHANNEL” MENÖPONTOT, ezen belül az „AUTOMATIC SEARCH” menüpontot és 
nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor indul az automata keresés. Az összes lehetséges 
csatornát megkeresi és a csatornatáblát automatikusan elkészíti a készülék. Az összes 
csatorna, amit talál a készülék el lesz tárolva a csatornák számainak megfelelően. Néhány 
csatorna nem biztos, hogy a megfelelő számmal tárolódik majd el. 



Kézi Keresés 
Kézi keresésnél a multiplexekbe kézzel kell belépni és ekkor csak a multiplex fog csatornát 
keresni. Az össze behangolt csatorna száma, minősége és neve megjelenik a képernyő alján. 
Az automata keresésnél a már egyszer megtalált és eltárolt csatornát, ha kézi kereséssel is 
megtalálja azt a készülék nem menti el. 
Első installálás 
Ezzel a funkcióval törölheti és megváltoztathatja a gyári beállításokat. 
A gyári beállítások elvégzéséhez menjen a „FIRST TIME INSTALLATION” menüpontra és 
nyomja meg az „OK” gombot. 
Ekkor egy ablak jelenik meg melyben, megkérdezik, hogy „kívánja-e az összes eddig 
beállított csatornáját törölni és megkezdeni az installálást?” Az Igen és Nem közül válasszon, 
majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Ha az Igent válassza az összes eddigi csatornája törlődik. Miután a gyári beállítások 
betöltődtek ismét egy kérdés jelenik meg: „Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábeltévé vagy 
antenna csatlakozó helyesen van-e bedugva. El akarja-e kezdeni az első installálás 
programot?” Nyomja meg az „OK” gombot az installálás elkezdéséhez. 
A digitális csatornák keresésének befejeztével a készülék rákérdez, hogy szeretné-e az analóg 
csatornák keresését is elindítani. Az „OK” gomb megnyomásával elindul az analóg csatornák 
keresése. Ekkor be kell állítania a nyelvet (LANGUAGE) a „BAL” vagy „JOBB” gombokkal. 
A „FEL” vagy „LE” gombok segítségével válassza ki az Ország (COUNTRY) menüpontot és 
a „BAL” vagy „JOBB” gombbal állítsa be. Utána a Teletext nyelvét hasonló képen állítsa be. 
A beállítások törléséhez nyomja meg a KÉK gombot.  
Miután végzett, nyomja meg a PIROS gombot a folytatáshoz és megjelenik az APS 
(Automata programozó rendszer képe) és elindul a keresés. 
Miután az APS végzett a programtábla megjelenik a képernyőn. Minden programnak látható 
lesz a száma és a neve vagy nevének rövidítése. 
Ha szeretne változtatni a programok sorrendjén vagy nevén a Channel List menüpontban 
leírtak alapján megteheti. 
 
Configuration (konfigurációk) 
Nyomaj meg a „MENU” gombot és megjelenik a főmenü. A konfigurációk menüpont 
kiválasztásához nyomja meg kétszer a „LE” irányjelző gombot a távirányítón. Nyomja meg az 
„OK” gombot, hogy belépjen az almenübe. A „MENU” gomb megnyomásával kiléphet 
menürendszerből. 
Miután belépett a 6 különböző konfigurációs funkció egy listában jelenik meg. A „FEL” vagy 
„LE” gombok segítségével jelölje ki és az „OK” gomb megnyomásával válassza ki a kívánt 
funkciót. A 6 funkció a következő: 

1.) Audio Language (Audio Nyelve)  
2.) Subtitle (Felirat) 
3.) Favourite Mode („Kedvenc Mód”) 
4.) EPG Preference (EPG) 
5.) Receiver Upgrades (Felhasználói Frissítés) 
6.) Parental Settings (Gyermekzár) 

 
Audio language (Audio Nyelve) 
Vannak olyan digitális, helyi TV csatornák, melyek műsorjaikat nem csak egy nyelven 
sugározzák. Ezzel a funkcióval Ön képes megváltoztatni a műsor nyelvét, amennyiben ez 
szükséges. 
Jelölje ki az „AUDIO LANGUAGE” menüpontot és a „BAL” vagy „JOBB” gombbal állítsa 
be a kívánt nyelvet. 



Subtitle (Felirat) 
A digitális, helyi TV csatornák műsorjaikat gyakran felirattal együtt sugározzák a 
halláskárosult nézőiknek. Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy a felirat megjelenjen-e a 
képernyőn vagy nem. 
Jelölje ki az „SUBTITLE” menüpontot és a „BAL” vagy „JOBB” gombbal állítsa be, hogy 
legyen felirat, vagy ne legyen. Ha ki szeretné kapcsolni, állítsa az „OFF” jelzésre. 
Favourite Mode („Kedvenc Mód”) 
Itt kapcsolhatja be vagy ki a „Kedvenc” csatornáiból álló lista funkciójának működését. 
Legyen ilyen lista, vagy ne legyen. 
A „BAL” vagy „JOBB” gombbal állítsa be, hogy legyen Kedvenc listája, vagy ne legyen. Ha 
ki szeretné kapcsolni, állítsa az „OFF” jelzésre. 
EPG Preferences (EPG) 
A digitális, helyi TV csatornák adásukat „NEXT&NOW” és „7-DAY” elektronikus 
programmal sugározzák. 
Jelölje ki az „EPG PREFERENCE” menüpontot és a „BAL” vagy „JOBB” gombbal 
válasszon ki, hogy „NEXT&NOW” vagy „7-DAY” programmal sugározzák adásukat. 
Receiver Upgrades (Felhasználói Frissítés) 
Az IDTV-t frissítheti a konfigurációk menüponton keresztül. 
Jelölje ki az „RECEIVER UPGRADES” menüpontot és a „FEL” vagy „LE” gombokkal 
válassza ki a kívánt frissítést, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Két fejlesztési lehetőséggel rendelkezik a készülék: Automatikus és Kézi. 
Automatikus Frissítés 
Az automatikus fejlesztést lehet aktiválni (ENABLED) és kikapcsolni (DISABLED), melyet a 
„BAL” vagy „JOBB” gombbal választhat ki. 
Ha aktívra állítja, akkor további két mód lehetséges: 

a.) Az IDTV minden alkalommal ellenőrzi az új frissítés lehetőségét, amint a készülék 
készenléti állapotba kerül. 

b.)  Az IDTV minden ugyan de csak éjjel 3 órakor ellenőrzi és letölti a lehetséges 
frissítéseket. 

A frissítések mindkét módban csak készenléti állapotban tölthetők le. 
Ha inaktiválja a funkciót, akkor a frissítések nem történnek meg. 
Kézi Frissítés 
A Kézi frissítéshez jelölje ki a „FEL” vagy „LE” gombokkal a „SEARCH FOR NEW 
VERSION” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Miután a „SEARCH FOR NEW VERSION” aktiválva lett, az IDTV hangol az összes 
frekvencián, ami eddig el lett tárolva és új frissítést keres. 
Parental Settings (Gyermekzár) 
Egyes csatornák sugároznak 18 éven felülieknek szóló műsorokat is. Annak érdekében, hogy 
a gyermekek ezekre a műsorokra ne kapcsolhassanak át, minden csatornát zárolhat. Ekkor a 
csatornát csak jelszóval lehet nézni, amit Ön előzőleg beállított. 
A „FEL” agy „LE” gombokkal jelölje ki az „PARENTAL SETTINGS” menüpontot és az 
„OK” gombbal lépjen bele. Ekkor megjelenik egy ablak, ahova a jelszót kell írnia. Az első 
alkalommal mindig a „0000” jelszó van beállítva. Írja be a jelszót. Ha rossz jelszót üt be, 
akkor a „WRONG LOCK KEY” (Rossz jelszó) szöveget írja a képernyőre a készülék és 
visszalép az előző menüpontba. 
Ha a jelszó megfelelő, akkor a megjelenik a Parental Settings menüpont. 
Be illetve ki tudja kapcsolni a gyermekzárat a főmenübe és az Installation menübe egyaránt, 
hogy korlátozza a belépést. Az Installation menübe meg tudja változtatni a jelszót is. 
Ha kikapcsolja a Gyermekzár funkciót, akkor az összes csatorna elérhetővé válik. 



Amennyiben aktiválja a gyermekzár funkciót a főmenüben való belépés is korlátozva lesz. 
Tehát nem tud csatornát hozzáadni, törölni, átnevezni, átállítani és nem tudja az időzítőt 
beállítani. 
Ha megváltoztatta a jelszót, akkor az a Configuration menüből való kilépés után lesz 
aktiválva. 
 
Timers (Időzítő) 
Az időzítő beállításával a készüléke képes csatornát váltani az Ön közbenjárása nélkül. Ez a 
funkció hasznos lehet, ha valamilyen műsort szeretne felvenni, és éppen nem tartózkodik 
otthon. 
A főmenübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot. Álljon a „FEL” vagy „LE” 
gombokkal a „TIMERS” menüpontba és nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való 
lépéshez.  
Itt öt különböző időzítést állíthat be. Az időzítő beállításánál kiválaszthatja a kívánt csatornát, 
a kezdő időpontot, a kikapcsolás időpontját, dátumot, módot, ha ez a funkció aktív vagy nem. 
Az időzítő aktiválásához álljon egy be nem állított időzítésre a FEL” vagy „LE” gombokkal 
majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Öt opciót kell beállítania: Csatorna, Kezdő idő, Befejezés ideje, Dátum, Mód. Az opciók 
között a „FEL” vagy „LE” gombokkal szabadon mozoghat. 
A csatorna beállításához álljon az opcióra és a „BAL” vagy „JOBB” gombbal válassza ki az 
Önnek megfelelőt. 
A kezdő illetve befejező időpontot, valamint dátumot a távirányító numerikus gombjaival 
állíthatja be. (24-órás formában) 
A mód opcióban azt állíthatja be, hogy az időzítés milyen gyakoriságú legyen. A „BAL” vagy 
„JOBB” gombokkal kiválaszthatja, hogy „ONCE” (Csak ma), DAILY (Naponta) illetve 
WEEKLY (Hetente) kapcsoljon be az időzítés. 
Ha egy nem megfelelő karaktert állít be a kezdő idő, a befejezés ideje, vagy a dátum idejébe 
akkor az: „ENTERED TIME IS VALID” (Az időpont nem megfelelő) üzenet jelenik meg a 
képernyőn. 
Ha az időzítés megkezdődik a készülék automatikusan átkapcsol az éppen nézett csatornáról. 
Az időzítés lejártával a készülék visszakapcsol az addig nézett csatornára. 
Ha rögzíteni kívánja a kívánt műsort, akkor a SCART2 kimeneten keresztül megteheti. Ide 
csatlakoztathat VCR-t vagy egyéb rögzítésre alkalmas eszközt. 
 
Language (Nyelv)  
Egyes programokat kettő vagy több nyelven sugároznak. Önnek lehetősége van ezen 
programok nyelvének változtatására. 
A főmenübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot. Álljon a „FEL” vagy „LE” 
gombokkal a „LANGUAGE” menüpontba és nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való 
lépéshez. Ilyenkor a nyelvek listája megjelenik. 
Az almenüben a „FEL” vagy „LE” gombokkal választhat a megjelenő nyelvek közül. 
A „MENU” gomb megnyomásával visszaállíthatja az eredeti nyelvet. 
 
TV Setup (TV beállítás) 
Itt a Tv-funkciók beállításait jelenítheti meg. 
A főmenübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot. Álljon a „FEL” vagy „LE” 
gombokkal a „TV SETUP” menüpontba és nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való 
lépéshez.  
Ezt a menüpontot az Analóg Tv Menürendszerénél tárgyaljuk. Megtekintéséhez kérjük lépjen 
oda. 



Common Interface 
A főmenübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot. Álljon a FEL” vagy „LE” 
gombokkal a „COMMON INTERFACE” menüpontba és nyomja meg az „OK” gombot az 
almenübe való lépéshez.  
A digitális, helyi csatornákért Önnek elő kell fizetnie a szolgáltatónál. 
A szolgáltatótól Ön igényelhet egy Modult (CAM) és egy „Nézői kártyát”, amit a készülékbe 
kell helyeznie, és ami biztosítja a digitális csatornákat vételét. Az installáláshoz a következő 
lépéseket kell elvégeznie. 
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. 
Aktiválja a CAM-ot és a kártyát helyezze a be a helyére, a legkülső fedő alá a TV jobb 
oldalán. (elöl nézetben) 
A kártyát pontosan helyezze be, különben a beállítása nem lehetséges és kárt okozhat 
magában a kártyában, de készülékében is. 
A behelyezés után csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, kapcsolja be és várjon pár 
pillanatot, amíg a kártya aktiválódik. 
Néhány kártyához a következő lépések is szükségesek. Lépjen be a „COMMON 
INTERFACE” menüpontba és nyomja meg az „OK” gombot. A szolgáltatóval kötött 
szerződés információinak megtekintéséhez lépjen be az IDTV menürendszerébe, nyomja meg 
a „MENU” gombot, álljon a „COMMON INTERFACE” menüpontra, majd nyomja meg az 
„OK” gombot. 
Ha a funkció nincs aktiválva, akkor a „NO COMMON INTERFACE MODULE 
DETECTED” üzenet jelenik meg a kijelzőn. 
A kártyát csak akkor vegyek ki, ha a készülék ki van kapcsolva. 
 
 
Az Analóg menürendszer 
Navigálás az Analóg menürendszerben 
A TV/DTV gombbal kapcsoljon analóg módba. 
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy belépjen a főmenübe. 
A „BAL” vagy „JOBB” gombokkal a képernyő tetején lévő ikonok közül választhat.  
Az „OK” vagy a „LE” gomb megnyomásával belép az almenübe ahol további opciók közül 
választhat a „FEL” vagy „LE” gombokkal. 
Az opció beállításának megváltoztatásához álljon rá, és a „BAL” vagy „JOBB” gombbal 
változtasson rajta. 
A főmenüből való kilépéshez nyomja meg „MENU” gombot. 
Ez a fajta navigálás az egész menürendszerre érvényes. Bármilyen menüpontot is szeretne 
kiválasztani a fent leírtak szerint járjon el. 
 
Az analóg menürendszer részei: 
1.) Képbeállítási menü (Picture menu) 

Itt 9 opció közül választhat: a.) Kép mód változtatása (Mode) 
b.) Fényerő (Brightness) 
c.) Kontraszt (Contrast) 
d.) Szín (Colour) 
e.) Képélesség (Sharpness) 
f.)  Színmélység (Colour Temperature) 
g.) Zajcsökkentés (Noise Reduction) 
h.) Képarány (Picture Mode) 
i.) Törlés (Reset) 



 
Kép mód változtatása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Kép mód változtatása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 
következő kép módok között: CINEMA (Mozi), USER (Felhasználói), DYNAMIC 
(Dinamikus), NATURAL (Természetes) 

 
Fényerő, Kontraszt, Szín, Képélesség, Színmélység változtatása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a kívánt menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

beállításokon. 
(Színmélység csak akkor változtathat, ha a készüléke NTSC jelet vesz.) 
 

Színmélység 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a színmélység menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

beállításokon, 3 előre beállított színárnyalat van: „COOL” (Hideg), „NORMAL” 
(Átlagos), „WARM” (Meleg). 
A „COOL” beállítás a fehér színeknek egy enyhe kék árnyalatot kölcsönöz. 

 
Zajcsökkentés  
Ha az adás gyenge és zavaros a kép, akkor használja ezt a funkciót a zaj csökkentésére. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Zajcsökkentés 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 
zajcsökkentés mértékén: 1. „LOW” (Gyenge) 2. „MEDIUM” (Közepes) 3. „HIGH” 
(Magas) 4. „OFF” (Kikapcsolva) 

 
Képarány 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Képarány menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” megnyomásával változtathat a 

képarányon: „PANORAMIC”, 14:9, „CINEMA”, „SUBTITLE”, „ZOOM”, 
„AUTO”, 16:9, vagy 4:3 lehetőségek közül. 

 
Törlés 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Képarány menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB”, illetve az „OK” gomb megnyomásával 

törölheti a képbeállításait. Ebben az esetben gyári beállítások állnak vissza. 
 
 
2.) Hangbeállítási menü (Sound menu) 
 

Hangbeállítási menü: a.) Hangerő (Volume) 
b.) Hangszín kiegyenlítő (Equalizátor) 
c.) Balansz beállítása (Balance) 
d.) Fejhallgató (Headphones) 
e.) Hang üzemmódjának kiválasztása (Sound Mode)  
f.) AVL (Automatikus Hangerő Korlátozás) 

 



Hangerő:  
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a hangerő menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

hangerőn. (a „JOBB” gomb lenyomásával növelheti, míg a „BAL gomb lenyomásával 
csökkentheti a hangerőt)  

 
Hangszín kiegyenlítő (Equalizátor) 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hangszín kiegyenlítő 
beállítása menüpontot. 

2.) Nyomja meg a „JOBB” gombot, hogy belépjen a menüpontba. 
3.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 

hangszínt. 
4.) Az Equalizátor menüjében választhat már beállított hangszínek között. Ilyen a 

„MUSIC”, „MOVIE”, „SPEECH”, „FLAT”, „CLASSIC” és egy a felhasználó által 
beállított („USER”) hangszín. 

5.) Válassza ki a kívánt frekvenciát a „FEL” vagy „LE” gomb segítségével, majd a 
„BAL” vagy „JOBB” segítségével változtathatja az erőségét. 
Az Equalizátor csak akkor állítható, ha a készülék „USER” módban van. 
 

Fejhallgató 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a fejhallgató kiegyenlítő 

beállítása menüpontot. 
2.) Nyomja meg a „JOBB” gombot, hogy belépjen a menüpontba. 

Hangerő: a „FEL” vagy „LE” gombok segítségével válassza ki a Hangerő menüpontot. A 
BAL” vagy „JOBB” segítségével tudja szabályoznia fejhallgató hangerejét, 0 és 63 érték 
között. 
 
Hang üzemmódjának kiválasztása (Sound Mode) 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a hang üzemmód 
menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 
„MONO”, „SZTEREO”, „DUAL I” vagy „DUAL II” módok között. Az üzemmódok 
csak akkor működnek, ha a nézett csatorna támogatja a hangmódot. 
 

AVL (Automatikus Hangerő Korlátozás) beállítása 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással a nézett csatorna egy előre beállított 
hangerőre váltson. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az AVL beállítása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be 
(„ON”), illetve ki („OFF”) ezen tulajdonságát a készüléknek. 

 
 
3.) Szolgáltatási menü (Feature Menu) 
 

Szolgáltatási menü: a.) Automatikus kikapcsolás időzítése (Sleep Timer) 
b.) Gyermekzár be és kikapcsolása (Chil Lock) 
c.) Menü nyelvének kiválasztás (Language) 
d.) Ext-2/SPDIF kimenet (Ext-2/SPDIF Out) 
e.) Képarány beállítás (Default Zoom) 



f,) Kék Háttér (Blue Background) 
g.) Menü Háttér (Menu background) 
h.) Háttérvilágosság (Backlight) 
i.) Menüből való Automatikus Kilépés (Menu Timeout) 
j.) Teletext Nyelve (TXT Language) 
k.) Antenna jel erőssége (Antenna Power) 
 

Automatikus kikapcsolás időzítése 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az Automatikus 

kikapcsolás időzítése menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 

kikapcsolás időtartamát. 
3.) A beállítható idő az „OFF” és a 120 perc között lehetséges, 10 perces lépésekkel. 

Ha a beállított idő lejár a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol. 
 

Gyermekzár be és kikapcsolása 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a gyermekzár be és 

kikapcsolása menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be és 

ki a gyermekzárat. 
Ha a gyermekzár be van kapcsolva a készülék csak a távirányítóval irányítható. 
Ilyenkor, a készüléken lévő gombok a „STAND BY” kivételével nem működnek. 
Bármelyik másik gomb megnyomásakor a „CHILD LOCK ON” üzenet jelenik meg 
jelezve, hogy a gyermekzár aktív  
 

Menü nyelvének kiválasztása 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Menü nyelvének 

kiválasztása menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 

kívánt nyelvet. 
 
Ext-2/SPDIF kimenet 
Itt beállíthatja az Ext-2 és SPDIF kimeneteket 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza Ext-2/SPDIF kimenet 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 
TV/DTV, EXT1, FAV, YPbPr Audio vagy Screen lehetőségek közül. 

Ha a kimenetet a „SCREEN”-re állítja akkor az éppen bekötött külső forrás az SPDIF-ből 
audiojelet kap. A kijelzőn pedig az „SPDIF ON” felirat jelenik meg. Ha bármelyik másik 
lehetőség állít be, akkor a nem kap a külső készülék audio jelet, mert az SPDIF kimenet le 
lesz zárva és az „SPDIF OFF” felirat jelenik meg. 
 
Képarány beállítás  
Ha a képarány „AUTO” módra van állítva akkor, mindig igazodni fog az aktuálisan nézett 
csatorna képarányához. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Képarány beállítása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 
különböző képarányok között, ami lehet 16:9, 4:3, PANORAMIC vagy 14:9. 

 



Kék Háttér 
Ha a jel gyenge vagy zavaros a készülék automatikusan átvált a „KÉK KÉPERNYŐRE”. 
Amennyiben ezt a funkciót nem kívánja igénybe venni állítsa a „BLUE BACKGROUND” 
menüpontot „OFF” jelzésűre. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az AVL beállítása 
menüpontot 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be 
(„ON”), illetve ki („OFF”) ezen tulajdonságát a készüléknek. 

 
Menü Háttér 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Menü színének 
kiválasztása menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 
kívánt színt. Választhat a „OPAQUE” (opálos) és a „TRANSLUCENT” (átlátszó 
között). 

 
Háttérvilágosság 
Ezzel a funkcióval szabályozhatja a háttér világosságát. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Háttérvilágosság 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 
háttérvilágosság mértékén: 1. „MINIMUM” (Gyenge) 2. „MEDIUM” (Közepes) 3. 
„MAXIMUM” (Erős)  

 
Menüből való Automatikus Kilépés 
Ha a menü használaton kívül van, akkor beállíthatja, hogy automatikusan visszalépjen a Tv 
adásra. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a kívánt menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat az 

időn, mely lehet 15, 30, és 60 másodperc is. 
 
Teletext Nyelve 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza Teletext Nyelve a 
menüpontot 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 
Teletext nyelvét: West Europe (Nyugat-Európa), East Europe (Kelet-Európa), 
Turk/Gre (Törökország/Görögország), Cyrillic (Cirill), Arabic/Hebrew 
(Arab/Héber) vagy Persian (Perzsa) 

 
Antenna jel erőssége 
Ha az antenna erőssége „ON” jelre van állítva, akkor +5V feszültség jut az antenna kimenetre. 
Ez a funkció csak akkor működik, ha aktív antennát használ. 
Ha nem aktív antennát használ, állítsa „OFF” jelzésre. 
 
 
3.) Beállítási menü (Install Menu) 
 

a.) Program kiválasztása (Programme) 
b.) Hullámsáv kiválasztás (Band) 
c.) Csatorna kiválasztás (Channel) 



d.) Szín Rendszer (Colour System) 
e.) Hang rendszer (Sound System)  
f.) Finomhangolás (Fine Tune) 
g.) Keresés (Search) 
h.) Program eltárolása (Store) 
 

Program kiválasztása 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program kiválasztása 

menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával illetve a 

távirányítón lévő számgombokkal választhatja ki a program számát. 100 programot 
tárolhat el 0 és 99 között. 

 
Hullámsáv kiválasztás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hullámsáv kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 
csatorna típusát, mely „C” vagy „S” lehet. 

 
Csatorna kiválasztás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hullámsáv kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával illetve a 
távirányítón lévő számgombokkal választhatja ki a csatorna számát.  

 
Szín Rendszer 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Szín Rendszer 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 4 
Szín Rendszer közül, mely lehet: PAL, PAL60, SECAM vagy AUTO. 

 
Hang Rendszer 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hang Rendszer 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 5 
Hang Rendszer közül, mely lehet: BG, DK, I, L, vagy L’. 

 
Finomhangolás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Finomhangolás 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával végezheti el a 
műveletet. 

 
Keresés 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Keresés menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával végezheti el a 

keresést. A numerikus gombokkal beüthet egy kívánt frekvenciát. 
 
Program eltárolása 



1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program eltárolása 
menüpontot. 

2.) Az „OK” gomb megnyomásával a beállítások eltárolódnak, és a „STORED” kiírás 
jelenik meg a kijelzőn. 

 
Beállítási menü AV módban 
Itt 2 menüpont jelenik meg: a Szín Rendszer, melyet tud változtatni, illetve a Program 
eltárolása, mellyel a választott szín rendszert tarolhatja el a TV AV módjának. 
 
Program Tábla (Program Table) 
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy belépjen a főmenübe és a „BAL” vagy „JOBB” gomb 
megnyomásával lépjen az 5. ikonra. Ekkor a Program Tábla jelenik meg a képernyőn. 
Ez egy lista a csatornáiról, melyek el vannak tarolva a készülék memóriájába. 
A kurzort négy irányba (föl, le, balra és jobbra) mozgatva egyazon oldalon belül 20 
programot érhet el. Ha az oldalakat az iránygombokkal fel-, illetve lefelé mozgatja, akkor a 
TV üzemmódban (az AV üzemmód kivétel) az összes rendelkezésre álló program közül 
válogathat. 

Program elnevezése: 
A program nevének beállításához válassza ki a programot és nyomja meg a PIROS színű 
gombot. 
A első betű a ki lesz emelve. 
A „FEL” vagy „LE” gombok segítségével változtathatja a betűt, míg a „BAL” vagy 
„JOBB” gomb megnyomásával léphet a következő betűre. 
A beállítás végeztével a SÁRGA gomb megnyomásával rögzítheti a program nevét. 
Program helyének beállítása: 
Válassza ki a programot, melynek helyét meg szeretné változtatni. Ehhez nyomja meg a 
ZÖLD gombot.  
A navigációs gombokkal (föl, le, balra és jobbra) válassza ki a kívánt helyet, ahova be 
szeretné illeszteni a programot, majd ismét nyomja meg a ZÖLD gombot. 
Program törlése: 
A program törléséhez nyomja meg a SÁRGA gombot. 
A SÁRGA gomb újbóli megnyomásával a kiválasztott programot teljesen törli a listából 
és minden törölt program után lévő programok az előző helyére kerülnek. 
APS (Automata Programozó Rendszer) 
Ha megnyomja a KÉK gombot az Automata programozó rendszer menüje megjelenik a 
képernyőn. 
A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával válassza ki a kívánt 
országot. Ha ki szeretne lépni az APS funkcióból, nyomja meg a KÉK gombot. Az 
automata programozás folytatásához nyomja meg a PIROS gombot és elindul a keresés. 
Abban az esetben, ha megvárja a keresés végét, a képernyőn a csatorna táblázat jelenik 
meg a talált programokkal. 
 

A külső készülékek menüje (Source Menu) 
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy belépjen a főmenübe és a „BAL” vagy „JOBB” gomb 
megnyomásával lépjen a 6. ikonra. 
A „FEL” vagy „LE” gombokkal választhatja ki a kívánt kimenetet. Az „OK” gombbal tudja 
bekapcsolni, illetve ismételt megnyomáséval kikapcsolni. 
 
Információk megjelenítése  



A Program száma, neve, hangrendszerének jellemzői illetve a képaránya megjelenik, ha egy 
újonnan eltárolt csatornára kapcsol vagy megnyomja az „INFO” gombot. 
Némítás (Mute) 
Nyomja meg a 27-es számhoz tartozó gombot. A némítást jelző ikon megjelenik a kijelzőn. 
A némítás feloldásához egyrészt megnyomhatja ugyanezt a gombot, vagy növelheti a 
hangerőt. 
 
Kép megállítása (Freezing Picture) 
Az „OK” gomb megnyomásával megállíthatja az adás képét egy pillanatban. Az „OK” gomb 
ismételt megnyomásával kiléphet az álló képből és az adás folytatódik. 
Ez a funkció nem működik, ha YPBPr és HDMI külső forrást néz. 
 
Képarányok 
Képes változtatni a képernyőn látható kép méretét a különböző képarányokkal. 
A „WIDE” gomb megnyomásával közvetlenül tudja változtatni a képarányokat. 
8-féle képarány közül választhat: 
1.) AUTO 
Amikor a WSS (Széles Képernyős jel), amely a látszólagos képnagyságot mutatja, beleértve a 
TV adásokat és a külső készülékről érkező képet a TV automatikusan átvált „ZOOM” módra 
a WSS jelhez képest. 
Ha az AUTO mód nincs bekapcsolva, akkor csak a nem tökéletes WSS jel jön. Ennek 
megváltoztatására ilyenkor manuálisan a ZOOM mód átállításával van lehetőség. 
2.) 16:9 Ilyenkor a kép jobb és bal irányba meg lesz nyújtva a normál képhez képest. 
3.) 4:3 Ez a normális méretű kép. A többi változás ehhez képest történik. 
4.) PANORAMIC: A normál méretű képhez képest a jobb és bal oldala van megnyújtva, 
anélkül, hogy eltérne a természetestől. A kép tatja és alja kicsit le van vágva. 
5.) 14:3 A normál méretű képhez fel van nagyítva 
6.) CINEMA: Ekkor a kép fel van nagyítva az egész képernyőre. 
7.) SUBTITLE: Ekkor a kép fel van nagyítva az egész képernyőre, de alul hely van hagyva a 
feliratnak. 
8.) ZOOM: Szintén teljes képernyőre kapcsol. 
 
Teletext 
Az ön készülékén a Teletext szolgáltatást igénybe veheti. Minden csatorna, amelyiken van 
teletext szolgáltatás információt nyújt Önnek, hogy hogyan használja a teletext rendszert 
(általában a 100. oldalon).  
Bizonyosodjon meg, hogy a készülékének vétele tiszta, különben a Teletext szolgáltatásban is 
hiba lehet. 
Teletext ki és bekapcsolása/PAT Mód 
A Teletext elindításához nyomja meg a 12-es számmal jelölt gombot a „TXT” gombot. A 
kilépéshez nyomja meg mégegyszer. 
Index  
Ezzel választhatja ki a teletext index oldalát. (18-as számú gomb) 
Mix 
Ekkor a Tv adással egyszerre olvashatja a Teletextet. (13-as számú gomb) 
Szöveg kétszeres nagyítása 
Nyomja meg a 14-es számhoz tartozó gombot a képernyő felső felének kétszeres 
nagyításához. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, akkor a képernyő alsó fele is kétszeres 
nagyításban jelenik meg. Ezen gomb újbóli megnyomásával a képernyő eredeti nagyságát 
kapja vissza. 



Rejtett információ megjelenése 
A 17-es számhoz tartozó gomb megnyomásával megjelenik a kérdésre adandó válasz, ha egy 
rejtvényoldalt néz. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, akkor a kérdésre adandó válasz ismét 
eltűnik. 
Automatikus lapozás megállítása 
Az Ön által kiválasztott oldal több információt is tartalmazhat, mint amit egyszerre a 
képernyőn lát, így kis idő elteltével a maradék információ automatikusan kiíródik. 
Nyomja meg a 20-as számhoz tartozó gombot, hogy az automatikus lapozást leállítsa. 
Nyomja meg újra a 20-as számhoz tartozó gombot, hogy az automatikus lapozást ismét 
engedélyezze. 
Óra megjelenítése 
Nyomja meg a 11-es számhoz tartozó gombot és a beállított idő, megjelenik a képernyőn. Ha 
a programnak nincs Teletextje, akkor nem jelenik meg információ. 
Színes Gombok 
Az Ön készüléke képes FASTEXT és TOPTEXT vételére is. 
Amikor színes ikonok jelennek meg a Teletext lap alján akkor a „FASTEXT” funkció 
működik. Ez a funkció biztosítja a különböző lapok gyors és könnyű elérését. Nyomja meg a 
megfelelően színezett gombot, hogy elérje a kívánt oldalt. 
TOP text 
Ez a szolgáltatás akkor működik, ha az Ön készüléke TOP text vételére alkalmas. 
A TOP text mód automatikusan aktiválódik a az adásnak megfelelően. 
Ha a vétel TOP text üzemmódban van, az állapot sorban színes négyzetetek fognak 
megjelenni. 
Ha nincs TOP text vétel az állapot sor nem fog megjelenni. 
A tárgy fejlécében az információk a színes négyzetekben jelennek meg. 
TOP text üzemmódban a „P/Ch+. P/Ch-„ gombok megnyomásával a következő illetve az 
előző oldalakra lapozhat. 
Ha a TOP text szolgáltatás nem vehető, ezen gombok használata nem javasolt. (Például: a 
100-as oldal jelenik meg mint amelyik eggyel nagyobb mint a 199. oldal).  
 
 
Hasznos tanácsok 
A képernyő tisztítása 
A képernyőt enyhén nedves, puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsölő szereket, mert 
azok kárt tehetnek a képernyő felületében. Biztonságos, ha a TV tisztítása közben kihúzza a 
konnektorból. Ha más helyre kívánják tenni a készüléket, akkor az aljánál fogva emeljék fel. 
Ha nincs áram 
Győződjön meg róla, hogy a konnektor be van-e dugva a konnektorba vagy nincs-e valami 
sérülés a kábelen. Ebben az esetben ne nyúljon hozzá, mert életveszélyes lehet!!! 
Rossz képminőség 
A megfelelő TV-rendszert választotta? A TV-készülék vagy az antenna nincs-e túl közel a 
hangszórókhoz, le nem földelt audio berendezéshez, vagy neon lámpához stb. 
Hegyek vagy magas épületek „szellemképet” okozhatnak. Néha az antenna irányának 
megváltoztatásával jobb képminőséget lehet elérni. 
A kép, vagy a Teletext felismerhetetlen? Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciára állította-e 
be a programot. 
Romolhat a kép minősége akkor is, ha egyidejűleg két készüléket csatlakoztat a TV-
készülékhez. Ilyenkor az egyik készülék csatlakoztatását szüntesse meg. 
Nincs kép 



Helyesen csatlakoztatta az antennát? Megfelelőek-e a csatlakozók? Nem sérült-e az antenna 
kábele? Ha kétségei vannak, akkor forduljon a kereskedőhöz. 
A „nincs kép” azt jelenti, hogy az Ön TV-készüléke nem vesz adást. Biztos, hogy a 
megfelelő gombokat nyomta meg a távszabályzón? Próbálja meg mégegyszer. 
Nincs hang 
Nem hall semmilyen hangot. Nem némította el véletlenül a készüléket a 27-es számú 
gombbal? Csatlakoztatott-e külső hangszórókat? 
A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nem állította el a balanszot teljesen az egyik oldalra. 
Olvassa el a „Hangbeállítási menü” című fejezetet. 
Távszabályzó  
Ha Tv nem működik a távszabályzóval, akkor talán az elemek merülhettek ki. Ha így van, 
akkor a Tv elülső részén található működtető gombokkal még mindig irányíthatja a 
készüléket. 
Kimenet a külső készülékhez 
Ha nem tud külső forráshoz csatlakozni, nézze meg, hogy jó helyre kötötte-e a kábeleket és. 
És, hogy nem-e sérültek a kábelek. 
CI Modul (CAM) 
Ha problémája akad a kártyával, akkor előfordulhat, hogy még nem installálta. Távolítsa el, 
majd tegye vissza és hagyja hogy, a készülék elvégezze az installálást. Ha ez a probléma 
többször is fellép, akkor előfordulhat, hogy a kártya nem kompatibilis a Tv-jével. Ez esetben 
forduljon a szolgáltatóhoz. 
 
Műszaki leírás  
TV szabvány 
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’ 
 
Vehető csatornák 
VHF (I/III SÁV) 
UHF (U SÁV) 
„HYPER” SÁV (HYPERBAND) 
KÁBELTÉVÉ (S1-S20/ S21/S41) 
 
Beállítható csatornák száma 
100 
 
Csatornakijelzés 
Képernyős megjelenítés 
 
Antenna-Impedancia 
75 Ohm (kiegyensúlyozatlan) 
 
Hálózati feszültség 
220-240 V AC, 50Hz 
 
Hangkimenet 
Nicam Stereo 
 
Kimenő hangteljesítmény (WRMS) (10%THD) 
2 x 3 
 



Teljesítményfelvétel (W) 
65 W (max) 
< 1 W (készenlétben) 
 
Képcső 
16:9 kijelző, 22” 
 

Méretek (mm) 
 

 Mélység Hosszúság Magasság Tömeg (kg) 
Tv-készülék 145 540 440 6.7 
Tv-készülék láb nélkül 92 540 440 6.5 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


