PRIME DTT‐0901

Prime DTT‐0901 digitális dekóder Full HD minőségű, földfelszíni, digitális adások
vételéhez. A készülék támogatja a DVB‐T/DVB‐T2 szabványt, az MPEG‐4/AVC (H.264)
és HEVC (H.265) videótömörítési eljárást. A dekóder beépített Conax chippel
rendelkezik, a kódolt adások vételéhez plasztik kártya nem szükséges!
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TÁVIRÁNYÍTÓ
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Power gomb:A készülék be –és kikapcsolása
SUB‐T: Felirat beállítások, felirat kikapcsolás
(ha elérhető)

3.

TEXT: Teletext információk megjelenítése
(ha elérhető)
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5.

EXIT: Visszalépés az előző menüpontra vagy
állapotra

6.

NAVIGÁCIÓS GOMBOK: A menüben történő
léptetésre szolgál

7.
8.

OK: Parancs jóváhagyása
MENU: A főmenü megjelenítése a képernyőn,
visszalépés előző menüpontra vagy állapotra

9.
10.
11.
12.
13.

13
14

állapotra

11

12

BACK: Visszalépés az előző menüpontra vagy

15

GUIDE: Elektronikus műsorújság
VOL +/‐: Hangerő szabályozás
CH+/‐: Csatornaváltás
MUTE: Hangerő némítása
SZÁMBILLENTYŰK: Csatornák kiválasztása vagy
program paraméterek megadása

14.

AUDIO: Hangsáv nyelvének beállítása
(ha elérhető)

15.

INFO: Csatorna és aktuális műsor információk
megjelenítése
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● A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Power gombot. Első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti
csatornalista első csatornája, egyébként az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

● KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
A Power gomb megnyomásával a készülék készenléti állapotba állítható.
Amennyiben készenléti állapotban nyomja meg a Power gombot, a készülék bekapcsol és az utoljára
nézett csatorna jelenik meg.

● CSATORNA LÉPTETÉS
A CH+/‐ gombokkal tud csatornát váltani.
A CH‐ lefelé, míg a CH+ felfelé váltja a csatornát. A megfelelő gomb egyszeri lenyomásával egy
csatornaszintet léptet. Csatorna váltáskor megjelenik a műsorújság. Válassza ki a megtekinteni kívánt
csatornát, majd nyomja meg az EXIT gombot, hogy a műsorújságból kilépjen.

● HANGERŐ SZABÁLYZÁS:
A VOL+/‐ gombokkal tud hangerőt állítani. A VOL‐ halkítja, míg a VOL+ hangosítja a készüléket.

● NÉMA ÜZEMMÓD
A MUTE gombbal a némítja a készüléket. A néma üzemmódot a képernyőn egy ikon jelzi. A hang
visszaállításához nyomja meg újra a MUTE gombot.

● AUDIO SÁV/MÓD
Az AUDIO gomb megnyomására megjelenik a képernyőn a Hangsáv nyelve ablak. A navigációs gombok
segítségével válassza ki az elérhető nyelvet, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

● ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG
A GUIDE gomb megnyomásával megjelenik az elektronikus műsorújság, ahol részletes adatokat
kapunk a fogható csatornákról, műsorok kezdési, illetve befejezési időpontjáról. A MENU gomb
megnyomására a főmenübe lépünk, ahonnan szintén kiválasztható a műsorújság.
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● MŰSOR INFORMÁCIÓK
Az INFO gomb megnyomására megjelenik a műsorújság. A le/fel navigációs gombok segítségével tud
a csatornák között váltani, míg a jobbra/balra gombokkal a csatornán elérhető műsorok között válthat.
Az INFO gomb újbóli lenyomására megjelenik egy részletes információs leírás a kiválasztott
tartalomról. Hosszabb szövegezés esetén a le/fel navigációs gombokkal tud lapozni. Az elérhető
információk harmadik féltől származnak, a szolgáltatónak az ott megjelenő adatokra hatása nincsen.

● EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA
A GUIDE gomb megnyomásával nyissa meg az elektronikus műsorújságot. Válassza ki a jövőben
megtekinteni kívánt műsort, majd nyomja meg az OK gombot. Emlékeztető beállításához válassza az
Emlékeztető beállítása opciót. A parancsot az OK gomb lenyomásával véglegesíti.
Amennyiben nem szeretné az adott tartalomra az emlékeztetőt beállítani, válassza a Mégsem opciót,
majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.
Beállított emlékeztető esetén bármelyik csatornán nézi a műsort, megjelenik a (Beállított műsor címe)
a kezdéshez üzenet, a Csatornára hangolás és Elvetés lehetőségekkel. Amennyiben szeretné
megtekinteni az emlékeztetésre beállított műsort, válassza a Csatornára hangolás opciót, majd hagyja
jóvá az OK gomb lenyomásával. Az elvetés opció kiválasztásával a készülék nem kapcsol át az
emlékeztetőre beállított csatornára. A készülék készenléti állapotából nem kapcsol be a beállított
emlékeztető esetén.
A beállított emlékeztetőket a Főmenü, Emlékeztetők almenüben ellenőrizheti, törölheti. Léptessen a
törölni kívánt tartalomra, majd nyomja meg az OK gombot és válassza az Emlékeztető törlése
lehetőséget.

● KERESÉS
Lehetősége van az elektronikus műsorújságban elérhető szövegekben szavakra, szótöredékekre
keresni. Megadhatja a műsor címét, csatorna nevét, stb. Nyomja meg a MENU gombot, léptessen a
Keresés menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot. A megfelelő betűket megkeresve az OK gomb
lenyomásával írja be a keresőbe a kívánt kifejezést.
A képernyő alsó részén megjelennek azon tartalmak, melyek a korábban megadott szót, szótöredéket
tartalmazzák. A keresést finomíthatja a minél pontosabb kulcsszó megadásával.
A felsorolt műsorokra léptetve kiválaszthatja a megtekinteni kívánt tartalmat és beállíthatja, hogy a
készülék emlékeztesse a műsor megtekintésére.
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● BEÁLLÍTÁSOK
A MENU gomb megnyomásával a főmenüben válassza a Beállítások menüpontot, majd lépjen be az
OK gomb megnyomásával.



Csatornakezelés
 HANGOLÁS: A csatornák

automatikus keresését végzi el. Válassza ki a Hangolás

menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot



BLOKKOLT CSATORNÁK: Beállíthatja a csatornák blokkolását. Válassza a Blokkolt
csatornák menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg az alapértelmezett PIN
kódot. Alapértelmezett PIN kód:1234



A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt
csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatorna mellett egy lakat szimbólum
jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.



KEDVENC CSATORNÁK: Beállíthatja a kedvenc csatornáit, létrehozhat saját csatornalistát.
Válassza a Kedvenc csatornák menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A behangolt
csatornalistából válassza ki kedvenc csatornáját, nyomja meg az OK gombot. Ezt minden
olyan csatornán ismételje meg, amely esetén szeretné, hogy a saját csatornalistáján
szerepeljen. A kiválasztott csatornák mellett egy csillag szimbólum jelenik meg, amely az
elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.
A kedvenc csatornalista szerkesztése után egyelőre nem érhető el a funkció. A későbbiekben a FAV gomb
lenyomásával érhető el az egyedi csatornalista.



SZÜLŐI FELÜGYELET: Blokkolhatja az egyes műsorokat korhatár szerint. Válassza a Szülői
felügyelet menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg a PIN kódot.
Alapértelmezett PIN kód:1234
Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg az OK
gombot. Alapértelmezett állapotban a 18+éves opció van beállítva, amely esetén korhatár
alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatár szűrést, abban az esetben
minden azonos vagy alacsonyabb korhatár besorolt műsor megtekintéséhez PIN kódot
kell megadnia. Alapértelmezett PIN kód: 1234



ANTENNA FESZÜLTSÉG: Lehetősége van be – vagy kikapcsolni az antenna
tápfeszültséget.
Amennyiben olyan aktív antennával használja a szolgáltatást, amely nem rendelkezik saját
tápegységgel, válassza a Bekapcsolva opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Amennyiben saját tápegységgel rendelkező vagy passzív antennával használja a
szolgáltatást, válassza a Kikapcsolás opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
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Előfizetői információk
 AZONOSÍTÓ: A szolgáltató számára fontos azonosítási opciókat tartalmaz
 KÁRTYASZÁM: Ebben a menüpontban ellenőrizheti a készülékbe épített

chip egyedi

azonosítóját. Ez az azonosító a készülék dobozán és alján található plaketten is
megtalálható.



KORHATÁR BESOROLÁS: Beállíthatja korhatár besorolás szerint a műsor blokkolást. Nincs
korhatár, Szülői felügyelettel, Felnőtt tartalom, lehetőségek közül választhat. Válassza a
Korhatár besorolás menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Adja meg az
alapértelmezett PIN kódot, majd válassza ki a blokkolni kívánt tartalmakat a szöveges
korhatár besorolás alapján. Alapértelmezett PIN kód:1234
Ez a funkció nem érhető el!



PIN MEGVÁLTOZTATÁSA: Lehetősége van a PIN kód (Alapértelmezetten: 1234)
megváltoztatására. Válassza a PIN megváltoztatása menüpontot, adja meg PIN kódját a
számbillentyűk segítségével. Adja meg az új PIN kódját, majd erősítse meg PIN kódját.
Kizárólag 4 számjegyű PIN kódot adhat meg. Megváltoztatott PIN kódját írja fel, mivel a
későbbiekben bizonyos menüpontok és funkciók csak a PIN kód megadása után érhetőek
el. A megváltoztatott PIN kódot a szolgáltatója nem tudja megadni!




SMS LISTA: A funkció nem érhető el!
ELŐFIZETÉSEK: Ellenőrizheti előfizetésének jogosultságát.
A szolgáltató számára fontos adatok érhetőek el ebben a menüpontban. Válassza az
Előfizetések menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd léptessen jobbra egyet a
navigációs gombok segítségével. A Conax menüponton nyomjon egy OK gombot, így
megjelennek a szolgáltatással kapcsolatos információk. Hibaelhárítás esetén kérheti a
szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.

●

NYELV


MENÜ NYELVE: Beállíthatja a menü nyelvét. Válassza a Menü nyelve menüpontot,
nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg
az OK gombot.



ELSŐDLEGES HANGSÁV NYELVE: Beállíthatja az elsődleges hangsáv nyelvét. Válassza az
Elsődleges hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a
listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.



MÁSODLAGOS HANGSÁV NYELVE: Beállíthatja a másodlagos hangsáv nyelvét. Válassza a
Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a
listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.



ELSŐDLEGES FELIRAT NYELVE: Beállíthatja az elsődleges felirat nyelvét. Válassza az
Elsődleges felirat nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a
listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
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MÁSODLAGOS FELIRAT NYELVE: Beállíthatja a másodlagos felirat nyelvét. Válassza a
Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a
listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

●

KÉP ÉS HANG


FORMÁTUM: Beállíthatja a kép formátumot. Válassza a Formátum menüpontot, nyomja
meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének megfelelő képformátumot. Teljes
képernyő/Szélesvásznú, Letterbox/Pillarbox, Pan Scan.



KÉPARÁNY: Beállíthatja a televízió készülékének megfelelő képarányt. Válassza a
Képarány menüpontot, nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének
megfelelő képarányt. 16:9/4:3.



DOLBY ÁTERESZTÉS: Beállíthatja a Dolby hangzást, amennyiben elérhető valamely
csatorna/műsor esetén. Válassza a Dolby áteresztés menüpontot, majd nyomja meg az
OK gombot. Kapcsolja be/ki a Dolby áteresztést.

●

RENDSZER INFORMÁCIÓ
 VERZIÓSZÁM: Ellenőrizheti

a készüléken található szoftver verziószámát. Válassza a
Verziószám menüpontot, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével.
A képernyő felső részében megjelenik a verziószám.



●

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK: A készülék alapértelmezett, gyári beállításait töltheti
vissza. Amennyiben szeretné a készüléket eredeti állapotára visszaállítani, válassza az
Alapértelmezett beállítások menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot és válassza a
Visszaállítás most lehetőséget, majd erősítse meg a parancsot az OK gombbal. A készülék
ezután újraindul, majd automatikusan elvégzi a csatornák keresését. Ez a művelet néhány
percig eltarthat.
Amennyiben nem szeretné az Alapértelmezett beállításokat visszaállítani, válassza a
Mégsem lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

A gyártó/szolgáltató a lehető legjobb felhasználói élményt szem előtt tartva, időnként új szoftver
verziót készít dekódereihez. Új, elérhető szoftver esetén a képernyőn megjelenik a
Szoftverfrissítés felirat. Az Újraindítás és telepítés menüpont, az OK gomb megnyomásával napra
késszé teheti készüléke szoftverét.
Ha később szeretné a szoftverfrissítés elvégezni, válassza az Újraindítás később menüpontot,
majd nyomja meg az OK gombot. Ebben az esetben a készülék nem jelzi a szoftverfrissítés
lehetőségét, annak elvégzése csak a dekóder áramtalanítása után lehetséges.
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