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1. Bevezetés 

 

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott! 

 

Az ön által vásárolt digitális Android TV box (DTR) a digitális új, 

izgalmas világába kalauzolja önt. A kristálytiszta szélesvásznú kép, 

digitális hang, több információ és új szolgáltatások világába. Mindezt 

és még többet foglal magába a szabadon fogható fölfelszíni "Free to 

Air (FTA)" és előfizetéses digitális televíziós szolgáltatás. Ezen felül 

az Android 4.0 rendszerThis Android TV Box is based on Android 4.0 

version, with CPU A9-1GHz and GPU Mail-400 that can fluently run 

all Android 2D/3D application. Fully support HD H.264 decoding and 

HDMI high definition digital video output, giving you the 

cinema–class audio and visual enjoyment. This Android TV BOX 

also enables you easy to use user interface to surf the internet and 

experience a variety of Android software application. 

 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a 

használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja 

használni. 

 

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma 

megváltozhat. 

 

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül 

megváltozhatnak. 

 

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a 

legfrissebb információkért. 
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1.1. Biztonsági figyelmeztetések 

 

 Tűz, vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében ne 

bontsa meg a készülék burkolatát, szükség esetén csak 

szakemberrel végeztesse! A készülék megbontása esetén a 

jótállás érvényét veszti. 

 Tartsa távol a készüléket nedves, vizes helyiségtől, 

tárgyaktól. 

 Tartsa távol közvetlen napfénytől és hőforrástól. 

 Ne takarja el a készülék ventillátornyílásait. 

 Rendellenes működés esetén áramtalanítsa a készüléket. 

 Ne érintse meg a készüléket villámlás esetén, mert 

elektromos áramütés kockázata állhat fenn. 

 Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben hosszabb 

ideig nem használja a készüléket.  

 Győződjön meg róla, hogy tisztítás előtt kikapcsolta és 

kihúzta a készüléket a fali aljzatból. A burkolat tisztításához, 

használjon enyhén szappanos, nedves ruhát, majd törölje át 

egy száraz ruhával. 
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1.2. Jellemzők 

 Android 4.0 OS 

 Google Play Áruház 

 MPEG-4/H.264 DVB-T szabvány támogatása 

 NTSC、 PAL、 PAL_M、 PAL_NC és SECAM TV rendszer 

támogatása 

 4:3 és 16:9 képarány támogatása 

 1920*1080 HD kimenet  

 Vezeték nélküli egér és egyéb 2.4 G eszköz támogatása  

 USB meghajtó és SD kártya támogatás szoftverfrissítéshez és 

alkalmazás telepítéshez 

 2D/3D játékok támogatása 

 Képnézés, zene-, és videolejátszás 

 Vezetékes és vezeték nélküli Internet kapcsolat támogatása 

 Web böngésző 

 Skype, E-mail, Facebook és további népszerű alkalmazások 

támogatása 

 Online videolejátszás Youtube-ról  

 Elektronikus műsorújság és TV-felvétel  

 

1.3. A doboz tartalma 

 

 WayteQ MovieBox CX dekóder 

 1,5m RCA – RCA kábel 

 Távvezérlő 

 2 db AAA elem a távvezérlőhöz 

 Használati utasítás 

 Jótállási jegy 
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2. Bemutatás 

2.1. Előlap 

 

 

 

 

 Készenlét  Hangerő +  Hangerő -  

 Program +  Program -  Menü  OK 
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2.2. Hátlap 

 
 

 Antenna bemenet  Antenna kimenet  ETHERNET  

USB  HDMI  YPbPr  CVBS  Hang B/J  

Memóriakártya  Adapter  WIFI antenna 
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2.3. Távvezérlő 
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 Készenlét 

 Némítás 

                  Speciális funkciók 

 Leállítás  

 Hátra keresés 

 Lejátszás/szünet 

 Előre keresés 

 Képarány: 16:9, 4:3 

 Felvétel menü 

 Felvétel  

 Vissza: Vissza az előző programhoz 

 Hang: váltás a jobb/bal hangcsatorna között  

 Teletext 

 Felirat  

 FAV: Kedvenc csatornák 

 MENU: menü megjelenítése 

 EXIT: kilépés  

 Bal/Jobb：Mozgás menüben vagy hangerő változtatás 

 Fel/Le：Mozgás menüben vagy programváltás 

 EPG：Elektronikus műsorújság 

 INFO：Információ az aktuális műsorról 
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 Hangerő +/- 

 HOME：Vissza a főmenübe 

 PAGE-/+ : Programváltás / lapozás 

 DTV: TV-nézés 

 0-9：Számok megadása 

 TV/RADIO: Váltás TV és Rádió üzemmód között 

 ： törlés gomb 

 OK: Belépés menübe / Érvényesítés 

3. Csatlakoztatás 

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, a TV-készülékhez és 

egyéb szükséges eszközhöz az ábra alapján. Ha további eszközöket 

szeretne csatlakoztatni, lépjen kapcsolatba a helyi szerelővel, 

forgalmazóval vagy szolgáltatóval. 
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4. Gyors telepítési útmutató 

1：Ellenőrizze a cstlakoztatásokat 

Győződjön meg róla, hogy az antenna, a TV, a dekóder megfelelően 

van-e csatlakoztatva. Ehhez használhatja az előző ábrát.  

 

2 ：Állítsa a TV készüléket a video bemenetre  

Győződjön meg róla, hogy minden csatlakoztatás megfelelő, kapcsolja 

be a TV-készüléket, majd állítsa video bemenetre. 

 

3：Csatlakoztassa az áramforrást és kapcsolja be a készüléket  

Az áramforrás csatlakoztatása után nomyja meg a Bekapcsolás 

gombot a készüléken. A jelző LED az előlapon világítani fog. 

 

4：Készenlét és normál üzemmód  

Miután a készülék bekapcsolt nyomja meg a készenlét gombot, a 

készülék késeznlét módba kapcsol és a készenlét LED világítani fog, a 

készülék alacsony energiafogyasztási állapotba kerül. Nyomja meg újra 

a készenlét gombot és a készülék normál üzemmódba kapcsol. 

 

Megjegyzés: Minden funkció elérhető a távvezérlővel, 

némely funkció a készülék előlapján található gombokkal is 

használható. Ha nehézségbe ütközik az eszköz használata során, 

nézze át a használati utasítás vonatkozó részét. Ha továbbra sem 

sikerült megoldani a problémát lépjen kapcsolatba a helyi 

fogalmazóval vagy szervizzel. 
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5. Használat 

5.1. Főmenü 

Bekapcsolás után megjelenik az alábbi képernyő, a távezérlő【 / 】 

gombjaival válasszon a funkciók közül. 

 

5.2. TV 

Válassza a Digitális TV menüt és nyomja meg az OK gombot . 

 

TV-nézés közben a következő műveleteket hajthatja végre. 
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5.2.1. Főmenü és műsor 

1、Az 【EXIT】gombbal visszatérhet a főmenübe 

2、Az 【EPG】gombbal megjelenítheti a műsorújságot： 

 

5.2.2. TV menü 

1、 Nyomja meg a【MENU】gombot a TV menü megjelenítéséhez. 
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5.2.3. Csatornaváltás 

1、 Nyomja meg az【OK】 vagy【 FAV】 gombot a programlista 

megjelenítéséhez. A 【CH +/-】 gombokkal válassza ki a programot to 

show program list and press 【OK】 to play selected channels. 

2、 Nyomja meg az 【OK】gombot a program nézéséhez 

3、 A távvezérlő szám gombjaival válassza ki közvetlenül a programot. 

5.2.4. Program lista 

1、 Nyomja meg az【OK】vagy【FAV】a program lista megjelenítéséhez. 
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5.2.5. Program keresés 

1, Nyomja meg az【OK】vagy【FAV】a program lista megjelenítéséhez. 

2, A program kereséséhez nyomja meg a piros gombot. 

 

 

3, Adja meg a program nevét és nyomja meg az 【OK】 gombot a 

keresés indításához. 
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5.2.6. Hangerő 

1、 A【Vol+/- 】 gombokkal állítsa be a hangerőt 

2、 Nyomja meg a【MUTE】 gombot a némításhoz 

 

5.2.7. Hang 

Nyomja meg az 【AUDIO】gombot és használja a【 / 】gombokat a 

hangsáv váltásához, majd nyomja meg az【OK】gombot az elfogadáshoz 
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5.2.8. Kép arány 

Nyomja meg a【Képarány 】 és a【 / 】 gombokat a képarány 

beállításához  

 

5.2.9. Program Info 

Nyomja meg az【INFO】gombot a program információ megjelenítéséhez. 

 

Nyomja meg az 【 INFO 】 gombot újra a műsor részleteinek 

megjelenítéséhez. 
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Az 【INFO】gomb harmadik megnyomásával a program jelerőssége 

jelenik meg 
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5.2.10. Program szerkesztés 

 Program keresés 

Nyomja meg a【MENU】gombot program nézése közben a TV menü 

megjelenítéséhez. Válassza a【Keresés】 menüt a következőhöz 

 

 

 

1）Választhat az automata keresés 【Auto keresés】 és a kézi keresés 

【Kézi keresés】 között a program kereséséhez. 

2）Beállíthatja a frekvenciát kézi keresésnél 
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3）Nyomja meg az 【OK】 gombot a keresés indításához. 

 

 Program szerkesztés 

 Program zár és kedvencek 

1） Nyomja meg a 【MENU】gombot TV nézéskor és válassza a 

【Programszerkesztés】 menüpontot a belépéshez. Adja meg a jelszót. 

A gyári jelszó: 000000: 

 

2） A megfelelő jelszó megadása után a programok szerkeszthetők： 
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3） Nyomja meg a【 / 、 / 】gombokat a kurzor mozgatásához, majd 

nyomja meg a színes gombokat a szerkesztéshez： 
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 Törlés 

Nyomja meg a【 / 、 / 】a program kiválasztásához, majd nyomja meg 

a 【PIROS】gombot a törléshez. Kilépéshez nyomja meg az【EXIT】

gombot. 

 

 

 Program áthelyezés 

A【 / 、 / 】gombokkal jelölje ki a kívánt programot, majd nyomja meg 

a 【ZÖLD】gombot. A【 / 、 / 】gombokkal helyezze a programot a 

kívánt helyre. Az áthelyezés véglegesítéséhez nyomja meg a 【ZÖLD】

gombot újra. Kilépéshez nyomja meg az【EXIT】gombot. 
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 Műsorújság (EPG) 

A készülék 7 napos műsorújságot tartalmaz, így a következő 7 nap 

műsortervét könnyen megnézheti.  

1） Nyomja meg az 【EPG】 gombot a műsorújság menüjéhez: 

 

 Program kiválasztása：【 / 】. 

 Nap kiválasztása：【 / 】gombok. 

 Az 【OK】 gombbal lépjen át a job oldali részbe. 

2） A 【 / 、 / 】gombokkal jelölje ki azt a műsort, amelyről több 

információt szeretne tudni, majd nyomja meg az【OK】gombot az info 

panel megjelenítéséhez.  
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A 【 Felvétel 】 gombbal a műsor kiválasztható felvételre, a 

【Lejátszás/Szünet 】gombbal pedig átkapcsolás időzítésére： 

 

3）Kilépéshez nyomja meg az【EXIT】gombot. 

 

 Felvevő (PVR) 

A készülék egy kényelmes műsorrögzítő funkcióval rendelkezik. Nyomja 

meg a távvezérlő 【 PVR】  gombját vagy válassza a "Felvevő" 

menüpontot a TV-menüből. 

1) Időcsúsztatás: Nyomja meg a【Lejátszás/Szünet】gombot az adás 
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megállításához. Nyomja meg a 【Lejátszás/Szünet 】 gombot újra és 

a műsor a megállítás helyétől folytatódik. Nyomja meg a【Leállítás 】

gombot, hogy ismét az élő adást nézhesse. A【 】és 【 】gombokkal 

az időcsúsztatott felvételben előre és hátra kereshet. 
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2) Felvétel： 

Nyomja meg a 【MENU】gombot, majd a 【 / 、 / 】gombokkal válassza 

ki a "Felvévő" menüpontot és nyomja meg az 【OK】gombot a Felvevő 

felület megjelenítéséhez. A felvett műsorok listája megjelenik.  

  

A 【 / 、 / 】gombokkal válaszza ki a kívánt felvételt majd nyomja meg 

az 【OK】gombot a lejátszáshoz. (A leállításhoz nyomja meg az【EXIT】

gombot) 

 

 

Tartsa nyomva a【OK】gombot a műveleti menü megjelenítéséhez. 
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 Felvétel beállítása: a【 / 】gombokkal jelenítse meg az időzítések 

listáját. A 【PIROS】gomb megnyomásával új időzítést állíthat be. Az 

【OK】 gomb megnyomásával elindíthatja a felvételt.  

 

图5-2-1  

 Az időzítések beállításait megávltoztathatja. Ehhez a【 / 、 / 】

gombokkal jelölje ki a kívánt időzítést és nyomja meg a 【ZÖLD】

gombot. 
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5.3. Böngésző 

A Böngésző alapértelmezés szerint a Google keresőt nyitja meg. Ha 

más weboldalra látogatna, használja a távvezérlőt vagy vezeték nélküli 

egeret a weboldal címének beírásához. További információért lapozzon 

az Internet funkciók részhez. 

 

5.4. Alkalmazások 

A【 / 、 / 】és【OK】gombokkal lépjen be az alkalmazások felületre.  

 

 

 Kategóriák ：  Minden alkalmazás megjelenik különböző 

kategóriákba rendezve 
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 Hozzáadás：Nyomja meg a 【PIROS】 gombot új kategória 

létrehozásához 

 

 

 Törlés: Állítsa a kijelölést a kívánt kategóriára és vagy tartsa 

nyomva az 【OK】gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. 

Válassza a törlés menüpontot a törléshez 
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 Átnevezés: Állítsa a kijelölést a kívánt kategóriára és tartsa 

nyomva az 【OK】gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. 

Válassza az átnevezés menüpontot az átnevezéshez és adja meg 

az új nevet, majd nyomja meg 【OK】gombot. 

 

 Áthelyezés: Állítsa a kijelölést a kívánt alkalmazásra és nyomja 

meg a 【MENU】 gombot vagy tartsa nyomva az 【OK】gombot a 

kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza a Másolás vagy 

Áthelyezés menüpontot az alkalmazás másolásához vagy 

áthelyezéséhez： 
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 Alkalmazás törlése：Állítsa a kijelölést a kívánt alkalmazásra és 

nyomja meg a 【MENU】 gombot vagy tartsa nyomva az 【OK】

gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza törlés menüt 

a kategóriából történő törléshez, az eltávolítás menüt az 

alkalmazás végleges törléséhez. 

 Nyomja meg az【INFO】gombot a súgó menü megjelenítéséhez: 

 

  

Főbb alkalmazások: 

 

 Böngésző：A Böngésző alapértelmezés szerint a Google keresőt 

nyitja meg. Ha más weboldalra látogatna, használja a távvezérlőt 

vagy vezeték nélküli egeret a weboldal címének beírásához. 

További információért lapozzon az Internet funkciók részhez. 

 Email: Telepített e-mail kezelő alkalmazás, levelek küldéséhez és 

fogadásához. Adja meg postafiókja adatait és jelentkezzen be. 

 Video lejátszó (Movie player): videok lejátszása a csatlakoztatott 

tároló eszközökről. 

 Zene lejátszó (Music): A legnépszerűbb fomrátumú zenék 

lejátszásának támogatása. 

 Képnéző (Gallery): A csatlakoztatott tároló eszközökön található 

képek gyors megjelenítése. 
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 Telepítő (AppInstaller): Beolvassa a telepítő csomagokat a tároló 

eszközökről. kattintspn a telepíteni kívánt alkalmazásra.  

 

1) A【 / 、 / 】és az 【OK】gombokkal jelölje ki a telepíteni kívánt 

alkalmazást, majd kattintson az "Install"-ra. Kattintson a "Cancel"-re 

vagy nyomja meg az 【EXIT】gombot a megszakításhoz 

 

 

2） Ha az alkalmazás már telepítve van, az 【OK】gombbal eltávolíthatja 

azt a rendszerből. Nyomja meg az 【OK】gombot a megerősítéshez, az 

【EXIT】 gombot a kilépéshez. 
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3） Az új alkalmazást elhelyezheti a kívánt kategoriába.  

 Beállítások：A készülék funkcióinak beállítása 

 Egyéb alkalmazások: Játékok, Internet video lejátszók, 

kommunikációs, stb alkalmazások  

 



 

35 

5.5. Szövegbevitel 

 

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan használhatja a távvezérlőt 
szövegbevitelhez. 

Android beviteli mód： 

 

A 【 / 、 / 】gombokkal válassza ki a kívánt karaktereket.  

5.6. Internet funkciók 

A készülék több féle Internet funkciót tartalmaz. Szörfözhet az 

Interneten akár egy számítógépen, befektethet a tőzsdén, megnézheti a 

térképet, chatelhet ismerősökkel stb. A funkciókhoz használatához 

ajánlott vezeték nélküli vagy vezetékes USB eger és/vagy billentyűzet. 

5.6.1. Web böngészés  

A【 / 、 / 】és 【OK】gombokkal indítsa el a Böngészőt. A Böngésző 

alapértelmezés szerint a Google keresőt nyitja meg. Ha más weboldalra 

látogatna, használja a távvezérlőt vagy vezeték nélküli egeret a 

weboldal címének beírásához.  



 

36 

1: Irányítsa a kurzort a címsorhoz:  

 

2: A címsoron nyomja meg az 【OK】gombot, a beviteli módhoz： 

 

 

3: Adja meg a weboldal címét. 

4: Irányítsa a kurzort az Ugrás gombra, majd nyomja meg az 【OK】

gombot.  

5: Böngészés közben nyomja meg a【Menu】gombot vagy mozgassa az 

egeret a jobb felős sarokba, így beállíthatja a böngészőt, új ablakot 

nyithat, könyvjelzőt vehet fel stb. 
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6: A Beállítás menüpontban kiválaszhatja a böngészés módját, ezek 

között megtalálhatja az Android, Asztali, iPhone, iPad stb. Az alap 

beállítás az iPad mód.  

 

 

Flash Video lejátszásához specifikus beállítás szükséges a Flash 

plug-in telepítése után a böngésző módként válassza az Android módot. 
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5.7. Rendszer beállítás 

A【 / 、 / 】és【OK】gombokkal lépjen be a “Beállítás”.： 

 

 

5.7.1. Vezeték nélküli és hálózatok  

A【 / 】és【OK】gombokkal lépjen be a beállításokba az ábra szerint. 
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 Wi-Fi：WLAN ki-, és bekapcsolása 

Válassza a jobb felső „kék” gombot és nyomja meg az【OK】gombot. A 

WIFI be van kapcsolva, ha a „BE” állapot kék. 

 Wi-Fi beállítás： A vezeték nélküli hozzáférési pont beállítása  

A rendszer automatikusan megkeresi az elérhető vezeték nélküli 

hálózatokat. Ha nem látható hálózat kézzel is megadhatja annak 

paramétereit. 

 Hálózat hozzáadása:  

   Keresés：Automatikusan megkeresi a vezeték nélküli 

hálózatokat 

  Hálózat hozzáadása:  Nyomja meg az【OK】gombot, megjelenik 

a beviteli ablak az ábra szerint 
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5.7.2. Ethernet beállítások 

 Ethernet ：  Be-, vagy kikapcsolhatja a vezetékes hálózat 

használatát. 

 Ethernet beállítás：Adja meg az IP címet és a többi paramétert. 

 

 

 Ethernet eszköz：A használható Ethernet eszköz neve "eth0". 

 Csatlakozás módja： 

  1)  DHCP：Automatikus IP cím kérés.  

      2)  Statikus IP：a hálózat paramétereinek beállítása kézzel. 
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5.7.3. Telefonos vezérlés 

 

  

 Telefonos vezérlés：Telefonos vezérlés ki/be kapcsolása  

 Automata indítás：A funkció automatikus bekapcsolása a készülék 

bekapcsolásakor 
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5.7.4. Hang beállítás 

 

 

 

 Hangerő: A rendszer hangerő beállítása 

 Hangkimenet módja: PCM vagy RAW  

5.7.5. Megjelenítési beállítások 

 

 Kimenet módja：Állítsa be a TV kimenet módját: 720p, 1080p, stb. 

 Megjelenítési pozíció: Képarány és képernyő méret beállítása. 

 Betűméret: A rendszer betűméretének megadása. 



 

43 

5.7.6. Tárolás 

SD kártya és tároló eszközök információi és kezelése, leválasztása, 

formázása. 

 

5.7.7. Alkalmazások 

 

 

 Letöltött: A felhasználó által letöltött és telepített alkalmazások 

 Futó : A jelenleg futó folyamatok és azok kezelése. 
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5.7.8. Személyes beállítások 

A személyes beállítások között található a Fiókok és szinkronizálás, 

Helyszolgáltatások, Biztonság, Nyelv és bevitel, Biztonsági mentés és 

visszaállítás. 

 

 

 Fiókok és szinkronizálás: 

Fiókok kezelése és szinkronizálás beállítása. A fiókok lehetnek 

Facebook, Google vagy egyéb más zolgáltatóhoz tartozó 

 Helyszolgáltatások: A Google Helyszolgáltatások be és 

kikapcsolása  

 Biztonság: Jelszó beállítás, vizuális képernyőzár beállítás, 

alkalmazás telepítési beállítás, stb. 

 Nyelv és bevitel: Rendszer nyelv és beviteli mód beállítása. 

 Biztonsági metnés és visszaállítás: Adatmentés és gyári 

beállítások visszaállítása. 



 

45 

5.7.9. Rendszerfrissítés 

1. Helyezze be a memóriakártyát vagy USB meghajtót, amelyen a 

frissítő állomány található. 

2. Válassza a Beállítások -> Rendszerbeállítások -> 

Rendszerfrissítés menüpontot. 

 

 

3.  Válassza ki a listából a megfelelő frissítő csomagot, majd megjelenik 

egy megerősítést kérő kérdés: 

 
 

4. Válassza az "OK"-t a frissítéshez. A rendszer újraindul és elindul a 

telepítés: 
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5. A készülék törli a memóriát és jelzi a frissítési folyamat állapotát 

 

 

6. A rendszer automatikusan újraindul és az új rendszer elindul a 

folyamat végén. 

 

Megjegyzés: Ne áramtalanítsa a készüléket a frissítés során 
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5.8. TV beállítás 

A【 / 、 / 】és【OK】 gombokkal lépjen be a „Digitális TV beálíltás” 

menübe. 

 

5.8.1. Általános beállítások 

Nyomja meg a 【 】és【OK】 gombot az almenük eléréséhez 

 Régió: A【 / 】és【OK】gombokkal válassza ki a megfelelő régiót. 

Nyomja meg az【EXIT】gombot a kilépéshez. 

 



 

48 

 

 Nyári idő: 

A【 / 】és【OK】 gombokkal válassza ki a megfelelő beállítást. 

 Program rendezés: 

A【 / 】és【OK】 gombokkal válassza ki a megfelelő sorrendet. 

 

5.8.2. Gyermekzár 

1） A【 / 】és【OK】 gombokkal lépjen be a menübe, adja meg a 

gyermekzár kódját, majd az új kódot és korhatár 
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5.8.3. Video és hang  

A【 / 】és【 】 gombokkal lépjen be a menübe. 

 

 

 Video arány: 

A【 / 】és【OK】 gombokkal lépjen be a képarány beállítás menübe. 

Válassza ki a megfelelő képerányt a【 / 】és【OK】 gombokkal. 
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 Hangsáv: 

A【 / 】és【OK】 gombokkal lépjen be a hangsáv beállító menübe. A 

hangsáv beállítható Szereo, Bal, Jobb vagy Kevert mono módra. 

Válassza ki a megfelelő hnagsáv beállítást a【 / 】és【OK】 gombokkal. 
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5.8.4. Gyári állapot beállítása 

Ez a funkció csak a digitális tv rész gyári beállításait állítja vissza, a 

rendszer Android részében nem lesz változás. A jelszó megadása után 

megadhatja az új beállításokat. 
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6. Hibaelhárítás 

 

Hibajelenség Lehetésges ok Megoldás 

Nem kapcsol be 

A hálózati kábel nem 

megfelelően 

csatlakozik vagy nincs 

áram a konnektprban 

Ellenőriezze az 

áramforrást 

Nincs kép és hang 
A készülék készenléti 

módban van 

Nyomja meg a távvezérlő 

Készenlét gombját 

Csatornaváltásnál 

nincs jel 

Rossz csatlakoztatás 

Ellenőrizze az antennát 

és az antenna kábel 

csatlakoztatását  

Nincs adás 
Próbálja meg később, 

amikor lesz adás  

Kép nincs, hang 

van 
Video jel megszűnt 

Csatlakoztassa újra a 

videokábelt  

Kép van, hang 

nincs 

Hangkábel nincs 

csatlakoztatva  

Csatlakoztassa újra a 

hangkábelt 

A készülék le van 

némítva 

Nyomja meg a Némítás 

gombot a távvezérlőn. 

A hang beállítás nem 

megfelelő 

Lépjen be a Video és 

hang beállító menübe, 

válassza ki a megfelelő 

beállítást  

A hangerő minimálisra 

van állítva 
Növelje a hangerőt 

Zajos a hang 
Nem megfelelő 

hangsáv 

A menüben válassza ki a 

megeflelő hangsávot  
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Megáll a kép vagy 

kockás  

A jelerősség nem 

megfelelő  

Lépjen kapcsolatba a 

szolgáltatóval vagy 

ellenőrizze az antennát  

Vezérlési hiba  

A távvezérlő nem a 

készülék felé van 

irányítva  

Kérjük tartsa a 

távvezérlőt a készülék 

felé  

Gyenge az elem a 

távvezérlőben.  
Cserélje ki az elemeket 

A távvezérlő 

meghibásodhatott  

Lépjen kapcsolatba a 

szervizzel  

 

Ha a probléma a leírtak alapján nem oldódik meg vagy más problémát 

tapasztal lépjen kapcsolatba a szervizzel. 


