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Használati és biztonsági előírások  
 
A készülék megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak. 
 
•  a készülék áramellátása: 12V DC Adapter (külső) 
•  a készüléket óvja a folyadékoktól és nedvességtől 

•  tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és ne használjon oldószeres folyadékot 

•  biztosítani kell a készülék jó szellőzését, ezért ennek érdekében ne takarja el a 

szellőzőnyílásokat.  

•  a készüléket óvja a napfénytől és ne helyezze hőforrások közelébe. 

•  a készülékhez csak az ajánlott kiegészítőket használja 

•  csatlakoztatás előtt vagy a csatlakoztatás megszüntetése előtt áramtalanítsa a készüléket 

•  a készüléket csak bel térben használja! 

 

BEVEZETŐ 

Gratulálunk és köszönjük, hogy az ECON Mini HD készülékünket választotta! 
Az Ön készüléke megfelel a nemzetközi DVB-S és S2 szabványoknak, alkalmas a műholdas 
sugárzású digitális képek, hangok, információk és teletext adatok vételére.  
 

A készülék főbb jellemzői 
•  Teljes DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD kompatibilis 

•  Több ezer TV és rádió csatorna tárolására elegendő memória 

•  Többnyelvű képernyő grafika és menü rendszer 

•  Gyors csatornaváltás 

•  Csatorna listák szerkesztése (összes, kedvenc) 

•  Tematikus kedvencek csatornalista 

•  Színes képernyő grafika 

•  PIG (Picture In Graphic) funkció 

•  EPG Elektronikus programfüzet  

•  Ahol elérhető a csatornák feliratozása funkció 

•  Teletext szolgáltatás támogatása 

•  Szülői zár (gyerekzár) egyes műsorokra vagy csatornákra 

•  Dolby Digital Bit-Stream hangátvitel HDMI kimeneten 

•  Diseqc kapcsolók vezérlése (1.0, 1.1, 1.2 és USALS) 

•  A HDMI csatlakozón FullHD (1080p, 1080i) kimenet 

•  2db USB 2.0 csatlakozó 

•  Előlapi LED kijelző 

•  Idő eltolásos felvétel lehetőség (Time Shift) * 

•  Programok felvétele külső tároló egységre 

•  Egyidejű Time Shift és felvétel különböző csatornákról* 
 

* külső adat tároló egység szükséges 



 
   
 
 
 

 

A készülék távirányítója 
A készülék különböző funkcióit a távirányító segítségével érhetők el. 
 

 
 
 
• POWER - A készülék be és kikapcsolása. 
• MUTE - Néma üzemmód be és kikapcsolása. 
• SZÁMJEGYGOMBOK - Csatornák kiválasztása vagy program 
paraméterek megadása 
• TV / RADIO - Váltás a TV és Rádió üzemmódok között. 
• ZOOM - X1 és X16 közötti képkinagyítás kiválasztása.) 
• RECALL - Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra. 
• TV/SAT - TV és vevőkészülék üzemmód váltása. 
• INFO - Csatorna és aktuális program információk megjelenítése. 
• EPG - Elektronikus programismertető megjelenítése a képernyőn. . 
• MENU - A főmenü megjelenítése a képernyőn, visszalépés előző  
       menü pontra vagy állapotra. 
• EXIT - Egy kiválasztás elvetése, kilépés egy menüből. 
• OK - Menüpont kiválasztása vagy beállítás jóváhagyása. 
• <,> gomb - Hangerő beállítása vagy menükben balra-jobbra lépés. 
• ^, v gomb - Csatornaváltás vagy menükben fel-le lépés. 
• PAGE / PAGE - Kurzor léptetése előző-következő oldalra a menükben 
vagy csatorna listákban. 
• REC – Azonnali felvétel vagy menükben különböző funkciók. 
• Teletext - Teletext információk megjelenítése (ha támogatott). 
• Subtitle - Feliratozás megjelenítése. 
• FIND - Csatornák keresése kezdőbetű szerint. 
• IDŐZÍTŐ - Kikapcsolás időzítő beállítása. 
• V.FORMAT - Kijelző beállítás: "By source", "By native TV ", "480i", 
"480P”,”576i”,”576p",”720P”,"1080i" és ”1080p”. 
• FAV - Váltás kedvencek csatornákra és kedvencek csatorna lista 
megjelenítése. 
• FOLDER - Belépés a felvétel kezelő menübe. 
• AUDIO (piros gomb) - Bal, Jobb, Sztereó, Monó audió csatornák 
beállítása. 
• OPTION (zöld gomb) - Aktuális csatorna NVOD információk 
megjelenítése. 
• SAT - Műholdas lista megjelenítése. 
• Play - Mode - USB - MP3 vagy JPEG lejátszó megnyitása, USB külső 
tároló biztonságos eltávolítása. 
• TMS - Time Shift információs sáv megjelenítése. 
• Play - MP3, JPEG, vagy felvétel fájlok lejátszása. 
• Stop - Time Shift, felvétel vagy MP3/JPEG lejátszás leállítása. 
• PAUSE - Képkimerevítés funkció. 
• FB - Gyors lejátszás vissza funkció. 
• FF - Gyors lejátszás előre funkció. 
• SB - Lassított lejátszás vissza funkció. 
• SF - Lassított lejátszás előre funkció. 
• PREV/NEXT - Lejátszás közben előnézeti funkció vagy lépés a 
következő fájlra. 
 
 
  



 
   
 
 
 

A készülék előlapja (S2-MiniBox, E-311) 
 

 
 
 
Az előlapon található a távirányító infravörös jeleit fogadó érzékelő, a ki és bekapcsolt állapotjelző 
fény, a Conax kártya fogadására alkalmas kártyaolvasó nyílás. 
 
 

A készülék hátlapján található csatlakozók 
 

 
 

 
• LNB IN: kültéri parabola antenna LNB csatlakoztatása koaxiális kábellel. 
• TV (Scart): kimenet a régebbi típusú TV készülékek csatlakoztatására 
• DC 12V: A 12V adapter csatlakozó aljzata 
• HDMI: digitális videó és audió kimenet 
• Ethernet: hálózati csatlakozó 
• S/PDIF: digitális hang kimenet 



 
   
 
 
 

A készülék előlapja (S2-GrandBox, E-321) 
 

 
Az előlapon található a távirányító infravörös jeleit fogadó érzékelő, a ki és bekapcsolt állapotjelző 
fény, és a lehajtható előlap mögött a Conax kártya fogadására alkalmas kártyaolvasó nyílás. 
 

A készülék hátlapján található csatlakozók 
 

 
 

• LNB IN: kültéri parabola antenna LNB csatlakoztatása koaxiális kábellel. 
• TV (Scart): kimenet a régebbi típusú TV készülékek csatlakoztatására 
• USB B: Az USB csatlakozó aljzata 
• HD Out: digitális videó és audió kimenet 
• Ethernet: hálózati csatlakozó 
• S/PDIF: digitális hang kimenet 
• RS232: szerviz csatlakozó  

 

Csatlakoztatás a televízióhoz és az antennához 
Két módon lehet a televízióhoz csatlakoztatni a készüléket. Ha új típusú HDMI csatlakozójú 
televíziója van, használja a HDMI kimenetet. Ha régebbi SCART vagy RCA bemenetű készüléke 
van, használja a Scart kimenetet. 
Külső audió rendszerek csatlakoztatásához a vevőkészülék hátoldalán a digitális S/PDIF RCA 
csatlakozó található. 
Az antenna koaxiális kábelét a készülék LNB IN bemenetre csatlakoztassa. A készülék támogatja a 
különböző Diseqc vezérléseket. Az USALS vagy Diseqc 1.2 a forgatható, Diseqc 1.0 két vagy négy 
vevőfejes, Diseqc 1.1 vezérléssel pedig az öt vagy több vevőfejes antenna rendszerek jeleinek 
fogadására képes. 



 
   
 
 
 

A készülék használata 

A készülék bekapcsolás 

Nyomja meg a főkapcsolót. Ekkor a készülék 

bekapcsolódik az utoljára nézett csatornára. 

Készülék készenléti állapot 

A „Power” gomb megnyomásával a készülék készenléti 

állapotba kerül. 

A „Power” gomb ismételt megnyomásával a készülék az 

utoljára nézett csatornára kapcsol vissza. 

 

Csatornaléptetés előre / vissza 

Teljes képernyős üzemmódban a csatornákat a OK 

gomb feletti és alatti le/fel gombokkal lehet váltani. 

 

Hangerő le / fel 

A hangerőt a „VOL+/VOL-” gombokkal változtathatja 

meg. 

 

Számgombok (0-9) 

A csatornaváltáshoz használhatja a távirányító 

számjegygombjait is. 

 

A hang némítása 

A készülék hangjának a némításához használja a 

„Mute” feliratú gombot. A hang visszaállításához nyomja 

meg ismételten a „Mute” gombot. 

 
 

Visszalépés az előző csatornához 

A „Recall” gomb megnyomásával az előző csatornára 

léphet vissza. 

 

Kedvenc csatornák előhívása 

A „FAV” gomb megnyomására a képernyő megjelennek 

a kedvencek, csoportok. A listában szereplő csatornák 

közül a csatorna Fel/Le gombokkal lehet választani és 

az „OK” gombbal megjelenítheti. A kedvencek ablakban 

a „Balra/Jobbra” gombokkal a kedvenc csoportok közül 

lehet választani. Kilépni az „Exit” gombbal lehet. 

 
Audió sáv/mód 

Az „AUDIO” gomb megnyomásával tud (ha 

rendelkezésre áll) a csatorna által szolgáltatott 

különböző típusú és nyelvű hangsávok között váltani. 

A „Bal/Jobb” gombokkal válthat a sztereó és Monó 

üzemmódok között. 

 
A nézett csatorna információi 

Az „INFO” és „Piros”„ gomb megnyomására megjelenik 

a nézett csatorna információs ablaka.

 



 
   
 
 
 

 
Elektronikus Program Füzet (EPG) 

Az EPG gomb megnyomásával részletesebb 

információt kaphatunk a nézett programokról. Ezek a 

programok neve kezdési és befejezési időpontjai, stb.  

 
A „Zöld”„ gomb megnyomásával választhat a különböző 

EPG megjelenítési módok közül. 

 
A „Sárga” gombbal felvétel időzítőt lehet beállítani, vagy 

megnyitja az “Időzítő lista” menüt. 

 
Az EPG menüben kiválasztott esemény rögzítését 

elindíthatja a „REC” gomb megnyomásával is.  

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

 

TV/RADIO 

TV üzemmódban rádió üzemmódba a „TV / RADIO” 

gomb megnyomásával juthat, rádió üzemmódból pedig 

TV üzemmódra vált. 

 

Csatornalista 

Az „OK” gomb jeleníti meg a “Csatornalista” ablakot. 

 
A „Piros” gombbal válthat csoportokat  

 
A „Zöld” gomb az EPG információkat jeleníti meg. 

A „Sárga” gombbal az aktuális csatorna beállításai 

változtathatja meg, mint FAV-Lezárás-Átlépés-Törlés- 

Átnevezés. A „Kék” gombbal a rendezés ablak 

jelenítheti meg.  

Automatikus kikapcsolás időzítése 

Ezzel a funkcióval a készülék a beállított időpontban 

automatikusan kikapcsol. „SLEEP” többszöri 



 
   
 
 
 

megnyomásával beállítható időzítések 

Ki/10/30/60/90/120 perc. 

 

TELETEXT megjelenítése 

A „Zöld” gomb megjeleníti a nézett csatorna teletext 

szolgáltatását. Ha a szolgáltatás nem támogatott, 

„Nincs teletext adat” üzenet jelenik meg. 

 

 

Feliratozás a nézett műsoron 

A „Sárga” gomb megnyomásával a feliratozást 

kapcsolja be és ki. Ezt a szolgál áltatást csak egyes 

csatornák támogatják.  

 
Csatornák keresése 

A „Keresés” gomb megnyomására megjelenik az 

keresési ablak. A fel-le- balra-jobbra gombokkal lehet a 

kurzor mozgatni, a kiválasztott betű beviteléhez nyomja 

meg az „OK” gombot. A karakterek bevitele közben a 

rendszer kikeresi az ennek megfelelő csatornát a bal 

oldali listában és sorba rendezi a találatokat. 

Az ablak bezárásához lépjen az “OK” lépernyő gombra, 

nyomja meg az „OK” gombot és listáról válassza ki a 

csatornát. 

Zoom funkció 

A „ZOOM” gombbal a képernyő bizonyos részeit ki lehet 

nagyítani. A „ZOOM” gomb megnyomásával a 

kiválasztott rész 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 12x és 16-szoros 

nagyításban láthatjuk. A kinagyított felületet a „fel-le- 

jobbra-balra” gombokkal mozgathatjuk. 

Kilépés az „Exit” gombbal. 

 

TV/RCV gomb 

A „TV/RCV” gomb a TV és STB üzemmód között vált. 

 

Menü 

A „MENU” gomb megnyomásával megjeleníti a 

készülék fő menü rendszerét, az aktuális menüből 

visszalép az előző menüre vagy bezárja a menüt. 

Videó formátum 

A „P/N” (fehér) gomb első megnyomásával megjelenik 

az jelenlegi videó felbontás. További megnyomásra a 

kimeneti videó felbontás a következő sorrendben 

változik: “by source-> by native TV -> 480i-> 480P-> 

576i-> 576p-> 720P-> 1080i-> 1080p”. 

 

Kilépés 

Az „EXIT” gomb megnyomásával kilép az aktuális 

funkcióból, a menüből visszalép az előző menü pontra 

vagy teljesen bezárja a menüt. 



 
   
 
 
 

A készülék szolgáltatásai 
A „Menü” gomb megnyomásával megjelenik az alábbi 

képernyő: 

 
A jobbra-balra gombokkal választhat a “Szolgáltatások 

beállítása” és “Kedvencek” beállítása között. Mindkét 

esetben az „OK” gomb megnyomásával léphet tovább. 

Ha a menüzár aktív, akkor a felugró ablakban meg kell 

adni a jelszót, alaphelyzetben a “0000”. Visszalépés a 

főmenübe: a „Menü” gomb megnyomásával történik. 

Szolgáltatások beállítása 

A menübe lépve az alábbi képernyő jelenik meg: 

 
Kijelölést a „Csatorna Fel/Le” gombokkal lehet 

mozgatni, az „OK” gomb megnyomásával lehet kijelölni 

a csatornát. Több csatornát is ki lehet jelölni egyszerre. 

Az „Page” le-fel gombokkal oldalanként is lehet 

lépegetni. A „Piros” gombbal választhat a különböző 

csoportok közül. A „Zöld” gombbal a szolgáltatásokat 

különféle módokon lehet kiválasztani. A színes gombok 

a menünek megfelelő funkciókkal rendelkeznek.  

Csatornalista csoportok 

 
A „Piros” gombbal nyithatja meg a fent látható 

“Csoportok” ablakot. Az „OK” gombbal választhatja ki a 

csoportot. A lista bezárásához nyomja meg a „Menü” 

gombot. 

 

Opciók 

A „Zöld” gomb nyitja meg az “Opciók” ablakot. A le-fel 

gombokkal lehet mozgatni a kijelölést, az „OK” gomb 

pedig kiválasztja az szükséges opciót. (Áthelyezés, 

törlés stb.) 

Csatornák áthelyezése 

Az „OK” gombbal választhat ki a egy vagy több 

csatornát. 

A „Jobbra” gomb megnyomásával lépjen át a jobb oldali 

eszközsorra. A le-fel gombokkal válassza ki az 

áthelyezés ikont és nyomja meg az „OK” gombot. A 

csatornát vagy csatornákat mozgassa át a megfelelő 

helyre, a jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot: 

Csatornák lezárása 

Az „OK” gombbal választhat ki a egy vagy több 

csatornát. A „Jobbra” gombbal lépjen át a jobb oldali 

eszközsorra. A le-fel gombokkal válassza ki a lezárás 

ikont és nyomja meg az „OK” gombot. A csatorna vagy 

csatornák lezárásához nyomja meg az „OK” gombot. 

Csatornák törlése 

Az „OK” gombbal válassza ki a csatornát vagy 

csatornákat. A „Jobbra” gomb megnyomásával lépjen 

át a jobb oldali eszközsorra. A le-fel gombokkal 

válassza ki a törlés ikont és nyomja meg az „OK” 

gombot. 

A csatorna vagy csatornák törléséhez nyomja meg az 

„OK” gombot. 

    
Átlépés és átnevezés 

A fent leírtak szerint alkalmazza az átlépés és 

átnevezés funkciókat. 



 
   
 
 
 

 
 
Keresés 

A „Keresés” gomb megnyomására megjelenik az 

keresési ablak. A fel-le- balra-jobbra gombokkal lehet a 

kurzor mozgatni, a kiválasztott betű beviteléhez nyomja 

meg az „OK” gombot. A karakterek bevitele közben a 

rendszer kikeresi az ennek megfelelő csatornát a bal 

oldali listában és sorba rendezi a találatokat. 

Az ablak bezárásához lépjen az “OK” lépernyő gombra, 

nyomja meg az „OK” gombot és listáról válassza ki a 

csatornát. 

Kedvenc csatorna beállítások 

Ebben a menüpontban tudjuk szerkeszteni a „kedvenc” 

csatornalistákat.  

FAV lista (kedvenc csatornák) 
A “FAV” gomb nyitja meg a listát. 
 

Hozzáadás 
A kiválasztott csatornát jelölje meg az “OK” gombbal, 
ezután a „jobbra” gombbal lépjen át a hozzáadás 
menübe és ismét nyomja meg az „OK” gombot. 
 
Törlés 
A kiválasztott csatornát jelölje meg az “OK” gombbal, 
ezután a „balra” gombbal lépjen át a törlés menübe és 
ismét nyomja meg az „OK” gombot. 
 
Kedvenc csatornák áthelyezése 
A kedvencek listában a szolgáltatásokat tetszés szerint 
lehet sorba rendezni és áthelyezni. 
 
Kedvenc csatornák átnevezése 
A “FAV” gombbal válassza ki a FAV listát, majd a 
jobbra-balra gombokkal lépjen az átnevezés opcióra és 
nyomja meg az “OK” gombot. Átnevezéshez használja 
a virtuális billentyűzetet.  
 
 
 
 
 

 
Csatornák telepítése 

 

A menü oldalakon a jobbra-balra gombbal válassza ki a 

Telepítés menüpontot. Nyomja meg az „OK” gombot, a 

le-fel gombokkal válassza ki az almenüt. 

Visszalépéshez használja a „Menü” gombot. 

 

Műhold telepítés 

Műhold 

Műhold: az „OK” gombba lépjen be a Műhold listába.  

 
A le-fel gombokkal válassza ki a műholdat. 

LNB típus 

A le-fel gombbal válassza ki a megfelelő LNB típust: 

“Standard”, “User”, "Unicable" és “Universal”. 

DiSEqC 

DiSEqC: az „OK” és a le-fel gombbal állítsa be az ön 

rendszerének megfelelő Diseqc beállítást. 

• Ki: Diseqc nélkül. 

• 1/2, 2/2: 2 portos DiSEqC 

• 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 portos DiSEqC 

• 1/8, 2/8… 8/8: 8 portos DiSEqC 

• 1/16, 2/16. 16/16: 16 portos Diseqc 

Pozicionáló 

Pozicionáló: az „OK” és a le-fel gombbal végezze el a 

telepített kapcsolónak megfelelő beállításokat: „Ki / 

Diseqc 1.2 / USALS”. 

22K 



 
   
 
 
 

Az „OK” és le-fel gombokkal állítható 

Megjegyzés 

Ha az LNB beállítás “Universal”, a 22K beállításokat 

nem lehet elvégezni. 

0/12V 

Az „OK” és le-fel gombokkal állítsa “Be / Ki” állapotra.  

Polaritás 

A „Hangerő le-fel” gombokkal válassza ki az Önnek 

szükséges beállítást: “Auto / H / V”. 

Toneburst 

A „Hangerő le-fel” gombokkal kapcsolja ki-be a funkciót. 

LNB áramellátás 

A „hangerő le-fel” gombokkal állítsa be a kívánt 

értéket: ” Ki/13v/18v/13.5V/18.5V ”. 

TP beállítások  

A “TP beállítások” menüben az alábbi ablak látható: 

“Műhold” menüpontban a „hangerő le-fel” gombbal 

válassza ki a műholdat, vagy az „OK” gombbal nyissa 

meg a műhold listát.  

“TP Index” menüben a „hangerő le-fel” gombokkal 

válassza ki a transzpondert. Új transzponder 

hozzáadásához használja a „hozzáadás” a törléshez 

pedig a „törlés” funkciót. 

„Zöld” gomb megnyomására a “Transzponder” 

menüben adhatja meg az “Új TP” ablakban az új 

transzponder frekvencia és jelsebesség adatokat. A 

beállítható tartományok: 3000~13450 MHz és 

1000~45000 Kb/s. 

„Sárga” gombbal a transzpondert lehet törölni. 

„Kék” gombbal törölheti az összes TP-t. A beállítások 

elvégzése után nyomja meg a „Piros” gombot. A 

keresési mód, a programtípus, és keresési típus és a 

NIT keresési típus beállítások elvégzése után, a 

keresést az”OK” gomb megnyomásával indíthatja. 

 
Egyszeri keresés 

A „Piros” gomb megnyomásával a megjelenő ablakban 

állítsa be a keresési paramétereket. 

• Keresés mód (összes csatorna vagy csak szabadon 

fogható). 

• Csatorna típus (összes csatorna vagy csak TV/Rádió 

csatorna) 

• Keresés típus (manuális, ami a kiválasztott TP-n 

keres, vagy vak keresés, ahol nem kell TP adatokat 

megadni) NIT keresés be/ki 

A keresés elindításához nyomja meg az „OK” gombot.   

A „Fehér” gombbal indíthatja a vak keresést 

 

TP keresés 

A „Zöld” gombbal indíthatja a keresést az aktuális 
transzponderen 

 
Auto DiSEqC 

„Kék” gombbal indíthatja az Auto DiSEqC szolgáltatást, 
ami megkeresi a műholdakat, amelyekre a készülék 
automatikusan csatlakozhat. 
 
Vak keresés 

A”Fehér” gomb megnyomásával indítja a vak keresést 
az aktuális műholdon. 

 

Automatikus telepítés 

 
 
“Automatikus telepítés” funkció, automatikusan 
csatlakozik az elérhető műholdakra és lekeresi az 
elérhető szolgáltatásokat. A keresés elindításához 
nyomja meg az “ OK ” gombot.  
 
Műhold beállítások 

A “Műhold beállítások” menübe lépve az alábbi 

képernyő jelenik meg: 

 

 

Itt meg lehet adni a telepítési hely földrajzi hosszúság 

és szélesség értékeket. Beállíthatja, ha szükséges a 

műhold földrajzi hosszúságát is. A beállított értékek 

alapján a készülék kiszámolja az antenna azimutot és 



 
   
 
 
 

magassági szöget, ezek alapján lehet elvégezni az 

antenna beállításokat. 

  



 
   
 
 
 

Rendszer  
A “Rendszer” menüben az alábbi menü pontok 

láthatóak: 

 
 

A menüben: a le- fel-jobbra-balra gombokkal lehet 

választani a különböző menü pontok között: 

• Nyelv, 

• A/V beállítás, 

• Ethernet beállítás, 

• Helyi idő beállítás, 

• Időzítő, 

• Szülői zár, 

• Egyéb beállítások, 

• Szoftverfrissítés, 

• Alapbeállítás 

• Információk. 

Az almenübe lépéshez nyomja meg az „OK” gombot. 

 

Nyelv 

A “Nyelv” menübe lépve az alábbi képernyő jelenik 

meg: 

 
 

Nyelv: a „Hangerő Fel/Le” gombokkal válassza ki a 

menü nyelvet: angol, francia, német, orosz, arab, 

portugál, török, spanyol, lengyel, olasz, stb. 

Audió nyelv: némelyik csatorna esetében több nyelvet is 

be lehet állítani. Ha az aktuális csatorna rendelkezik a 

beállított első audió nyelvvel is, a rendszer 

alapértelmezés szerint ezen a nyelven sugározza a 

programot. Ha nem, akkor automatikusan a második 

beállított nyelven sugároz (ha rendelkezésre áll). 

Beállítható nyelvek: angol, francia, német, orosz, arab, 

portugál, török, spanyol, lengyel, olasz. 

Másod audió: ha a beállított másodlagos nyelv sem áll 

rendelkezésre, a csatorna a saját alapértelemezett 

hangján hallható. 

Első Audió: a „Hangerő Fel/Le” gombokkal állítsa 

Dolbyra vagy Nyelvre. 

EPG nyelv: a „balra/jobbra” gombokkal állítsa be az 

EPG nyelvet. 

Felirat nyelv: a „balra/jobbra” gombokkal állítsa be a 

felirat nyelvet. 

Kilépéshez nyomja meg a „Exit” gombot. 

 

A/V beállítás 

Az “AV beállítás” menübe lépve az alábbi képernyő 

jelenik meg: 

 
 

Videó felbontás: a „Balra/Jobbra” gombokkal itt az 

alábbi videó felbontásokat lehet beállítani: “by source 

<-> by native TV <-> 480i <-> 480P <-> 576i <-> 576p 

<-> 720P <-> 1080i <-> 1080P”. Egy csatornán 

elvégzett beállítás az összes többire is érvényes lesz. 

By Source beállításban a készülék a felbontást a 

csatorna szerint állítja be, ebben az esetben váltáskor a 

különböző csatornatípusok miatt a képernyő villoghat. 

Képméret arány: a „Balra/Jobbra” itt az alábbi 

képméreteket lehet beállítani: 4:3 / 16:9/ Auto. 16:9 

beállításban a széles képernyő képet 4:3-ra állítja, így a 

képernyő bal és jobb oldalán fekete sáv jelenik meg. 

Auto: a rendszer nem végez semmilyen beállítást, 16:9 

TV-n a képformátum jó lesz, de túl keskeny lesz a 4:3 

TV képernyőn. Ennek megfelelően a 4:3 kép jó lesz a 

4:3 TV-n, de túl széles a 16:9 TV-n. 



 
   
 
 
 

Videó kimenet: az „OK” és „fel/le” gombokkal válassza 

ki az RGB vagy YUV beállítást. 

Digitális Audió kimenet: a „Balra/Jobbra” gombokkal az 

SPDIF és HDMI digitális audió kimenetek beállítása. 

Lehet LPCM Out, Auto. LPCM Out beállításban a 

rendszer az AC3 vagy PCM audió sávokat LPCM-re 

alakítja át, így a digitális audió dekóder vagy HDMI TV 

LPCM digitális audió jelet kap. Auto beállításban a 

rendszer felméri, milyen TV-re van csatlakoztatva a 

készülék és ennek megfelelő adatot küld. Ha a TV AC3 

adatot dekódol, a rendszer RAW adatot küld, ha a TV 

csak LPCM adatot dekódol, a rendszer LPCM adatot 

küld. 

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

Ethernet beállítások 

Válassza ki a csatlakozási módot: Vezetékes vagy 
Vezeték nélküli. Vezeték nélküli csatlakozás esetében 
végezze el az alábbi beállításokat: 

A csatlakozás típusnál válassza ki a Vezeték nélküli 
csatlakozást. 
 

 
 
 

Nyomja meg a „Piros” gombot és a megjelenő listából 
válassza ki a saját Wi-Fi hálózatot. Szükség esetén a 
csatlakozáshoz adja meg a jelszót.  

     
A kapcsolat létrehozásához nyomja meg az „OK” 

gombot. 

Ebben a menüben a vevőkészülékhez dinamikus IP 

címet lehet hozzárendelni. Ehhez válassza ki a DHCP 

Be opciót.  

Ha statikus IP címmel rendelkezik, a DHPC-t állítsa Ki-

re, ekkor az IP Address, Subnet Mask, Gateway és 

DNS beállítási opciók aktívvá válnak, ezeket az 

értékeket az IP cím szerint kell megadni. 

WiFi Manager 

Csatlakoztassa a WiFi megosztó eszközt, majd indítsa 

el a jelkeresést. Csatlakozáshoz adja meg a jelszót.  

 

Idő beállítások 

A “Helyi idő beállítások” menübe lépve az alábbi 

képernyő jelenik meg: 

 
 

GMT használat: a greenwichi középidő szerinti 

beállítás, a „Hangerő Fel/Le” gombokkal válassza ki a 

“Be/Ki” beállítást.  

A GMT Offset csak akkor változtatható, ha a “GMT 

használat” beállítás “Be”. A „Hangerő Fel/Le” 

gombokkal a “-12:00 ~ +12:00” közötti értékeket lehet 

beállítani félórás időközökkel. 

A „Balra/Jobbra” gombokkal a nyári időszámítást lehet 

be vagy kikapcsolni.  

A “Dátum” és “Idő” menüpontokat csak akkor lehet 

választani, ha a “GMT használat” beállítás “Ki”. Az 

értékeket a „Hangerő Fel/Le” vagy a számjegy- 

gombokkal lehet megadni. 

Ha az aktuális csatorna szolgáltatója megadja a helyes 

idő információt, a “Time” menüben az aktuális időpont 

jelenik meg. Ha nincs ilyen szolgáltatása, a dátumot és 

időpontot meg kell adni. 

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

Időzítő  

Belépéshez nyomja meg az „Enter” gombot. 

• Az első oszlopban az aktuális idő információ jelenik 

meg. Ha az időbeállítás nem jó, a “Helyi idő 

beállítása” fejezetben leírtak szerint állítsa be az időt. 

• Időzítés sorszáma: a „Hangerő Fel/Le” gombokkal 

összesen nyolc időzítést lehet kiválasztani. 

• Időzítés mód: a beállítható időzítő módok: Ki, Egyszeri, 

Napi, Heti, Havonta és Éves. 

• Időzítő szolgáltatás, ahol két üzemmód állítható be: “TV 

csatorna” és “Rádió csatorna” (időzítő beállítása 

csatorna váltásra és ébresztőre), "Rádió felvétel" és 



 
   
 
 
 

"TV felvétel" (felvétel indítása külső tárolóra) és 

Üzenet (figyelmeztető üzenet). 

• A “Csatorna” opció kiválasztásakor (időzítő beállítása 

csatorna váltásra és ébresztőre) az alábbi képernyő 

jelenik meg: 

 

 
Csatorna: az OK gomb megnyomásával lépjen be a 

csatorna listába és válassza ki melyik csatornára 

kapcsolva történjen az ébresztés. 

Dátum: ébresztés dátuma. A számjegygombokkal 

adja meg az ébresztés dátumát. 

Időpont: ébresztés időpontja. A számjegygombokkal 

adja meg az ébresztés időpontját. Az időpont 

beállítása után, a megadott időben a rendszer 

automatikusan a megadott csatornára kapcsol, 

függetlenül attól, hogy a készülék ki van kapcsolva 

vagy éppen egy másik programot néz. 

Időtartam. Az időtartam megadása után a megadott 

időpontban a rendszer automatikusan kikapcsol. A 

funkció kikapcsolásához adja meg a 00:00 

időpontot. 

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

Szülői zár 

A főmenü beállításokat, a kiválasztott csatornákat, a 

korhatár besorolást és a felnőtt tartalmakat jelszóval 

lehet levédeni. (alapbeállítás szerint “0000”). 

 
 

Rendszer lezárás: főmenü lezárása jelszóval. Ha a 

“Menü lezárás” beállítása “Be”, belépéskor a rendszer 

kéri a jelszót. Ha “Ki”, a menü szabadon elérhető. 

Csatorna lezárás. Ha a beállítás “Be”, az adott 

csatornát csak a jelszó megadása után lehet nézni. Ha 

“Ki”, a csatornákat szabadon lehet kapcsolni. 

Új jelszó megadása. Az új jelszót a számjegyű 

gombokkal lehet megadni. A 4 számjegy megadása 

után a kijelölés átugrik a “Jelszó megerősítése” ablakra, 

ahol az új jelszót újra meg kell adni. Ha a bevitt adatok 

megegyeznek, megjelenik a “Jelszó elmentve” felirat. 

Kilépés után az új jelszó lesz érvényes. 

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

Egyéb beállítások 

Az “Egyéb beállítások” menübe lépve az alábbi 
képernyő jelenik meg: 
 

 
 

Feliratozás: a „Hangerő Fel/Le” gombokkal kapcsolja be 

vagy ki. Ha a beállítás “Be”, a feliratozás automatikusan 

megjelenik (ha támogatott). “Ki” állapotban a feliratot a 

„Sárga” gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. 

Auto kikapcsolás: az „OK” és „Fel/ Le” gombokkal állítsa 

be az időt vagy a “Ki” opciót. Ha időt állít be, a készülék 

automatikusan kikapcsol, ha a megadott időtartamon 

belül nem működtetik. 

LED kijelző: ha a beállítás “Be”, készenléti állapotban 

az előlapi kijelző világít. “Ki” állapotban a kijelző 

kikapcsol. A funkció csak akkor aktív, ha a Deep 

Standby ki van kapcsolva. 

Loop vezérlés: ha a beállítás “Be”, a SCART LOOP és 

TUNER LOOP funkció aktív. Kikapcsoláshoz válassza a 

“Ki” opciót. 

Készenléti mód: ha a beállítás “Real”, készenléti 

állapotban a készülék áramfogyasztása 1 Watt alatt 

marad.  



 
   
 
 
 

Megjegyzés: a funkció használatához az előlapi kijelző 

beállítás legyen “Ki”. 

 

Szoftver frissítés 

 

Frissítés USB porton 
Ebben a menüben az „OK” és „Balra/Jobbra” 

gombokkal adja meg az USB elérési útvonalát. 
Ha több fájl is található a tárolón, a Frissítés fájlra lépve 

az „OK” és „Fel /Le” gombokkal válassza ki a 

megfelelőt. 

A Frissítés módban kiválaszthatja, ki mit kíván frissíteni: 

Minden; SW+ Csatornalista; Szoftver, Csatornalista. A 

frissítés mód és frissítés fájl beállítása után a "Start"-on 

állva nyomja meg az „OK” gombot, ezután a frissítés 

automatikusan elindul. 

Megjegyzés:  

A frissítés fájlt az adathordozó gyökérkönyvtárába kell 

menteni. 
A "Mentés USB-re" menüponton az „OK” gomb 

megnyomása után az adatokat átmenti a külső 

adattárolóra. 

Alapbeállítások 

Alapérték: 

 

A gyári alapértékek visszaállításához nyomja meg 

az „OK” gombot: 

A megjelenő párbeszédablakban adja meg a jelszót. 

Alapbeállítás szerint ez "0000".  

Megjelenik a “A művelet visszaállítja az alapértékeket 

és törli az összes hozzáadott csatornát, folytatja?” 

Ha az “Igen”-t választja, a vevőkészülék visszaáll a 

gyári alapbeállításokra. Kérjük, járjon el körültekintően, 

ha ezt a funkciót használja. 

Az 1 és 2 lépéseknél nyomja meg az „Exit” gombot 

vagy válassza a “Nem” opciót, ha mégsem akarja 

visszaállítani az alapértékeket. 

Összes csatorna törlése: 
Ha az „OK” gomb megnyomása után megjelenő “Az 

összes csatornát törli. Folytatja?” Üzenetben az “Igen”-t 

választja, a rendszer törli az összes csatornát. 

Beállítás alapértéknek 
Ha az „OK” gomb megnyomása után megjelenő 

“Aktuális adatbázis mentése alapértékként?” Üzenetben 

az “Igen”-t választja, a rendszer a jelenlegi adatokat 

tekinti majd alapértelmezettnek. 

 

Információk 

 
 

Az “Információk” menübe lépve a fenti képernyő jelenik 

meg. Ennek tartalma: Model ID, S/W Verzió, H/W 

Verzió, Loader Verzió, Utolsó frissítés, Gyártási dátum, 

STB SN, STB ID, VFD Verzió. 

Kilépéshez nyomja meg az „Exit” gombot. 

 

Conditional Access, CA beállítás 

A beépített modul CONAX rendszerű. A szolgáltatóktól 

beszerezhető előfizetési kártyával az ebben a 

rendszerben kódolt csatornákat lehet venni. Ebben a 

menüben az előfizetési kártyára vonatkozó részletes 

információkat lehet megtekinteni.  

Megjegyzés: 
A menüben és almenüben megjelenő információk a 

kártyáról származnak. Hiba esetén valószínűsíthető, 

hogy a kártya okozza. A kártya helyes behelyezésekor a 

képen üzenet jelenik meg a kártyaleolvasás állapotáról, 



 
   
 
 
 

a “kártya info" menüben a kártya információkat lehet 

megtekinteni.  

Média 
A menübe lépve az alábbi képernyő jelenik meg: 

Megjegyzés: ha a vevőkészülékre nincs USB külső 

tároló csatlakoztatva, ez a menü nem elérhető. 

 
 

Felvétel 

Ebben a menüben meg lehet tekinteni a rögzített fájlokat 

és szerkeszteni lehet őket: 

A fájl átnevezéséhez nyomja meg a piros gombot. 

A fájl lezárásához nyomja meg a zöld gombot. 

A fájl törléséhez nyomja meg a sárga gombot. 

A kiválasztott fájl a jobb oldali előnézeti ablakban 

látható. 

 

Film 

Ebben a menüben a „balra/jobbra” gombokkal válassza 

ki a csatlakoztatott USB tárolót. A videó lista 

megnyitásához nyomja meg az „OK” gombot. 

Ebben a menüben a videó fájlokat lehet megtekinteni. A 

készülék az. mpeg és. TS formátumot támogatja. A 

kijelölt fájl a jobb oldalon egy előnézeti, ablakban jelenik 

meg. A hangerőt az „1” gomb megnyomásával lehet 

állítani, a „0” gomb a fájl listát rendezi, a gomb a néma 

üzemmódot kapcsolja be és ki. 

„Sárga gomb” 

A fájlokat és mappákat lehet szerkeszteni: átnevezés, 

másolás, törlés és mappa létrehozás funkciókkal 

rendelkezik. Visszalépéshez az előző menübe nyomja 

meg az „Exit” gombot. 

 

Zene 

Ebben a menüben a „balra/jobbra” gombokkal válassza 

ki a csatlakoztatott USB tárolót. A zene lista 

megnyitásához nyomja meg az „OK” gombot. 

A kiválasztott mp3 fájlt az „OK” vagy „PLAY” gomb 
megnyomásával lehet elindítani. 
 

Kép 

Ebben a menüben a „balra/jobbra” gombokkal válassza 

ki a csatlakoztatott USB tárolót. A kép lista 

megnyitásához nyomja meg az „OK” gombot. 

A kiválasztott fájl megnyitásához nyomja meg az „OK” 

gombot. 

A kiválasztott kép a jobb oldali elő nézeti ablakban 

jelenik meg. Megnyitásához nyomja meg az „OK” 

gombot. 

 

PVR beállítások 

 
 

Time Shift: 

Be: a Time Shift funkció aktiválása. 

Ki: a Time Shift funkció leállítása. 

Timeshift felvétele: 

Be: a „REC” gomb megnyomásakor a Timeshift fájlokat 

összevonja a felvétel fájlokkal. 

Ki: felvételkor a Timeshift fájl nem lesz része a felvétel 

fájlnak. 

Felvétel típus 

Felvételtípus beállítása a „Balra/Jobbra” gombokkal. 

 

Merevlemez beállítások 

Ebben a menüben információkat láthatunk a 

merevlemez kihasználtsági állapotáról. 
HDD Formázás 

Belépéshez a Formázás menübe nyomja meg a "Zöld" 

gombot. Válassza ki a fájl rendszert: "FAT" vagy 

"NTFS" és nyomja meg az "OK" gombot. 



 
   
 
 
 

HDD Információk 

 
A HDD részletes információinak megjelenítéséhez 

nyomja meg a “Sárga” gombot.  

 

USB sebesség teszt 

Az USB sebesség teszt menü megnyitásához nyomja 

meg a "Kék" gombot. A menüben megtekinthetjük a 

standard sebességet és az USB merevlemez 

sebességet, ezek alapján megtudhatjuk, milyen 

műveleteket tud még elvégezni a készülék. A tesztet 

a ”Piros” gombbal lehet újraindítani. 

 

Alkalmazások 
Ebben a menüben néhány internetes alkalmazás 
található. 
 

 

Játékok 
A “Játék” menüben az alábbi játékok találhatók: 

Tetris, Snake és Othello. 

 
 

Time Shift 

Ha a készülékre USB HDD-t csatlakoztatunk és 

aktiváljuk a Time Shift funkciót, a “Tms" gomb 

megnyomására a Time Shift funkció automatikusan 

elindul. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a " 

PAUSE " gombot. A "PAGE-" vagy "PAGE+" gombokkal 

a gyors vissza/előre lejátszást indítja. A "PREV" vagy 

"NEXT" gombokkal a lassú vissza/előre lejátszást 

indítja. A Balra/Jobbra gombokkal a lejátszás kijelző 

sávon egy tetszőleges pontot lehet kiválasztani és az 

"OK" gomb megnyomásával onnan indítani a lejátszást. 

A lejátszás megállításához nyomja meg a „STOP" 

gombot. 

 

Felvétel  

Ha a készülékre USB HDD-t csatlakoztatunk, és a 

"REC" gombbal elindítjuk a felvételt, ekkor a képernyőn 

megjelenik az alábbi információs ablak: 

 

 
Felvétel közben információk meg- jelenítéséhez nyomja 

meg a "PLAY" gombot. A felvétel időtartamának 

beállításához nyomja meg újra a "REC" gombot. A 

lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a "PAUSE" 

gombot. A felvétel megállításához nyomja meg a " STOP 

" gombot. 



 
   
 
 
 

Hibaelhárítás 
Mielőtt szakemberhez fordulna, kérjük, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot, ha úgy érzi, hogy készüléke nem 

működik megfelelően, kérjük, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot. 

Figyelmeztetés! Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék szerelése áramütést is okozhat! 

 

Hibajelenség Lehetséges ok 
A menük beállításai nem 
változtak 

A készülék a beállítások elmentése előtt áramtalanítva lett.  
Bizonyos beállításokat a felhasználó részben vagy teljesen 
törölhet.  
 

Nincs jel A beérkező jel gyenge.  
Az antenna nem működik. 
Az LNB vagy földi antennakábel nem csatlakozik megfelelően 
(rövidzárlat vagy törés). 
Az antenna nincs megfelelően beállítva. 
 

A készülék be van kapcsolva, 
de nincs jel és hang, kivéve a 
Nincs TV program feliratot.  
 

A kiválasztott csatorna nem elérhető vagy kódolt.  
 

A vevőkészülék nem reagál a 
távirányítóra  

A távirányítóban lemerültek az elemek. 
A távirányító nem a vevőkészülék felé irányul.  
 

Rossz minőségű kép A beérkező jel gyenge. 
 

Nincs hang Az RCA kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.  
A hangerő halkra van állítva. 
A néma üzemmód aktív valamelyik készüléken. 
 

A készülék előlapján a LED 
kijelző nem mutat semmit 
 

A készülék hálózati csatlakoztatása nem megfelelő. 
 

A képernyőn nincs kép A vevőkészülék ki van kapcsolva.  
Az RCA kábel nem csatlakozik megfelelően a TV készülékhez.  
A TV nem a megfelelő csatorna vagy videó kimenetre van állítva. 
A TV készülék fényerő beállítása nem megfelelő. 
 

 

 



 
   
 
 
 

A készülék műszaki adatai (E-311) 
 

RENDSZER 

Processzor 594MHz alapú CPU  

Flash memória 64 Mbits 

DDR SDRAM 1024 Mbits 

TUNER 

Tuner típus DVB-S / DVB-S2 

Bemeneti csatlakozó F-típus, csatlakozó, aljzat 

Jelszint -65 – -25 dBm 

LNB áramellátás és polarizáció 
Horizontális: +18V Vertikális 13V 

Áramellátás: Max. 300mA Túlterhelés védett 

22KHz Tone Frekvencia : 22±1KHz  

DiSEqC vezérlés Amplitúdó: 0.6±0.2V 1.0,1.1, 1.2,USALS támogatás, unicable 

Demoduláció QPSK, 8PSK 

Bemeneti jelsebesség 1-45 Mbps, Convolution Code Rate 

Vevőoldali hibajavítás 
DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 

DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 

ÁRAMELLÁTÁS 

Bemeneti feszültség DC 12V/2A 

Felvett teljesítmény 15W MAX 

MPEG TS A/V Dekódolás 

Rendszer szabvány MPEG-2, H.264 

Beérkezési ráta Max.120Mbit/s 

Képméretarány 4:3, 16:9, Letter Box 

Videó dekódolás MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

Videó felbontás 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P  

Audió dekódolás MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital 

Audió mód Bal / Jobb / Sztereó / Monó 

Mintavételi frekvencia 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & ADAT BEMENET/KIMENET 

AV OUT (Scart) Video CVBS kimenet Audio L/R kimenet 

LAN 100M 

USB USB 2.0 kompatibilis 

HDMI VER1.3 TYPE A 

EGYÉB ADATOK 

Méret szélesség*magasság*mélység” 150mmX110mmX35mm 

Nettó súly 0.25KG 

Működési hőmérséklet 0℃~+45℃ 

Tárolási hőmérséklet, páratartalom -10℃~+70℃, 5%-95% RH (páralecsapódás mentes) 

 



 
   
 
 
 

A készülék műszaki adatai (E-321) 
RENDSZER 
Processzor 594MHz based CPU  

Flash memória 8 Mbyte 

DDR SDRAM 128 Mbyte 
Tuner 
Tuner Típus DVB-S / DVB-S2 
Bemeneti csatlakozó F-type, Connector, Female 
Jelszint -65 to -25 dBm 

LNB áramellátás és 

polarizáció 

Horizontal: +18V Vertical 14V 

Current: Max. 400mA Overload Protection 

22KHz Tone Frequency: 22±1KHz  

DiSEqC vezérlés 
Amplitude: 0.6±0.2V  
Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available, unicable 

Demoduláció QPSK, 8PSK 

Bemeneti jelsebesség 1-45 Mbps, Convolution Code Rate 

Vevőoldali hibajavítás 
DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 
DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 

Áramellátás 

Bemeneti feszültség Free Voltage (100-240V AC, 50/60Hz) 

Felvett teljesítmény 20W MAX 

MPEG TS A/V Decoding 

Rendszer szabvány MPEG-2, H.265 

Beérkezési ráta Max.120Mbit/s 

Képméretarány 4:3, 16:9, Letter Box 

Videó dekódolás MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H265 

Videó felbontás 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P  

Audió dekódolás MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital 

Audió mód Left / Right / Stereo/ Mono 

Mintavételi frekvencia 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & adat bemenet/kimenet 
AV kimenet (SCART) Video CVBS ki  & AUDIO L/R ki 
LAN 100M 
USB két USB 2.0 kompatibilis aljzat 
HDMI VER1.3 Type A 
EGYÉB ADATOK 

Méret „szél.*mag.*mélys.” 220mmX169mmX46mm 

Nettó súly 1.2KG 

Működési hőmérséklet 0℃~+45℃ 

Tárolási hőmérséklet -10℃~+70℃ 

Tárolási páratartalom 5%~95% RH (páralecsapódás mentes) 

 
Előzetes bejelentés nélkül a műszaki adatok változhatnak 
A gyártó fenntartja magának az előzetes bejelentés nélküli változtatások jogát. 


