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1. Biztonsággal kapcsolatos és termékinformációk
A berendezést gondosan ellenőriztük és becsomagoltuk szállítás előtt. Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy
minden alkatrészt megkapott-e; a csomagolást tartsa gyermekektől elzárva. Azt javasoljuk, hogy a garanciális
időtartam alatt őrizze meg a dobozt, hogy a berendezést tökéletesen védeni lehessen javítás vagy garanciális
igény esetén.
A készülék működtetése előtt olvassa el az utasítást, és tartsa meg azt későbbi használatra. A terméket a
nemzeti előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
Helyezze az eszközt egy jól szellőző helyiségbe, lapos, sima és stabil felületre.
Ha hosszú ideig nem használja, húzza ki az áramból az egységet. Ha a tápkábel sérül, cserélje ki
a PA1210EU Nokia hálózati adapterre. A potenciális veszélyhelyzetek elkerülése érdekében vegye
fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással (After Sales Service).

!

MEGJEGYZÉS: Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek,
és védje a magas hőmérséklettől, nedvességtől, víztől és portól. Ne használja az egységet nedves
vagy hideg helyen.
Amennyiben javítani szükséges, látogasson el a nokia.com/shop/support oldalra, és vegye fel a
kapcsolatot az After Sales Service szolgáltatással.
A tűz elterjedésének megakadályozása érdekében ne használjon a közelben gyertyát vagy más
nyílt lángot. Tartsa az eszközt közvetlen napfénytől távol.
Ha elemcsere során helytelenül helyezi be az elemet, az robbanásveszélyhez vezet. Csak azonos
vagy azzal egyenértékű típusra cserélje az elemeket. A használt elemet biztonságosan selejtezze
le. Dobja ki a megfelelő hulladékgyűjtőbe, hogy óvja a környezetet.

AAA

Az így jelölt berendezések II. osztályba tartozó vagy kettős szigeteléssel ellátott elektromos
berendezések. Kialakításuk olyan, hogy nem igényel az elektromos földre kapcsolt biztonsági
csatlakoztatást.
Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az EU területén mindenhol a 2002/96/EC (WEEE) irányelvnek
megfelelően kell leselejtezni, és nem dobható a háztartási hulladékba. Kérjük, az anyagi
erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében hasznosítsa újra. Vigye vissza
egy gyűjtőpontra, vagy forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket megvásárolta.
Az elemekre vonatkozó jogszabály (Battery Act) értelmében a végfelhasználók kötelesek
visszajuttatni a használt elemeket. Kérjük, ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladékba,
hanem vigye el egy megfelelő gyűjtőpontra.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat
A StreamView ezennel kijelenti, hogy a rádióhullámos típusú berendezés Vevőkészülék megfelel a 2014/53/
EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található meg:
nokia.streamview.com/support
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2. Földi Vevőkészülék
2.1 Elülső panel

2.2 Hátulsó panel

2.3 Távirányító

0-9
TEXT
GUIDE

i (INFO)

A vevőkészülék BE / KI (készenléti) kapcsolása
- Csatornaválasztás csatornaszám alapján.
- A vételi paraméterek bevitele Telepítés üzemmódban.
- Az idő beállítása az „időzítő beállítás menüben”.
Teletextet jelenít meg.
Aktiválja az EPG (elektronikus műsorújság) funkciót TV üzemmódban.
Megtekintési üzemmód:
1 x megnyomva: Információkat jelenít meg a jelenlegi és a következő adásról.
Megjeleníti az aktuális állomás vételi paramétereit.
2 x megnyomva: Megjeleníti az aktuális TV-adás EPG részleteit.
Csatornalista menü / Csatornák áthelyezése:
Erősítse meg az új TV-csatorna pozíció(ka)t a kiválasztott csatornákhoz a Csatornalista
/ Csatorna áthelyezése menüben
Multimédiás vagy rögzített fájlok lejátszásának gyors vissza- / előretekerése

REC
+V-

Külső tárolóeszköz csatlakoztatása esetén
- elindítja / szünetelteti a multimédiás vagy vevőegységről készült felvételek lejátszását
- elindítja / szünetelteti a time shift felvételeket megtekintési üzemmódban
Felveszi a TV-műsort a csatlakoztatott tárolóeszközre

OPT.
SLEEP

Hangerő +/- Megjeleníti a csatornalistát TV-nézés üzemmódban
- Menü üzemmódban aktiválja a kiválasztott menüpontot
Csatornazárás megtekintési üzemmódban
Elnémítja a hangerőt
- Megnyitja a főmenüt
- Menü módban egy lépést vissza
Kilépés a menüből vagy az almenüből
Menü ki: csatornaváltás az előzőre / következőre
Menü be: mozgatja a kurzort fel / le
Menü ki: növeli / csökkenti a hangerőt
Menü be: az egyes menük beállításainak módosítása
Váltás az aktuális és az utoljára nézett TV-csatorna között
Megjeleníti a kedvencek listáját csatornalista üzemmódban
Az automatikus kikapcsolási idő beállítása

TV/R

Vált a TV vagy rádió üzemmód között

+PMENÜ
EXIT

AUDIO
SUB

Az elérhető hangsáv és hangmód kiválasztása
Megjeleníti az elérhető feliratnyelvek listáját

FAV 1

Megtekintési üzemmódban: Nyomja meg a FAV1 gombot az elérhető kedvenc
csoportok megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kedvenc csoportot, és nyomja meg az
OK gombot az aktuális TV-csatorna hozzáadásához a kiválasztott kedvenc csoporthoz.
TV-csatornalista menü: Nyomja meg a FAV1 gombot az elérhető kedvenc csoportok
megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kedvenc csoportot, és nyomja meg az OK
gombot a kívánt TV-csatornák hozzáadásához a kiválasztott kedvenc csoporthoz.

FAV 2

Megtekintési üzemmódban: Nyomja meg a FAV2 gombot a létrehozott kedvenc csoportok
megjelenítéséhez. Válasszon ki egy csatornát a kiválasztott kedvenc csoportból, majd
nyomja meg az OK gombot. A lista bezárásához nyomja meg a Kilépés gombot.
Szerkesztési funkció a menüben, multimédiás és teletext funkciókban. Kövesse a
képernyőn megjelenő javaslatokat.
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3. Telepítés
3.1 A csomag tartalma

Terrestial Receiver

USB-A 2.0

Antenna

HDMI

AV ki

Tápadapter

HDMI
kábel

Tápadapter
Digitális audio

AV-Scart
adapter

Működési hőmérséklet:
0° C – 50° C között

Telepítésre vonatkozó
utasítások

2 db AAA
elem
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Távirányító

3.2 Beállítás

1

2

or

HDMI
(digitális)

Audio Video
(analóg)

TV

TV

3

1

2

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V
50/60 Hz

4
1

2

1

2
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Opcionális

USB 2.0

Digitális hang
(koaxiális)

3.3 Első indítás
Amikor első alkalommal indítja el a Nokia vevőt, a kezdeti beállítási varázsló megjelenik a TV képernyőjén. A
gombokkal mozgassa a kiemelést a módosítani kívánt beállításra. Használja a
gombokat az értékek
módosításához, vagy nyomja meg az OK gombot a lista megnyitásához a gyors kiválasztáshoz.
• Nyelv: Válassza ki a képernyőn megjelenő nyelvet (OSD).
• Ország: Válassza ki azt az országot, amelyben a vevőt használja A kiválasztott országtól függően történik
meg az LCN és a csatornahálózat beállítása.
• Antenna tápellátása: aktiválja ezt a funkciót a „Be” beállítással, ha a Nokia vevőkészüléket aktív DVB-T2		
antennához csatlakoztatja. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a vevő a csatlakoztatott antennakábelen keresztül
5 V AC tápellátást biztosít az aktív DVB-T2 antennának.
Ha passzív DVB-T2 antennát használ, kapcsolja ki ezt a funkciót a „Ki” gombbal.
• Keresési mód: Válassza az „FTA” lehetőséget, ha csak a szabadon fogható csatornákat szeretné tárolni, vagy
válassza az „Összes” lehetőséget a kódolt csatornák tárolásához. A Nokia vevőkészülék a szabadon 		
fogható csatornák vevője, ezért keresési módként válassza az FTA-t. Az összes beállítás megadása után
jelölje ki a „Csatorna keresése” pontot, és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához. A vevőkészülék
most megkeresi az összes elérhető csatornát. A beolvasás befejeztével a vevőkészülék megtekintési 		
módba kapcsol.
MEGJEGYZÉS: ha rossz országot választ ki, akkor előfordulhat, hogy a csatornalista nem megfelelő, és a
csatornák kimaradhatnak.
Abban az esetben, ha az irányított telepítési menü a vevő első bekapcsolása után nem jelenik meg, kérjük,
állítsa vissza a vevőegység gyári beállításait a MENÜ gomb megnyomásával, és válassza ki a „Gyári alapértékek
visszaállítása” lehetőséget a „Rendszer” almenüben (alapértelmezett PIN 000).

4. Gyors útmutató a vevőkészülék használatához
A következő gyors útmutató megismerteti az alapvető műveletekkel.
A vevőkészülék bekapcsolásához vagy készenléti állapotba helyezéséhez nyomja meg a POWER gombot a
távirányítón.
A hangerőt a
vagy a V+/V- gombokkal állíthatja be.

4.1 Csatornaváltás
A következő módokon válthat csatornát a vevőkészülékével:
• Közvetlen hozzáférésen keresztül: közvetlenül kiválaszthatja a kívánt csatornát a csatorna számának a 0-9
8

számgombokkal történő megadásával. Négy számjegynél rövidebb szám beírása lehetséges. Csak várjon
néhány másodpercet, és a vevőegység a kiválasztott csatornára kapcsol. Alternatív megoldásként az OK gomb
megnyomásával azonnal válthat a csatornaszám kiválasztása után.
• A csatornalistán keresztül: megtekintés módban nyomja meg az OK gombot a TV-lista megjelenítéséhez.
A
gombokkal keresse meg és jelölje ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a kiemelt
csatorna kiválasztásához. Nyomja meg ismét az OK gombot a csatornalista elrejtéséhez és a kiválasztott
csatorna megtekintéséhez.
Ha gyorsabban szeretne egy csatornát megtalálni a csatornalistában, a P+/P- vagy a
gombokkal 		
oldalanként görgetheti a listát. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatorna megtekintéséhez.
•A
vagy P+/P-gombokkal: nyomja meg a
vagy P+/P- gombot a csatornaváltáshoz megtekintési 		
módban.

4.2 Info banner
TV-nézés közben az INFO gomb megnyomásával hozzáférhet az aktuális csatornával kapcsolatos információkhoz.
Nyomja meg kétszer az INFO gombot az aktuális csatorna részletes EPG-jének megtekintéséhez. Felhívjuk
figyelmét, hogy ezt a szolgáltatást a TV-műsorszolgáltató biztosítja. A tartalom és az elérhetőség a tévéadótól
függ.

4.3 Hang
Másik hangsáv vagy hangmód kiválasztásához nyomja meg az AUDIO gombot megtekintési módban. Megjelenik
a „Hangbeállítás“ párbeszédpanel. A
gombokkal válassza ki az elérhető hangsávot és hangmódot (monó,
sztereó, jobb, bal).

4.4 Teletext
A vevőkészülék teletext funkcióval rendelkezik. A Teletext eléréséhez nyomja meg a TEXT gombot megtekintési
módban, és a 0-9 gombokkal írja be az oldal számát. A
gombokkal válassza ki a következő/előző oldalt,
használja a gombokat az aloldalak kiválasztásához. Nyomja meg a Kilépés vagy a TEXT gombot a megtekintési
módba való visszatéréshez.

4.5 Feliratok
Egyes csatornák támogatják a feliratok nyelvének kiválasztását. Nyomja meg a SUB gombot megtekintési
módban az elérhető feliratnyelvek listájának megjelenítéséhez. A
gombokkal válasszon egy feliratot, és
nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Vagy nyomja meg a Kilépés vagy a SUB gombot a változtatás
nélküli távozáshoz.

4.6 Műsorújság (EPG-Elektronikus Műsorújság)
Az elektronikus műsorújság lehetővé teszi az események menetrendjének és programinformációinak
megtekintését.
A műsorújság eléréséhez nyomja meg a GUIDE gombot megtekintési módban. A
gombokkal válassza ki a
csatornát, és a
gombokkal válasszon ki egy eseményt. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott esemény
részletes információinak megjelenítéséhez.
Ha egy kiválasztott eseményhez szeretné beállítani az időzítő funkciót, nyomja meg a ZÖLD gombot.
A műsorfüzetből a Kilépés gombbal léphet ki, és visszatérhet a megtekintési módba.
Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a szolgáltatást a TV-műsorszolgáltató biztosítja. A tartalom és az elérhetőség a
tévéadótól függ.

4.7 Felvétel funkció
A felvételekhez külső USB-eszközt (USB flash meghajtót vagy külső merevlemez-meghajtót) kell csatlakoztatnia.
Egy előugró üzenet jelenik meg a TV képernyőjén, amely megerősíti, hogy a vevőkészülék észlelte a külső
tárolóeszközt.

4.7.1 Azonnali felvétel
Nyomja meg a REC gombot az azonnali felvétel elindításához.
Nyomja meg a REC vagy a Kilépés gombot az azonnali felvétel leállításához. Ezután válassza az Igen lehetőséget
a felugró üzenetben, és erősítse meg a felvétel leállítását az OK gomb megnyomásával.
9

4.7.2 Időeltolásos rögzítés
Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot megtekintési módban a Time shift felvétel elindításához.
Nyomja meg ismét a Lejátszás/Szünet gombot a time shift felvétel lejátszásához.
Nyomja meg a Kilépés gombot a Time shift felvétel leállításához. Ezután válassza az Igen lehetőséget a felugró
üzenetben, és erősítse meg a felvétel leállítását az OK gomb megnyomásával.

4.7.3 Időzített felvétel
Az időzítő funkció beállításához válassza a Menü > Csatornalista > Időzítő beállítása lehetőséget. Válasszon
egyet a 20 időzítő közül, és nyomja meg az OK gombot.
Az időzítő funkció beállításához adja meg a következő beállításokat:
• TV/Rádió: TV- vagy rádiócsatorna kiválasztása
• Ismétlés: kiválaszthatja, hogy a kiválasztott eseményt egyszer, naponta vagy hetente szeretné rögzíteni.
• Csatorna: válassza ki a TV-csatornát
• Ébresztés dátuma: állítsa be a dátumot
• Kezdési idő: állítsa be a kezdési időt
• Befejezési idő: állítsa be a leállítási időt
• Mód: válassza a „Megtekintés“ lehetőséget, ha nem akarja megnézni az eseményt, vagy a „Rögzítés“ 		
lehetőséget, ha rögzíteni szeretné az eseményt.
• Mentés vagy Mégse: az összes beállítás befejezése után válassza a „Mentés” lehetőséget az időzítő funkció
aktiválásához, vagy a „Mégse” lehetőséget a mentés nélküli kilépéshez.
Megjegyzés: a szoftver verziója nem támogatja a rögzítési funkciót. Kérjük, látogasson el a www.nokia.
streamview.com webhelyre, ha rögzítési funkcióval rendelkező szoftververziót szeretne vásárolni és letölteni.

4.8 Alvás
Nyomja meg ismételten az ALVÁS gombot az automatikus kikapcsolási idő kiválasztásához (10/30/60/90/120
perc), ami után majd a vevő készenléti üzemmódba lép. Az alapértelmezett beállítás a „KI”.

5. Menüfunkciók
5.1 TV-csatornalista
5.1.1 Kedvenc lista
Kedvenc csatornáit 16 kedvenc listához adhatja hozzá, köztük 8 műfaj szerint elnevezett kedvenc listához.
Nyomja meg a FAV1 gombot. Megjelennek az „opcionális kedvenc listák”. A
gombokkal válassza ki a
felajánlott kedvencek listáját. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott kedvencek listájához hozzáadni kívánt
csatornák kiválasztásához a csatornalistáról. A kiválasztott csatornákat a szív szimbólum jelöli. A kiválasztott
csatornák befejezése után nyomja meg a Kilépés gombot a csatornák befejezéséhez és a kedvencek listájába
való mentéséhez.
Kérjük, ismételje meg ezt a folyamatot további kedvenc lista/listák létrehozásához.
Csatorna eltávolításához a kedvencek listájáról ismételje meg a fenti eljárást, és törölje a kedvencek listájáról
eltávolítani kívánt csatorna kijelölését.

5.1.2 Csatornák lezárása
Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke zárolása” kiemeléséhez. A művelet folytatásához adja meg jelszavát.
Alapértelmezés szerint a jelszó 0000. Nyomja meg a
gombokat a zárolni kívánt csatorna kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatorná(ka)t a lakat szimbólum jelzi. Nyomja meg a Kilépés gombot
a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.

5.1.3 Csatornák átugrása
Nyomja meg a ZÖLD gombot a „Címke átugrása” kiemeléséhez. A kiválasztott csatornák kimaradnak, ha a
gombokkal léptet.
A
gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az átugrásra való bejelöléshez
vagy a bejelölésének törléséhez. Az átugrásra beállított csatornákat egy szimbólum jelöli. Ha minden módosítás
kész, nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.
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Megjegyzés: Ezeket a csatornákat továbbra is elérheti a csatornalistából.

5.1.4 Csatornák mozgatása
Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke mozgatása” kiemeléséhez. A
gombbal jelöljön ki egy csatornát,
majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Kiválaszthat egy vagy több csatornát. Jelölje ki a kiválasztott
csatorna új pozícióját, és nyomja meg az INFO gombot az új pozícióba helyezéséhez.
Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez. Megjelenik egy mentési banner „Igen” vagy „Nem”
opcióval.
Megjegyzés: Egyes országokban a kezdeti telepítés során az LCN funkció alapértelmezés szerint engedélyezve
van. Ha át szeretné rendezni a csatornákat a csatornalistában, akkor az LCN funkciót ki kell kapcsolnia a
Telepítés / Helyi csatornaszámozás menüben. Kérjük, ismételje meg az automatikus keresést a Csatornakeresés
menüben.

5.1.5 Szerkesztés (rendezés, szerkesztés vagy törlés)
• Nyomja meg a SÁRGA gombot a „Címke rendezése” kiemeléséhez. Válasszon egy rendezési lehetőséget, és
nyomja meg a Kilépés gombot a mentési művelet befejezéséhez.
• Nyomja meg a ZÖLD gombot a „Címke szerkesztése” kiemeléséhez. Válassza ezt a műveletet, ha át szeretne
nevezni egy csatornát. A
gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát. Nyomja meg az OK gombot
a virtuális billentyűzet megjelenítéséhez. A kiválasztott csatorna átnevezése után válassza ki és nyomja meg
az OK gombot a virtuális billentyűzeten a virtuális billentyűzet elrejtéséhez. Nyomja meg a SÁRGA gombot
az átnevezés megerősítéséhez. Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet befejezéséhez, és a mentéshez.
• Nyomja meg a KÉK gombot a „Címke törlése” kiemeléséhez. Válassza ki a törölni kívánt csatornát. 		
Nyomja meg az OK gombot a csatorna/csatornák kiválasztásához. Nyomja meg a Kilépés gombot a művelet
befejezéséhez, és a menüből való kilépéshez.
Megjegyzés: A törölt csatornákat csak akkor lehet visszakeresni, ha ismételten végrehajt egy frekvenciakeresést
a Csatornakeresés menüben.

5.2 Rádiócsatorna lista
Lásd az 5.1 TV-csatornalista fejezetet. A művelet megegyezik a rádiócsatorna listával.

5.3 Szülői zár
Ez a menü lehetővé teszi a telepítési menü és/vagy a csatornák PIN kóddal történő védelmét. Új PIN kódot is
létrehozhat. A
gombokkal válassza ki a „Szülői felügyelet” pontot a csatornalista menüből, majd nyomja
meg az OK gombot a folytatáshoz. Meg kell adnia jelszavát (alapértelmezett PIN: 0000).
• Korhatár: nyomja meg az OK gombot a „Szülői felügyelet” funkció opcióinak és életkorának beállításához.
• Menüzár: a telepítési menü zárolása. A menüzárat „Be” vagy „Ki” állásba állíthatja.
• Csatornazár: engedélyezheti vagy letilthatja a zárolási funkciót a csatornalistában zárolt TV- vagy 		
rádiócsatornáknál (Menü > Csatornalista > TV-csatornalista > Lezárás). Alapértelmezés szerint ez a funkció
a „Be” opcióval engedélyezett.
• Új jelszó: Adja meg az új PIN kódot (4 számjegy), amelyet használni szeretne. Javasoljuk, hogy írja le, hogy
később emlékezzen rá.
• Jelszó megerősítése: a megerősítéshez írja be újra az új PIN kódot. Nyomja meg az OK gombot a 		
változtatás mentéséhez.

5.4 Lejátszási mód
A

gombokkal válassza ki a lejátszási módot (stabil/AV szinkron)

5.5 Mindent töröl
Törölje az összes tárolt (TV és rádió) csatornát.

6. Telepítés
Nyomja meg a MENÜ és a
gombokat a „Telepítés” menüpont kiválasztásához. A
almenüt, majd nyomja meg az OK gombot a menü kiválasztásához.
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gombokkal jelölje ki az

6.1 Csatornakeresés
6.1.1 Automatikus keresés
Ebben a menüben automatikusan megkeresheti az összes fogható csatornát a kiválasztott országban/
régióban a vételi frekvenciáknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes korábban telepített
csatorna és a kedvencek listája(i) törlődnek. Az újonnan talált csatornák telepítésre kerülnek a csatornalistába,
és ezután létrehozhat egy új kedvenc listát. Jelölje ki az „Automatikus keresés” pontot, és nyomja meg az OK
gombot a keresés elindításához.

6.1.2.Kézi keresés
Ebben a menüben egy adott vételi frekvencián vagy csatornaszámon kereshet csatornákat. A
gombokkal
jelölje ki a keresési opciót.
• Frekvencia csatorna: adja meg közvetlenül a vételi csatornát a számgombokkal vagy a
gombokkal az 		
értékek megváltoztatásához.
• Frekvencia (kHz): adja meg közvetlenül a vételi frekvenciát a számgombokkal vagy a
gombokkal az 		
értékek megváltoztatásához.
• Sávszélesség: a
gombokkal állítsa be a vételi csatorna sávszélességét.
• Hálózati keresés: kapcsolja az „Igen” vagy „Nem” lehetőséget a hálózati kereséshez.
• Kézi keresés: jelölje ki a „Kézi keresés” pontot, és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához. Az
újonnan talált csatornák felkerülnek a csatornalistára.

6.1.3 Ország
Ebben a menüben állíthatja be a keresni kívánt csatornák országát. Nyomja meg az OK gombot a lista
megnyitásához a gyorsabb kiválasztáshoz.

6.1.4 Antenna teljesítmény
Ha aktív antennát használ (beépített erősítővel), kapcsolja az „Antenna tápellátását” Be állásba.
Ha passzív antennát használ (beépített erősítő nélkül), válassza a Ki lehetőséget.

6.1.5 Keresési mód
Használja a
gombokat a „Keresési mód” kiválasztásához, és válasszon az „FTA” (szabadon fogható) vagy a
„Minden csatorna” közül.

6.2 Logikai csatornaszámozás
A logikai csatornaszámozás (LCN) az a funkció, amely meghatározott csatornaszámokat rendel minden egyes
műsorszórási multiplexen keresztül továbbított szolgáltatáshoz.
A
gombokkal válassza ki az LCN „Be” vagy „Ki” beállítását.

6.3 USB szoftver vagy DB frissítés
A szoftverfrissítés egy új szoftververzió telepítése a vevőkészülék működésének fejlesztése miatt. A DB
(adatbázis) frissítés egy csatornalista telepítése a Nokia Földi vevőkészülékbe.
Ha új szoftver vagy DB fájl érhető el a vevőkészülékéhez, letöltheti a www.nokia.streamview.com webhelyről.
A DB frissítése azt is lehetővé teszi, hogy csatornalistát másoljon egy Nokia vevőegységről több Nokia
vevőkészülékre. A DB fájl létrehozásához olvassa el a 6.4 USB biztonsági mentés fejezetet.
Mentse el a szoftvert vagy a DB-fájlt (*.bin fájl) az USB-tároló gyökérkönyvtárába, és helyezze be a vevő USBportjába. Az „USB-tárhely csatlakoztatva” üzenet jelenik meg a TV-képernyőn. Nyissa meg a Telepítés / USBfrissítés menüt.
Válasszon módot:
• Frissítés: új szoftververzió telepítése
• Fő kód: csak a rendszer frissítése, felhasználói adatok törlése nélkül
• Felhasználói DB: a csatornalista telepítése
Frissítési fájl: válassza ki a fájlt az USB-tárolóról.
Válassza a Start lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot a frissítési folyamat elindításához. A „Biztosan
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frissíteni akar?“ üzenet jelenik meg. Ha egyetért, válassza az „Igen” lehetőséget. A „Flash meghajtó formázása!
Ne kapcsolja ki!“ üzenet jelenik meg.
A folyamatjelző sáv 100%-ot mutat, amikor elkészült, és az eszköz automatikusan újraindul.
Figyelem: Frissítés után a vevő automatikusan újraindul. A frissítési folyamat során SOHA ne húzza ki a vevőt a
hálózatból, és SOHA ne kapcsolja ki a tápellátást! Ellenkező esetben a vevőkészülék megsérülhet, és a garancia
érvényét veszti! Felhívjuk figyelmét, hogy a csatornalista és a kedvencek listája felülíródik.

6.4 USB biztonsági mentés
Ezzel a funkcióval biztonsági másolatot készíthet a felhasználói DB-ről (adatbázisról) vagy a beállításokról egy
USB-tárolóra.
A felhasználói DB a Nokia földi vevőkészülék csatornalistáit (TV- és rádiócsatorna-listákat) tartalmazza.
Az előbeállítás a Nokia földi vevőkészülék beállításait tartalmazza.
A csatornalistákról és beállításokról biztonsági másolatot készíthet egy USB-eszközön, és átviheti azokat más
Nokia földi vevőkészülékekre az USB-frissítési funkció segítségével.
Helyezzen be egy külső USB-tárolóeszközt, válassza ki a „Biztonsági mentés módot” (Felhasználói DB/
Előbeállítás) és a „Start” lehetőséget. A képernyőn megjelenik a „Flash olvasása” - „Fájl írása” - „A biztonsági
mentés sikeres” felirat.
Megjegyzés:
1. Javasoljuk, hogy az USB biztonsági mentéshez üres USB-tárolóeszközöket használjon.
2. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszközön lévő adatokról, mielőtt azt a 		
		 vevőkészülékkel együtt használná.
3. A StreamView nem vállal felelősséget semmilyen információvesztésért vagy információvesztésből eredő
		 körülményért.
4. A biztonsági mentés során soha ne húzza ki az USB-tárolót és a tápegységet.

6.5 Játék
• Othello
• Tetris

7. Beállítások
7.1 Nyelv
Ez a menü lehetővé teszi a nyelvi beállítások megadását.

7.1.1 Nyelv
A
gombokkal válassza ki az OSD nyelvét. Nyomja meg az OK gombot a lista megnyitásához a kiválasztás
gyorsabbá tételéhez.

7.1.2 Első audio
Az első hangnyelv alapértelmezés szerint követi az OSD-kijelzést. Használhatja a
nyelvének elsődleges prioritásként történő megváltoztatásához, ha elérhető.

gombokat a hang

7.1.3 Második audio nyelv
A

gombokkal válassza ki a lejátszandó nyelvet, ha az első hangnyelvként kiválasztott nyelv nem érhető el.

7.2 AV beállítások
Használja ezt a menüt, hogy a rádióerősítőt a TV-készülékéhez és/vagy házimozijához illessze. Nyomja meg az
OK gombot a beállítási lehetőségek megnyitásához.

13

7.2.1 TV-rendszer
A

gombokkal válassza ki a TV-készülék specifikációinak megfelelő TV-rendszert (Auto, PAL, NTSC).

7.2.2 Videofelbontás
Válassza ki a TV képernyőjének „videofelbontását”. A lehetőségek a következők: Automatikus (a videofelbontás
automatikus felismerése a vevő számára) és manuális választás 576i-től 1080p-ig. Kérjük, válasszon egy
beállítást, amely megfelel a TV-készülék specifikációinak. Az 576i feletti felbontás csak azokra a tévékre
vonatkozik, amelyek HDMI-kimeneten keresztül csatlakoznak a vevőkészülékhez.

7.2.3 Aspektus mód
Válassza ki a TV-készülék képaránymódját. A lehetőségek a következők:
• Auto: a vevő számára felajánlott képarány mód automatikus felismerése.
• 4:3 LetterBox: fekete sávok a kép tetején és alján 4:3-as TV-n a 4:3-as képernyőhöz és 16:9-es 16:9-es TVkészülékekhez.
• 4:3 PanScan: a 16:9-es szélesvásznú adásokat teljes képernyőn jeleníti meg 4:3-as TV-n.

7.2.4 Video-effektusok
Válassza ki a TV-készülék képaránymódját. A lehetőségek a következők: Normál, Alapértelmezett, Élénk.

7.2.5 Hang kimenet
• A PCM (Pulse Code Modulation) valójában egy modulációs módszer. Ha beállítja ezt az opciót, a vevőegység
dekódolja az összes digitális audiofájlt. A dekódolt hangfájlokat tömörítetlenül továbbítja a csatlakoztatott
eszközökre (TV-re vagy AV-erősítőre). A csatlakoztatott eszközöknek semmit sem kell tenniük a hang 		
feldolgozásához, amikor fogadják.
• BS kimenet (bitfolyam): A bitfolyam átvitel tömörített hangfájlokat továbbít a vevőegységből az AV-erősítőbe.
Az AV-erősítője ezután dekódolja az adatokat tömörítetlen kimenetre. Ezt az opciót akkor kell kiválasztani,
ha a térhatású hangformátumokat a vevőkészülékről az AV-erősítőre, AV-előerősítőre vagy végerősítő-		
kombinációra szeretné továbbítani.
• SPDIF: A digitális audioadatokat elektromos impulzusok segítségével továbbítják a vevőegységből az AVerősítőbe.
• Auto: a vevőkészülék audiokimeneti módjának automatikus beállítása a készülék (TV vagy AV-erősítő) 		
audiojellemzőinek automatikus felismerése után.

7.2.6 Hangleírás
Állítsa ezt az opciót „Be” értékre, ha olyan hangsávot szeretne támogatni, amely leírja a képernyőn megjelenő
tartalmat. Hasznos látássérültek számára.

7.2.7 Hangleírás hangereje
Válassza ki az AD hangsáv hangerejét.

7.2.8 Mód
Válasszon az „STB”, „TV” és „AV” beállítási módok közül.

7.3 Helyi idő beállítása
Állítsa be a menü és a rendszer időzónáját. A
gombokkal módosíthatók.

gombokkal mozgassa a kiemelést a beállításra. Az értékek a

7.3.1 GMT használat
Állítsa „BE” értékre, az idő automatikusan követi a nyári időszámítás változását. Állítsa „Ki” értékre az idő kézi
beállításához az alábbi lépésekben.
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7.3.2 GMT eltolás
Lehetővé teszi az időzóna beállítását, amelyben él. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT-használat
beállítása „Be”. A GMT eltolás tartománya „-11:30 ~ +12:00”.

7.3.3 Nyári időszámítás
A nyári időszámítás módosításának beállítása.
• Auto: a nyári időszámítás automatikus beállítása.
• Ki: a nyári időszámítás ki van kapcsolva.
• Be: a nyári időszámítás manuálisan aktiválódik.

7.3.4 Dátum
Lehetővé teszi a dátum beállítását, ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT használat „Ki” értékre van állítva.

7.3.5 Idő
Lehetővé teszi az idő beállítását, ez az opció csak akkor érhető el, ha a GMT használat „Ki” értékre van állítva.

7.4 Információ
Kérjük, legyen készenlétben az információs képernyő, amikor felhívja forródrótunkat. A hívását fogadó személy
kérheti Öntől a képernyőn megjelenő információkat.

7.5 Gyári beállítás
Ezzel az opcióval visszaállíthatja a vevőegységet a gyári beállításokra, ami egyben törli az összes tárolt
csatornát.
A
gombokkal válassza ki a „Gyári beállítások” menüt, majd nyomja meg az OK gombot. A rendszer felkéri
a PIN kód megadására. Írja be a helyes PIN kódot a 0-9 gombok segítségével. (ALAPÉRTELMEZETT PIN: 0000).
Megjelenik egy megerősítő ablak. Válassza az „Igen” lehetőséget a gyári beállítások betöltéséhez. A törléshez
válassza a „Nem” lehetőséget. A kilépéshez nyomja meg a Kilépés gombot.
FIGYELEM: Ha visszaállítja a vevőegység gyári alapbeállításait, az összes beállítás és tárolt csatorna véglegesen
törlődik. Kérjük, óvatosan használja ezt a lehetőséget.

7.6 OSD beállítás
7.6.1 Feliratok megjelenítése
Válassza a „Be” lehetőséget a képernyőn megjelenő feliratok aktiválásához.

7.6.2 OSD időtúllépés
Beállítja azt az időt, amely után a képernyőn megjelenő szalaghirdetések és üzenetek eltűnnek. A tartomány
3-10 másodperc.

7.6.3 OSD átláthatóság
Az OSD átlátszóságát 0–50% között állíthatja be, 10%-os lépésekben.

7.7 Automatikus készenlét
Az automatikus készenléti mód segít csökkenteni az energiafogyasztást. Jelölje ki az „Automatikus készenlét”
menüt, és nyomja meg a
gombokat az 1 és 6 óra közötti beállításhoz. A vevőkészülék készenléti állapotba
kapcsol, ha ezalatt nem kap semmilyen parancsot a távirányítótól. Az automatikus készenléti funkció
kikapcsolásához állítsa az automatikus készenlétet „Ki” értékre. Az alapértelmezett beállítás 3 óra.

8. Multimédia
Ez a funkció lehetővé teszi különféle típusú multimédiás fájlok lejátszását a csatlakoztatott USB-tárolóeszközről.
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Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt, és a
gombot a kiválasztott menü eléréséhez.

gombokkal jelölje ki a kívánt menüt, majd nyomja meg az OK

A Multimédia menü a következő almenükből áll:
• Zene: Válassza a „zene” lehetőséget az audiofájlok MP3, OGG és FLAC formátumú lejátszásához.
• Képek: Válassza a „képek” lehetőséget kedvenc képeinek JPG vagy BMP formátumban való lejátszásához.
• Film: Válassza a „film” lehetőséget, majd az OK gombot, hogy belépjen ebbe a menübe, és mindenféle 		
videóformátumot lejátszhat.
• Felvételkezelő: Válassza a „felvételkezelő” lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot a felvételek 		
lejátszásához vagy szerkesztéséhez.
• HDD információk
• DVR konfiguráció
Multimédiás lejátszásba való belépésekor a kiemelés az USB-tárolóeszköz gyökérmappáján van. Nyomja meg
az OK gombot a könyvtár, illetve a hozzá tartozó mappák/almappák megnyitásához. A képernyő jobb felső
sarkában a gyökérmappák jelennek meg a könnyebb navigáció érdekében. Nyomja meg a
gombokat egy
fájl vagy mappa kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a mappa/almappa megnyitásához (ha van),
vagy indítsa el a fájl lejátszását. Nyomja meg a Kilépést a kilépéshez, vagy nyomja meg az OK gombot a teljes
képernyős megnyitáshoz. Használja az alább leírt gombokat a funkciók kiválasztásához a különböző lejátszási
módok során.
Általános:
• [Lejátszás/Szünet]/[
] Multimédiás fájl lejátszásának elindítása vagy szüneteltetése.
• [FF] [FB]/[
] Ugrás funkció multimédiás fájlok lejátszási módjaiban.
• [KILÉPÉS]/[ ] Lejátszás leállítása.

8.1 Zene
A
gombokkal lépjen be a zenei fájlokat tartalmazó mappába. A
gombokkal válasszon ki egy fájlt, majd
nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához. Nyomja meg az Exit gombot a lejátszás leállításához.

8.2 Kép
A
gombokkal lépjen be a képfájlokat tartalmazó mappába. A kép kiválasztásához használja a
gombot.
Ha a formátum támogatott, a képet a kis kép a képben képernyőn jeleníti meg. Nyomja meg az OK gombot,
hogy teljes képernyős módban nézze meg.

8.3 Film
Használja a
gombokat a videofájl kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott videofájl
lejátszásához az előnézeti ablakban. Nyomja meg a SÁRGA gombot a kiválasztott videofájl teljes képernyős
formátumban történő lejátszásához.

8.4 Felvételkezelő
Nyissa meg a „Felvételkezelő” menüt a rögzített TV-események megtekintéséhez és kezeléséhez. Nyomja meg
az OK gombot a kiválasztott videofájl lejátszásához az előnézeti ablakban. Nyomja meg még egyszer az OK
gombot a kiválasztott videofájl teljes képernyős formátumban történő lejátszásához.
• SÁRGA gomb: Egy kiválasztott rögzített esemény zárolásához.
• KÉK gomb: Egy kiválasztott rögzített esemény törlése.
• SÁRGA: Rögzített esemény átnevezése.
• ZÖLD: A partíció módosítása, ha elérhető.

8.5 HDD információk
Megjelennek a csatlakoztatott USB-tárolóeszközök adatai.

8.6. DVR konfiguráció
Ebben az almenüben letilthatja az Időeltolásos rögzítési funkciót, vagy kiválaszthatja a csatlakoztatott USBtárolóeszköz alapértelmezett partícióját.
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9. Kérdések és válaszok
Miért nincs TV-jel a TV-n a
vevőkészülékemből?

a) Ellenőrizze, hogy azt a HDMI-portot választotta-e a TV-n,
amelyhez a vevő csatlakozik.
b) Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e a
TV-készülék és a Nokia földi vevő HDMI-portjához.

Miért nincs jel a TV-n, pedig a
Nokia vevőkészülék HDMI-kábellel
van csatlakoztatva?

Lehet, hogy rossz bemeneti forrást választott a TVkészülékhez. A megfelelő HDMI-port kiválasztása után néhány
másodperc múlva megkapja a jelet a Nokia vevőegységtől.

Miért vált a Nokia vevőkészülék
automatikusan automatikus
készenléti üzemmódba?

Az automatikus készenléti funkció aktiválva van.
Kikapcsolhatja a funkciót, vagy beállíthatja azt az időtartamot,
ameddig a vevőkészüléknek inaktivitás esetén automatikus
készenléti üzemmódba kell kapcsolnia. Az automatikus
készenléti mód beállításához lépjen a következő menübe:
Beállítások -> Automatikus készenlét, majd nyomja meg az OK
gombot az opciók listájához.

Hogyan játszhatok le
médiafájlokat (fotó, videó, hang)
egy USB-eszközről a Nokia
vevőkészüléken?

Csatlakoztasson egy külső USB-eszközt az USB-porthoz.
Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón, és válassza
ki a Multimédia almenüt. Válassza ki a lejátszani kívánt
multimédiás fájl típusát (zene, fénykép vagy film), és erősítse
meg a választást az OK gomb megnyomásával. Válassza ki
a kívánt fájlt, és nyomja meg az OK gombot az előnézethez.
Nyomja meg ismét az OK gombot a kiválasztott fájl teljes
képernyős módban történő megjelenítéséhez.
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10. Műszaki adatok
Hang és videó
Megjelenítési felbontás: HD TV
Videofelbontás: 1080i, 720p, 576i
Hangdekódolás: Dolby Digital Plus

Rendszer
Operációs rendszer: DVB-T/T2

Csatlakozók
Antenna bemenet
HDMI
USB 2.0 (0,5 V, max. 500 mA)
AV (3,5 mm)
Digitális hang (koaxiális)
DC IN (12 V, 1 A)

Általános adatok
Tápellátás: AC 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz
Bemeneti feszültség: DC 12 V, 1 A
Energiafogyasztás működés közben: max. 12 W
Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,5 W
Működési hőmérséklet 0 ~ +50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 ~ +70 °C
Méretek (Sz x Mé x Ma, mm): 112 x 123 x 24
Súly (kg): 0,23

Licenses
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered
marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license
from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights
reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.
Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications,
design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used
under license by StreamView GmbH.
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