Digitális fejlesztés a TARR Kft.-nél!
Műszaki átállás időpontja: 2019. augusztus 5. (hajnali órák)

Újrahangolási segédanyag
Célunk, hogy a digitális fejlesztésünkkel együtt járó műszaki átállás az Ön otthonában is zökkenőmentesen
történjen. Az átállás után szükség lesz televíziói vagy beltéri egységei (set-top-boksz) újrahangolására.
Ebben nyújt segítséget ez a kiadvány.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az átállás után alábbi hálózati paraméterek szerint lesznek hangolhatók a digitális vételre alkalmas berendezések:
Kezdőfrekvencia: 370MHz • Moduláció: 256QAM • Jelátviteli sebesség: 6875kS/s • Hálózati azonosító: 102
Keresési módot illetően a korábbi beállításokat – gyors, hálózat, vagy teljes – nem szükséges módosítani.
Kérjük, a készülékeket kapcsolja Készenléti (Standby) üzemmódba az átállást megelőző este (a bokszok
és televíziók többsége így keres csak hálózati változásokat).

TELEVÍZIÓK ÚJRAHANGOLÁSA
Készülékét abban az esetben szükséges újrahangolnia, ha nem használ beltéri egységet kábeltv szolgáltatásához. Az alábbiakban lépésről lépésre követheti az újrahangolás folyamatát a Nálunk forgalmazott márkák
esetében. Készüléke távirányítójának segítségével kapcsolja be a televíziót és végezze el az alábbi lépéseket:
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Menü > Beállítások > Adás > Automatikus hangolás >
A felugró ablakban válassza ki az Indítás lehetőséget.

A hangolási folyamat akár több
percig is eltarthat, eközben ne
kapcsolja ki/el a készülékét!

Az alábbi opciókat állítsa be:
Antenna: kábel • Csatorna típusa: Digitális és Analóg • Szolgáltató választás: Egyéb
Válassza ki a Keresés lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a hangolás megkezdéséhez.
Ha befejeződött a folyamat, válassza ki a Bezárás lehetőséget.
LG
Menü > Beállítások > Automatikus hangolás >
Az alábbi opciókat állítsa be:
Tv csatlakozás módja: Kábel • Szolgáltató kiválasztása: További szolgáltató – ellenőrizze, hogy a megfelelő
adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító). Ha nem, állítsa be ezeket. 
OK > Indítás > Következő > ha befejeződött a folyamat, válassza ki a Kész lehetőséget.
HITACHI
Menü > Beállítások > Beüzemelés > Automatikus keresés >
Az alábbi opciókat állítsa be:
Digitális kábel: Igen – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító).
Ha nem, állítsa be ezeket. 
Következő > Ha befejeződött a folyamat. válassza a Kilépés lehetőséget.
NAVON
Menü > Beüzemelés > Automatikus keresés >
Az alábbi opciókat állítsa be:
Digitális kábel: Igen – ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e (kezdő frekvencia, hálózati azonosító).
Ha nem, állítsa be ezeket. 
OK > Ha befejeződött a folyamat, válassza ki az OK lehetőséget.
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BELTÉRI EGYSÉGEK (SET-TOP-BOKSZOK) ÚJRAHANGOLÁSA
Az alábbi táblázat arról tájékoztatja, hogy a Nálunk kapható berendezések az augusztus 5-i műszaki átállás után
hogyan viselkednek, és Önnek mi a teendője a helyes újrahangolás érdekében.

Set-top-bokszok viselkedése az átállás során
KÁRTYÁS BOKSZOK
Típus

Hogyan viselkedik?

Hangolás

Intek HD C63CX

Magától újrahangol

Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg.
OK gombot kell nyomni.

Magától újrahangol

Nem jelenít meg figyelmeztető üzenetet.
Amíg újrahangolja magát a háttérben,
addig nincs kép.

MPEG4

Intek HD C76CX
MPEG4

Készenléti módban újrahangol Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg.
OK gombot kell nyomni.
Ha nem volt Készenléti módban, akkor gyors
keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal
lehet elérni.

TechniSat TechniStar K2 ISIO
MPEG4

Készenléti módban újrahangol Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg.
OK gombot kell nyomni.
Ha nem volt Készenléti módban, gyors keresési funkciót (fast scan) a kék gombbal lehet
elérni.

TechniSat TechniStar K4 ISIO
MPEG4

KÁRTYA NÉLKÜLI BOKSZOK
Típus

Hogyan viselkedik?

Hangolás

Intek C30CX

Kézzel szükséges
újrahangolni

Gyári beállítások visszaállítása szükséges:
Menü > Gyári beállítások > OK Gomb
> PIN: 1234 > Újraindul a boksz > Nyelv: magyar
> OK Gomb > Elindul a hangolás

Magától újrahangol

Átállás után figyelmeztető üzenet jelenik meg.
Körülbelül 3 percet várakoznia kell, és
megjelenik az új csatornalista.

Készenléti módban
újrahangol
(duplán lesznek a csatornák)

Gyári beállítások visszaállítása szükséges.
(Lengyel nyelvvel indul, balra nyíllal váltható
magyarra).

MPEG2
(Nem képes a HD adások vételére.)

Intek HD C13F
MPEG4

Technisat CE HD
MPEG4

Ti p p

Ha a set-top-boksz nem a fent leírt módon viselkedik,
állítsa vissza a készülék gyári beállításait.

További részleteket weboldalunkon találhat:
www.tarr.hu/digitalisfejlesztes
Ha továbbra is segítségre van szüksége készüléke újrahangolásához, keressen minket elérhetőségeinken!
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