AX C100 HD
Digitális Ká el TV vevő készülék gyors üze

Előlap:

Gombok balról jobbra haladva:
1
2
3

Csator a léptető lefelé
Csator a léptető felfelé
Kikapcsoló gomb

Hátlap:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antenna bemenet /Kábel tv/
A te a ki e et /felfűzéshez/
Digitális koax hang kimenet
HDMI csatlakozó
USB 2.0 csatlakozó
Scart csatlakozó

e helyezése

Távirányító:
1. Ki-be kapcsoló gomb
2. Hang ki-be kapcsoló gomb
3. Lejátszás / Szünet
4. Állj lejátszás/felvétel
5. Felvétel gomb /szoftver függő/
6. USB menübe belépés
7. Hang beállítások
8. TXT
9. Információ
10.
Feliratozás
11.
Kedvencek
12.
Utoljára nézett csatornák
13.
Ha gerő le fel
14.
Csatorna léptetés le fel
15.
Menü belépés
16.
Kilépés
17.
Oldal léptetés
18.
Számgombok a csatornák
kiválasztásához
19.
EPG elektronikus programújság
20.
TV/Rádió űsorok választása

A

távirányítóba 2db AAA elem kell.

Készülékkel csatornakeresés:
1. Automatikus keresés
2. Kézi keresés
Automatikus keresésnél a készülék automatikusan meg tudja keresni a csatornákat.
A

e ü e

e kell kap sol i a „NIT” keresést, utá a ki lehet választa i, hogy sak

szabadon vehető vagy a kódolt sator ákat is le akarjuk tölte i.
Kézi keresésnél a felhasználónak kell megadnia a keresett csatornák paramétereit a zöld
gombbal. Ha a „NIT” keresést választjuk, akkor elég a tá lázatot egyszer kitölte i és a
készülék lekeresi az összes űsort. Pár digitális kábel tv szolgáltató adás értéke 2017 03.-án:
T-Com dig.kábel tv értékei:
170Mhz SR: 6875 QAM: 64 *

Manuális hangolásnál a csillaggal jelölt értékek beírása

778Mhz SR: 6875 QAM: 64

utá „NIT” keresés e a készülék le tudja keres i az

786Mhz SR: 6875 QAM: 64

összes csatornát.

250Mhz SR: 6875 QAM 256
258Mhz SR: 6875 QAM:256
TARR Kft dig.kábel tv értékei /nem teljes/:
210Mhz SR 6875 QAM256 *
176Mhz SR: 6875 QAM:256
S33 402Mhz 6900 256
Digi Tv dig.kábel tv értékei:
S3 121.5Mhz 6000 256
S4 128.5Mhz 6000 256 *

S34 410Mhz 6900 256

S5 135.5Mhz 6000 256

S35 418Mhz 6900 256

S27 354Mhz 6900 256

C52 722Mhz 6900 256

S28 362Mhz 6900 256

C53 730Mhz 6900 256

S29 370Mhz 6900 256

C54 738Mhz 6900 256

S30 378Mhz 6900 256

C55 746Mhz 6900 256

S31 386Mhz 6900 256

C57 762Mhz 6900 256

S32 394Mhz 6900 256

C58 770Mhz 6900 256

C59 778Mhz 6900 256
Ha a készülék e

C60 786Mhz 6900 256

egfelelőe

akkor a „Gyári Beállítások”

űködik vagy vala it agyo elállít rajta a felhasz áló,

e ü e vissza lehet állíta i a készüléket gyári állapotra.

A gyári állapot után a készülék minden a felhasználó által beállított értékeket el fogja
veszíteni. A menübe való belépésnél a gyári pin kód: 0000
A „Re dszer eállítás”

e ü e lehet eállíta i a

e ü és a ha g yelvezetet.

Az „Idő eállítás” e ü e a helyi időt és dátu ot lehet eállítani, de ezt az értéket
érde es „Auto” állás a hagy i.
A készülék fel is tudja ve
1. A ézet

ia

űsorokat két féle

ódo . / szoftver függő! /

űsor ál a távirá yító megnyomjuk a felvételi gombot.

Mikor a felvételt le szeretnénk állítani, akkor a stop gombbal tehetjük meg.
2. Időzített felvétel. Az EPG
zöld go
e

al kijelöljük a felve

sza ad kikap sol i,

függő /

e ü e a kívá t
i kívá t

űsor a lakára

együ k és

űsort. / Ennél az esetnél a készüléket

ert az időzített felvétel nem fog elindulni. Szoftver

A készülék több féle multimédiás fájlt is le tud játszani.

Képeket: Jpeg, Bmp, Gif stb
Zenét: Mp3, Acc
Videót: Mpg, Dat, Vob, Avi, Mp4, Mkv, Ts, Stb

Általános funkciók:
DVB-C kompatibilis (MPEG-II / MPEG-IV / H.264)
PAL / NTSC / PAL-N / PAL-M / SECAM átváltás
True teljes Color

it A képer yő

egjele ő OSD

Memória funkció 100 TP és 2000-állomás
Tá ogatás tö

yelvű

e ü

Tö

yelvű Audió támogatás

Tö

yelvű DVB feliratok

7 apos elektro ikus

űsorújság EPG

Teletext kimenetet VBI és OSD.
USB 2.0 interfész
A gyártó ég fe

tartja

agá ak a jogot, hogy előzetes ejele tés élkül változhat a

készülék hardveres és szoftveres adatai egyaránt.

