
 

Gyári beállítás 
 

Intek HD-C63CX  

A menübe a menü gomb megnyomásával juthat el. A menüben a nyilakkal tájékozódhat (fel, le, jobb, bal). Az egyes 

menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphet. A nyilak segítségével keresse meg a „szerszámosláda” ikont, úgy hogy jobbra 

halad, majd nyomja meg az OK gombot. A nyilak segítségével válassza ki a „Rendszerbeállítások” feliratnál a „Gyári értékek 

visszaállítása” feliratot majd nyomja meg az egy OK gombot. A rendszer ekkor kéri a jelszót, ami 1111. A jelszó megadását 

követően nyomja meg az OK gombot. Ekkor a képernyő elsötétedik kb. 20mp-re, ez alatt a modem újraindul. Ezt követően 

megjelenik a „csatornák keresése” felirat, majd a keresés befejeztével megjelenik az „eredmény sikeres” felirat.(Figyeljen arra, 

hogy a képernyőn megjelenő jelerősség és jelminőség 70% fölött legyen.) Az OK gomb megnyomásával mentésre kerül a Tarr Kft 

által kiosztott csatornalista. 

 

Bekapcsoló gomb - Set Top Box 

ki/bekapcsolása 

TV gomb – Nincs funkciója 

Számbillentyüzet (0-9) - 

Közvetlen csatornaváltás és 

numerikus adatbevitel 

TV/Radio - Tv és Rádió 

üzemmód közötti váltás 

Piros gomb – Nem támogatott 

Zöld gomb – Nem támogatott 

funkció  

Sárga gomb – Nem támogatott 

funkció 

Kék gomb  (INFO)- Program és 

műsorinformációk megjelenítése 

Nyíl gomb < /> 

Hangerő szabályzás, navigálás a 

menüben (jobbra/balra) 

Nyíl gomb ^ / ˇ Csatornaváltás 

navigálás a menüben (fel/le) 

OK gomb - TV nézés közben a 

programlista megjelenítése vagy 

a Menüben a kiválasztott 

esemény jóváhagyása 

VOD - Nem támogatott funkció 

EPG gomb - EPG információk 

megjelenítése 

OPT gomb - Elérhető opciók 

megjelenítése 

Back - Visszalép az előző 

menübe 

 

Némítás gomb - Hangkimenet némítása 

Menü - Belépés a főmenübe 

WWW – Nem támogatott szolgáltatás 

Vol +/-  - Hangerő szabályzás 

Page - Egy oldalt előre/visszalép a csatorna listában 

PR +/- - Csatornaváltás 

REC (felvétel) – piros pont – Nem támogatott funkció 

STOP gomb – Nem támogatott funkció 

PVR gomb – Nem támogatott funkció 

Kettős nyíl balra gomb – Nem támogatott funkció 

Lejátszás/Szünet – Nem támogatott funkció 

Kettős nyíl jobbra gomb – Nem támogatott funkció   

Text - Teletext be/kikapcsolása 

Feliratozás – Felirat változtatása 

Hangzás gomb - Felirat és hangsávváltoztatás 
F1 – Nincs funkciója 
F2 – Nincs funkciója 
F3 – Nincs funkciója 

      F4 – Nincs funkciója 
 
 
 
 
 
 
 

 


