Gyári beállítás
KAON S220
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 menü gomb megnyomása után a nyilak segítségével
keresse meg a „rendszerbeállítás”menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Itt kéri a boksz a pin kódot,
amely 0000. Utána nyomja meg az OK gombot. A felfelé mutató nyíl segítségével válassza ki a „gyári értékek
visszaállítása” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Utána válassza ki az „igen” feliratot, amit szintén
az OK gomb megnyomásával fogadhat el. Ekkor a box újraindul (20 másodperc sötét képernyő), majd
megjelenik az „új csatorna keresése” felirat. Ekkor nyomja meg az OK gombot. Ez után egy „nyelvválasztási
ablak” jön fel, ahol válassza ki a magyar nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot. A „Hang” feliratnál a
„feliratválasztás” menüben válassza ki a magyar nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az „idő?”
felirat, amit átállítsunk át, ha nem a GMT + 1:00 feliratot mutatja. Amennyiben ez a felirat jelenik meg, akkor
az OK gomb megnyomásával fogadja azt el.
A „kézi kereséssel” vagy „automata kereséssel” indítsa el a csatornák keresését.
Kézi keresés esetén a lefelé mutató nyíllal kettőt lépve „Constallion” feliratnál átállítsa át a mutató nyíl kétszer
egymás után történő megnyomásával az értéket „256 QAM” –re. Ekkor elindul a csatornakeresés, amint a
boksz végez a kereséssel kiírja a csatornatalálatok számát. A keresés eredményét az elfogadhatja és mentheti
az OK gomb lenyomásával.
Automata keresés esetén kezdő frekvenciát a számbillentyű segítségével írja át „176 000”-re, majd a lefelé
mutató nyíllal egyet lépve a végfrekvenciát állítsa „806000-re. A lefelé mutató nyilat kétszer megnyomva a
„Constallion”értéket szintén állítsa át „256 QAM”-re. Elindul a csatornakeresés, amint a boksz végez a
kereséssel kiírja a csatornatalálatok számát. Ez a folyamat lassabb, mint a kézi keresés.

Stand by - A készülék
ki/bekapcsolása
Tuner - Földi és műholdas mód
közötti átkapcsolás
Számjegygombok (0-9)

Exit gomb (kilépés) - Visszatérés a menüből a normál tv nézés módba

Csatornák kiválasztására, csatornák
szerkesztésére, Pin kód beadására

Ok gomb - Választás megerősítése

0 gomb

Bal/Jobb nyíl - Balra vagy jobbra mozgás a menüben

Több csatorna gomb. Több képes
video felugró ablak jelenik meg

Vol+/Vol - Hangerő csökkentése/növelése

TV/STB
Átkapcsolás a TV és Set Top Box
vétel között
Text gomb - Váltás teletextüzemmódra
Sub-t gomb (piros) - Feliratozás
Sort gomb (zöld)
Pillanatnyi információs felirat vagy
műhold lista kijelzése

Le/fel nyíl - Fel vagy lefelé mozgás a menüben

CH fel nyíl/CH le nyíl – Következő vagy előző csatorna választása
Pause – Video lejátszás megszakítása vagy folytatása
Guide – TV/Radio műsorkijelzése
Mute - Hang engedélye vagy tiltása
TV/RADIO – Átkapcsolás a TV és Rádió között
A.L/R – Hangmód választás (Mono Bal, Stereo Jobb)
A.LANG – Hang nyelvének kiválasztása
Sleep – Automatikus kikapcsolás

Timer gomb (sárga)

Recall – Visszatérés az előző csatornához

Csatornalista sorba rendezése

FAV – Kedvenc csatorna kiválasztás

INFO gomb (kék)

P.STD - V. Format - HD kép felbontásának kiválasztása – normál képre

Programinformációk megjelenítése a
képernyőn

váltás

Menü - Menü megjelenítése

P.SIZE - Képméret
Zoom – Képméret növelés
OPTION - Funkcióválasztó

