
Gyári beállítás 
 

TechniStar K1 CSP  

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 „beállítások”menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. „Szervizbeállítások” menügombra 
lépve ismét nyomja meg az OK gombot, majd keresse meg a „gyári beállítások visszaállítása” menügombot. Ezt 
követően az OK gomb megnyomása után a következő kérdést olvashatja: „Valóban visszaállítja a gyári 
beállításokat?”. A nyilak segítségével lépjen az „igen” feliratra és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a 
„gyári beállítások visszaállítása” felirat és 20 másodpercre elsötétül a képernyő, amíg a boksz újraindul. Ezután 
megjelenik a „menü nyelv” felirat, ahol a magyar nyelv kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Az 
„Ország” menüpontban válassza ki a „Magyarország” feliratot és nyomja meg az OK gombot.  

Ez után annak megfelelően, hogy a boxot milyen kábellel csatlakoztatja az TV készülékhez válassza ki az EORD 
AV (itt a csatlakozó szögletes, vaskos) vagy HDMI (itt a csatlakozó vékony, hasonlít egy USB kábelre, csak kicsit 
szélesebb) feliratot, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a „képarány kiválasztása” menübe jut, ahol a tv 
készülékünknek megfelelően kiválaszthatja, hogy 16:9 vagy 4:3 legyen a képarány. OK gomb megnyomása után 
a „hálózat konfigurálása” menübe jut, ami az OK gomb megnyomásával kihagyható és ez által eljut a 
„csatornakeresés” –hez. Itt válassza ki a „minden csatorna” feliratot, az OK gomb segítségével és elindul a 
hálózati keresés, majd automatikusan megjelennek a csatornák. Panasonic tv készülék esetén ügyeljen arra, 
hogy az „ország” kiválasztásánál Hollandiát válassza, mert ebben az esetben megkaphatjuk a Tarr Kft. által 
kiosztott csatornasorrendet, ellenkező esetben a német nyelvű csatornák kerülnek előre. 

 

Stand by - A készülék 
ki/bekapcsolása 

Némítás gomb – Hangkimenet 
némítása 

Számjegygombok (0-9) 

Számjegyes adatok bevitele, 
közvetlen programváltás 

OPT - Funkcióhoz tartozó opciók 

AV – Audio/Video 

Piros gomb – Nem támogatott funkció 

Zöld gomb – Nem támogatott funkció 

Sárga gomb – Nem támogatott funkció 

Kék gomb – Nem támogatott funkció 

Le/fel /bal/jobb nyíl  - Mozgás a  

menüben 

OK gomb - Választás megerősítése 

SFI gomb – Elektronikus Programújság 

Exit – Kilépés 

INFO gomb - Programinformációk 
megjelenítése a képernyőn 

+/- gomb  -  Hangerő csökkenése/növelése 

Prog+/Prog- gomb - Programkeresés 

TV/RADIO – Átkapcsolás a TV és Rádió 

között  

Menü – Menü megjelenítése 

 

TV/SAT – Csatornalista megjelenítése 

         TXT – Teletext megjelenítése 

Stop – Nem támogatott funkció 

Ext - Kilépés 

SAT1 – Nem támogatott funkció 

SAT2 – Nem támogatott funkció 

VCR – Nem támogatott funkció 

TV – Nem támogatott funkció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


