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Kedves Ügyfelünk!

Kezdeti lépések

Mi található a küldeményben?

A csomagban egy új Sagem DS86 HD set-top-box-ot és telepítéséhez szükséges
kábeleket találod.
Ez az útmutató a készülék összeszereléséhez és használatához nyújt segítséget Neked.
Az új set-top-box-ot azért kaptad mert hamarosan bizonyos televízió csatornák már
csak jobb, HD minőségben lesznek elérhetőek számodra.
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Az átállás időpontjáról tájékoztatni fogunk, de addig is kérjük, végezd el az összeszerelést.
Üdvözlettel,

Telekom
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Eszközvisszaküldési
tájékoztató
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Szereld magad
útmutató

1

Set-top-box + Smart Card

2

Tápegység
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Univerzális távirányító
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2 db AAA elem
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Eszközvisszaküldési tájékoztató

6

Szereld magad útmutató
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HDMI kábel

Kezdeti lépések

Kezdeti lépések

Mi található a küldeményben?

A doboz tartalmazza az összes eszközt, amire az összeszerelés során szükséged lesz!
Ellenőrizd a küldeményt, hogy minden megérkezett-e!
Valami hiányzik? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!
Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50
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Eszköz bemutatása

Eszköz bemutatása

Eszköz bemutatása
Az eszközön található be- és kimeneti csatlakozók, gombok és jelző LED-ek:
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P- Csatorna váltógomb

2

P+ Csatorna váltógomb

3

KI/BE kapcsoló

4

Állapot kijelző

5

Digitális kijelző

6

Smart Card olvasó

7

Műholdas antenna bemenet

8

HDMI (digitális audio-/videocsatlakozó)

9

Analóg audiócsatlakozó (Hi-Fi-egységhez)

10

Digitális hangcsatlakozó

11

Scart csatlakozó ( videóhoz, DVD-hez)
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Scart csatlakozó (tévéhez)
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Tápegység csatlakozó
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2/a. lépés: az új SAT-os set-top-box üzembehelyezése
SCART kábellel

Összeszerelési útmutató

Összeszerelési útmutató

1. lépés: válaszd le a meglévő SAT-os set-top-box-ot!
A régi eszközöd

Az új eszközöd

3.

2.

1.
1.

2.

Kövesd az alábbi lépéseket:
1. Áramtalanítsd a régi SAT-os set-top-box-ot!

1. A régi set-top-boxról letekert kábelt csavard fel az új egység antenna

2. Válaszd le a set-top-box-ot a TV készülékedről. (húzd ki a SCART kábelt)
3. Csavard le a kábelt az antenna bemenetről

2. Kösd össze az új set-top-box-ot a TV készülékeddel a régi SCART kábellel.

Kérjük ne feledkezz meg az eszközök visszaküldéséről, melyről információt a
12. oldalon és az Eszközvisszaküldési tájékoztatóban találsz!

Amennyiben több set-top-boxszal is rendelkezel, a cserélendő eszköz
beazonosításában segítséget nyújt, ha leellenőrzöd az elérhető HD
csatornákat. HD képes set-top-box esetén:

•
•

bemenetére.

A HD minőségű csatornák a 900-as programhelyeken találhatóak.
A HD minőségű csatornák neve tartalmazza a „HD” szócskát.
(pl.: M1 HD, RTL Klub HD, TV2 HD…)

2/b. lépés: az új SAT-os set-top-box üzembehelyezése az új,
HDMI kábellel
Az új eszközöd

1.

2.

Ha ezeket a csatornákat nem találod a csatornalistában, akkor azt a
set-top-box-ot kell lecserélned!

1. A régi set-top-boxról letekert kábelt csavard fel az új egység antenna bemenetére.
2. Kösd össze az új set-top-box-ot a TV készülékeddel a HDMI kábellel.
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Amennyiben televízió készüléked is alkalmas HDMI kábellel történő
csatlakoztatásra, javasoljuk, hogy az új set-top-box-ot a csomagban
található HDMI kábellel kösd össze a televízió készülékeddel!

3. lépés: helyezd áram alá a készüléket!

1. Kapcsold be a TV készüléket! (ON gomb)
2. Szoftverfrissítés

Amennyiben a Sat TV set-top-boxon szoftverfrissítés szükséges a képernyőn az
alábbi szöveg jelenik meg: „Letöltési folyamat. A frissítés letöltéséhez nyomja az
OK-t, vagy kilépéshez az Exit gombot” - A set-top-box távirányítóján.
Ha a letöltést választod: A letöltés több percet vesz igénybe és alatta a képernyő
fekete lesz. Ne kapcsold ki közben a set-top-box-ot!
A letöltés végén a következő felirat jelenik meg a képernyőn: „Letöltési folyamat. A
letöltés befejeződött. Az új szoftver letöltése sikeres, a műsorokhoz való visszatéréshez
nyomja meg az OK gombot.”
3. Üdvözlés

Helyezd áram alá az új SAT-os set-top-box-ot a dobozban kapott, új tápegység
segítségével!

A képernyőn megjelenik az üdvözlő üzenet, a set top box kijelzőjén pedig az
init/inSe üzenet.
Ha az üzenet 30 másodpercen belül nem jelenik meg, ellenőrizd a TV távirányítód
segítségével (Input/source), hogy az a bemeneti forrás van-e kiválasztva (HDMI
vagy Scart).
4. A set -top-box távirányítón található léptető gombok segítségével válaszd ki a kívánt

menü nyelvet.
5. A léptető gombok segítségével válaszd ki a kívánt országot.
6. Csatornák behangolása: Válaszd a Gyorstelepítés menü pontot, majd nyomd meg

az OK gombot.
7. Válaszd a „következő” ikont, majd nyomd meg az OK gombot!

További segítséget a következő linken találsz:
www.telekom.hu/satboxcsere.hu
A beállítások végére értél!
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Összeszerelési útmutató

Összeszerelési útmutató

4. lépés: Első beállítások

Hibaelhárítás

Ha befejezted az összeszerelést, a régi készüléked és a tápegységet visszajuttathatod
részünkre:

Mielőtt felvennéd a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, olvasd el a következő
tanácsokat. Ha a hiba az alábbi műveletek végrehajtása után is fennáll, további
információért fordulj ügyfélszolgálatunkhoz, a 1414-es valamennyi belföldi hálózatból
díjmentesen hívható számon!

Magyar Postán keresztül,
vagy add le valamelyik Telekom üzletben!

1. A távirányítóval nem lehet
a set-top-box-ot irányítani.

Postai visszaküldés

• Bizonyosodj meg, hogy a megfelelő távirányítót

használod.
• Tartsd a távirányítót a set-top-box irányába.
• Bizonyosodj meg, hogy a jel irányában nem

1. A postán jelezd, hogy Telekom ügyfél vagy és mutasd be az Eszközvisszaküldési

tájékoztatót!

találhatók olyan tárgyak, amik annak közvetítését
gátolnák.
• Ellenőrizd, hogy az elemek megfelelően be vannak-e
helyezve. Cserélj elemet, ha szükséges.

Melyik postán adhatom le? Használd a Magyar Posta postakeresőjét
a “Csomagküldemény feladására” kijelölt postahivatalok szűrésére:
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso
2. Kapsz egy előre megcímzett dobozt, ebbe tedd bele a visszaküldendő eszközöket (set-

top-box, set-top-box távirányítója, Smart Card, tápegység) és az Eszközvisszaküldési
tájékoztatót, melyet a Szereld magad küldemény oldalán, a tasakban találsz!
3. Írd fel a dobozra 9 jegyű MT azonosítódat, amit a számlád első oldalán, a Telekom

2. A set-top-box kijelzőjén a
következő jelenik meg: -- : --

• Nyomd meg a KI/BE gombot a készülék

3. A képernyő fekete színre
vált, vagy a kijelzőn egy
hibaüzenet jelenik meg.

• Kapcsold ki-majd be a készüléket, ha így sem

4. A kép lefagy, nincs
hang vagy közvetítési
probléma áll fenn.

• Ellenőrizd a vezetékeket a set-top-box hátulján és

5. A set-top-box nem
talál csatornát.

• Végezd el a gyári beállítások visszaállítását.

bekapcsolásához.

fiókodban vagy a Telekom applikációban az előfizetés adatainál találsz!
4. Zárd le a dobozt ragasztócsík segítségével és add fel díjmentesen!

Személyes leadás Telekom üzletben
1. Mielőtt bemész a Telekom üzletbe, a régi eszközöket (set-top-box, set-top-box

távirányítója, Smart Card, tápegység) tedd bele az eredeti dobozukba vagy az
újonnan kapott eszköz dobozába!
Melyik üzletben adhatom le? Használd a Magyar Telekom üzletkeresőjét:
https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso
2. Az üzletben szükséges azonosítanod magad az MT azonosítód és személyi okmányaid

segítségével.

mûködik, végezd el a gyári beállítások visszaállítását.

a TV készülék hátulján is. Ellenőrizd, hogy nincs
elnémítva (mute) a készülék.

3. Kollégánk átveszi az eszközöket és intézi a további folyamatot. Ez a lehetőség is

díjmentes.
Ha mindent megpróbáltál, mielőtt telefonálsz, indítsd újra az eszközt!
Segíthetünk? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!
Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50
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Valami nem működik?

Eszközvisszaküldési tájékoztató

Küldd vissza nekünk a régi eszközöket!

Sagem DS86 HD specifikáció

A Sagem set-top-box megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, a megfelelő
működéshez szükség van az alábbi biztonsági előírások betartására:

Műholdbemenetek: Műhold RF-bemenet

Specifikációk

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások

Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150 MHz
Bemeneti jel teljesítmény: –25-től –65 dBm-ig

• Kizárólag a dobozhoz mellékelt eredeti tápegységgel csatlakoztasd az eszközt!

Bemeneti impedancia: 75 Ohm

• Soha ne csatlakoztass az áramforrásba sérült vezetékű tápegységet!

KU-sávszéllesség: 10,7–12,75 GHz

• Ne terheld túl a konnektort vagy a hosszabbítót, biztonságos számú eszközt helyezz

LNB-áram 13/18 v, max.400 mA – túlterhelés-védelem

áram alá!
• A set-top-box-ot ne helyezd instabil felületre!
• Ne helyezz semmilyen nehéz tárgyat a set-top-box-ra, ne takard le vagy ne tedd ki
közvetlen nedvességnek!
• A set-top-box-ot ne használd és ne tárold túl meleg, túl hideg, nyirkos és poros helyen!
• Ne helyezd a set-top-box-ot nyílt láng, például gyertya közelébe!
• Kizárólag száraz, puha ronggyal tisztítsd az eszközt, ügyelj rá, hogy közvetlen víz
vagy egyéb nedvesség ne érje a készüléket!

22 kHz LNB-vezérlô és DiSEqC 1.1
Szimbólumfrekvencia: 10–30 MS/s
Kódfrekvencia: 1/2 - 7/8
Sávterjedelem: 36 MHz
Felbontás / jelformátum
HD: 1280 x 720 50 Hz-nél progresszív
vagy 1920 x 1080 50 Hz-nél váltott soros
Képarány 16/9

Az áramfogyasztás és a készülék elhasználódásának optimalizálására
javasoljuk, hogy azt standby-módba állítsd, amikor nem használod. Húzd ki
a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használod
a készüléket!

SD: képarány 4:3 és 16:9
Konvertálás: Pan and Scan, Letter-box
Kimeneti csatlakozók
TV-SCART
AUX-SCART
2XRCA audio

Az áramkör túlterhelése áramütést, rövidzárlatot és tüzet is okozhat.

RCA S/Pdif koaxiál
HD-kimenet
HDMI HDCP-vel
Hangkimenet
Hi-fi-hangkimenet
S/Pdif koaxiális
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.telekom.hu/satboxcsere

FORGALMAZÓ

GYÁRTÓ

Magyar Telekom Nyrt.

Sagemcom Broadband SAS. a company registered

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

at 250 route de l`Empereur, 92500 Rueil Malmaison,

E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu

France and whose VAT number is FR10440294510

Telefon: 1414

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
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