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Használati útmutató 
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A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL 

A használati útmutató fontos információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz a fejegység 

működtetésével kapcsolatban. Kérjük, legyen mindig az autójában az útmutató arra az esetre, 

ha bármikor szüksége lenne rá. A dokumentum tartalmát úgy kell érteni, ahogy az benne van. 

A ZENEC fenntartja magának a jogot a dokumentum bármikor történő felülvizsgálatára vagy 

visszavonására előzetes bejelentés nélkül. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

1. Olvassa el alaposan az előírásokat. 

2. Tartsa elérhető helyen ezt az útmutatót, hogy mindig hozzá lehessen férni, bárki is használja a 

készüléket. 

3. Fogadja meg a figyelmeztetéseket. Tartsa be az előírásokat.  

4. Ezt a készüléket arra gyártották, hogy 12 V DC akkumulátoros járműben és negatív 

földeléssel használják. 

5. Ne használja a készüléket az előírástól eltérő körülmények között. Ha nem tartja be az 

előírásokat, érvénytelenné válhat a garancia. 

6. Semmiképp se szedje szét vagy változtassa meg a készüléket, mert érvénytelenné válhat a 

garancia. Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy szervizelni, lépjen kapcsolatba egy 

arra kijelölt ZENEC kereskedővel. 

7. Csak gyári kiegészítőket használjon, melyeket a készülékhez terveztek és gyártottak, egyéb 

esetben fennáll a sérülés kockázata. A szerelési útmutató alapján szerelje be a készüléket az 

erre a célra adott kiegészítőkkel. A baleseteknél fellépő gyorsulási erők néha nagyok lehetnek. 

A helytelenül beszerelt készülékek nagy kockázatot jelentenek a vezető és az utasok számára 

baleset esetén. 

8. Tartsa távol a készüléket víztől és más folyékony anyagtól, mely befolyhat a burkolatba. 

Rövidzárlat vagy akár tűz keletkezhet.  

9. A rövidzárlat elkerülése érdekében soha ne tegyen be vagy dugjon fém tárgyat a készülékbe 

(például érmét vagy fém szerszámot). 

10. Mielőtt kicserél egy hibás biztosítékot, próbálja megtalálni a rövidzárlat okát. Kérem, 

figyeljen oda az áramforrás kábeleire! Ha a rövidzárlat nem az áramforrás vagy a vezetékek 

meghibásodásából ered, kicserélheti a hibás biztosítékot egy újra (ugyanolyanra). Ha továbbra 

is fennáll a rövidzárlat, kérem, lépjen kapcsolatba egy arra kijelölt ZENEC kereskedővel. 

11. Ha bármilyen más készülékhez csatlakoztatja a terméket, olvassa el az útmutatóban a részletes 

biztonsági előírásokat. 

12. Figyeljen arra, hogy ne merítse le a jármű akkumulátorát, miközben használja a készüléket, de 

a jármű motorja nem jár. A készülék ugyanis jelentős mennyiségű energiát használ, és csak 

akkor terheli meg az akkumulátort, ha jár a motor. Lehet, hogy annyira lemeríti az 

akkumulátort, hogy már nem lehet beindítani a motort. 

13. A különböző európai országok törvényei szerint tilos úgy vezetni, hogy közben a vezető 

látóterében filmet vetít a monitor, mert elvonhatja a vezető figyelmét a forgalomtól. Kérem, 

tartsa be országa közlekedési szabályait, ellenkező esetben előfordulhat, hogy baleset esetén 

büntetést kap vagy elveszíti a biztosítási fedezetét. Kérem, figyeljen oda a járműben szóló 

hangerősségre, hiszen észlelnie kell külső hangokat, mint például a rendőr szirénát, stb. 

14. Ne tegye ki a készüléket erős külső behatásnak. Előfordulhat a készülék mechanikai vagy 

elektromos meghibásodása. 

15. Ha kérdések vagy problémák merülnek fel a beszerelés alatt, konzultáljon a ZENEC 

kereskedőjével/importőrével. 
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CSATLAKOZÓK / TELEPÍTÉS 

Első 

 

Hátsó 

 

Energia ellátás (Energia/Infravörös port) 

Első oldal (PIN) nézet 
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Első és hátsó oldal: 

1. Antenna bemenet  

2. HDMI kimenet  

3. A / V kimenet (TV kimenet)  

4. kapcsolat kompatibilis fejegység  

5. A / V 1 bemenet és videó kimenet  

6. tápegység(energia ellátás) és a külső infravörös vevő  

7. A / V 2 bemenet (3,5 mm-es jack dugóval)  

8. Status LED-ek  

9. Reset gomb  

10. USB port  

11. CAM slot  

Energia ellátás: 

1. Ground / GND (fekete) 

 Csatlakoztatva az alvázhoz vagy az autó karosszériájához.  

2. Hátramenet fokozat jelzés (narancssárga) 

 Csak akkor használja, ha csatlakoztatta a tolatókamerát. H az aktiválja hátrameneti 

fokozatot  +12 V jelhez csatlakoztassa  

3. +12 / 24 V (sárga) Egy állandó +12 / 24 V tápfeszültséghez csatlakoztassa 

4. Nincs funkció (zöld)  

5. ACC (piros) Csatlakoztassa a gyújtáskapcsoló +12 / 24 V tápfeszültséghez.  

6. Infravörös LED power (zöld)  

7. +12 V / 1 A kimenet (kék)  

8. Infravörös adatok (barna)  

9. Infravörös teljesítmény (sárga)  

10. Infravörös ground (fekete) 
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Csatlakoztatás a kompatibilis ZENEC fejegységhez 

 

*TV Out=Tv kimenet  R=jobb  L=bal   Headunit=fejegység 

Csatlakoztatás másfajta készülékhez 

 
*External IR receiver=külső infravörös vevő 

Megjegyzés 

 Ha tolatókamerát is szeretne csatlakoztatni, kérjük használja az A/V 2 bemenetet. 

 A csatlakoztatott tolató kamera videó jele csak az A/V kimeneten keresztül érhető el. 

(TV kimenet)  
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ANTENNA ELHELYEZÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA 

Megjegyzés 

 A vétel minősége nagyban függ az 5V fantomtáppal ellátott antenna megfelelő 

elhelyezésétől. Kérjük, ezt tartsa szem előtt a felszerelés során. 

 Ne tegye a terméket semmilyen fém akadály (autó tető) vagy fém bevonatú szélvédő 

útjába (azaz teljes szélvédős fűtés, vagy szigetelés) 

 Ne feledje, hogy két antennát kell felszerelnie a jó vétel eléréséhez. 

 A lenti képen láthatóak az optimális helyek. Ha nem helyezzük az antennákat 

közvetlenül az ablakokba, akkor a vétel valószínűleg jelentősen romlani fog. 

 

 Vezesse a kábeleket az első antennához. Tisztítsa meg azt a felületet ahová az antennát 

fogja szerelni. Győződjön meg arról, hogy a felület száraz és minden zsíros anyagtól 

mentes. Húzza le a védő fóliát a ragasztós hátsó oldalról és nyomja az antennát 

határozottan a végső pozíciójába. 

 A vétel nagyban változik a különböző régiókban. Torzulásokkal találkozhat néhány 

sűrűn lakott területen, vagy felhőkarcolókkal teli városokban. 

ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS 

 

Miután üzembe helyezte és kiválasztotta a 

DVB-T TV, vagy rádió üzemmódot a 

Setup Wizard (telepítő varázsló) segít 

megcsinálni a legfontosabb beállításokat, 

mielőtt az automatikus könyvtár keresés 

elindul. 

1. Automatikus csatorna könyvtár 

elindítása 

2. Ország 

3. OSD nyelv 

4. Nyári időszámítás 

5. Következő oldal 

6. Automatikus csatorna könyvtár 

keresés elindítása  

7. Setup Wizard elhagyása 

8. DVB-T mód elhagyása
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1. Előző oldal 

2. AFS mód 

3. Tuning időszak 

OSD MENÜ 

Fő menü 

- DVB-T TV 

o Csatorna lista 

o Csatorna kezelés 

o Automatikus keresés 

o Nyelvválasztás 

o Csatorna információ 

o Képszélesség 

o Felirat 

o Teletext 

o AFS beállításai 

o Közös felület 

- DVB-T Rádió 

o Csatorna lista 

o Csatorna kezelés 

o Automatikus keresés 

o Nyelvválasztás 

o Csatorna információ 

o AFS beállításai 

o Közösségi interfész 

- Rendszer beállítások 

o Ország/Nyelv 

o Kijelző beállítások 

o Monitor port beállítások 

o HDMI beállítások 

o Antenna kimeneti teljesítmény 

o Verzió/Frissítés 

- Film 

o Lejátszás mód 

o Ismétlés mód 

o Képszélesség 

o Equalizer 

o Környezet 

o Audio kiválasztás 

o Felirat 
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- Fotó 

o Lejátszás mód 

o Ismétlés mód 

o Diavetítési idő 

o Diavetítési effect 

- Zene 

o Lejátszás mód 

o Ismétlés mód 

o Equalizer 

o Környezet 

DVB-T TV 

 

1. Válassza ki a DVB-T TV módot. 

 

Érintse meg a képernyőt, hogy megnyissa a 

menüsort. 

1. Következő TV csatorna 

2. Előző TV csatorna  

3. Csatorna lista megnyitása 

4. Felvétel indítása 

5. Kilépés a DVB-T TV módból 

6. DVB-T TV menü megnyitása 

 

Érintse meg a  ikont, hogy megnyissa 

a DVB-T menüt 

1. DVB-T mód elhagyása 

2. DVB-T TV menüből való kilépés 

3. Következő oldal  
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Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Csatorna lista 

Aktuális csatorna lista 

megjelenítése 
Állomás kiválasztása 

Hozzáférés az EPG-hez EPG lehetőségek 

Csatorna management Programlista szerkesztése Törlés, mozgatás, átugrás 

Auto keresés 
Elérhető csatornák 

automatikus keresése 
Igen, Nem 

Audio választás 

Audio csatorna Bal, jobb, sztereo 

Audio nyelv 
Nyelv az elérhető lehetőségek 

szerint 

Csatorna információ 
Különböző csatorna 

információk kijelzése 
Nem elérhető 

Képszélesség Képszélesség Teljesképernyő, kikapcs 

Felirat Felirat Kikapcs, elérhető nyelvek 

Teletext Belépés a teletext módba 100, +100, +1, -1 

AFS beállítások 

AFS mód Kikapcs, kézi, automata 

Tuning periódus 
30 sec, 1 per, 2 perc, 5 perc. 

10 perc 

Közös felület 
Függ a közös felület 

használatától 

Függ a közös felület 

használatától 

 

Megjegyzés 

 AFS beállítások 

Abban az esetben, ha a jel „elveszik” útközben, a vevő tud keresni az eredetileg beállított 

csatornára vonatkozóan alternatív frekvenciákat. 

Az MFN beállítások által (Multi-Frequency-Network) érzékelt időpontban be tudja állítani a 

jelveszteség és a keresés közötti időtartamot. 

Például; ha gyakran hajt át ugyanazokon az alagutakon Önnek ideális beállítani valamivel 

hosszabb felismerési periódust, annak érdekében, hogy elkerülje a felesleges keresést. 
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DVB-T RÁDIÓ 

 

 

1. Válassza ki a DVB-T Rádió módot 

 

 

 

1. Előző oldal 

2. Következő oldal 

3. Csatorna lista megnyitása 

4. Felvétel indítása 

5. Kilépés a DVB-T Rádió módból 

6. Belépés a DVB-T Rádió menübe 

 

 

 

1. DVB-T mód elhagyása 

2. Kilépés menü 

3. Következő olda
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Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Csatorna lista 

Aktuális csatorna lista 

megjelenítése 
Állomás kiválasztása 

Hozzáférés az EPG-hez EPG lehetőségek 

Csatorna management Programlista szerkesztése Törlés, mozgatás, átugrás 

Auto keresés 
Elérhető csatornák automatikus 

keresése 
Igen, Nem 

Audio választás 

Audio csatorna Bal, jobb, sztereo 

Audio nyelv 
Nyelv az elérhető lehetőségek 

szerint 

Csatorna információ 
Különböző csatorna 

információk kijelzése 
Nem elérhető 

AFS beállítások 

AFS mód Kikapcs, kézi, automata 

Tuning periódus 
30 sec, 1 per, 2 perc, 5 perc. 10 

perc 

Közös felület 
Függ a közös felület 

használatától 

Függ a közös felület 

használatától 

 

 

Megjegyzés 

 Közös felület 

A rendelkezésre álló menüpontok eltérőek lehetnek attól függően, hogyan használta a Közös 

felületet 
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RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 

 

 

1. Válassza a rendszerbeállításokat

 

 

 

1. DVB-T módot elhagyása 

2. Kilépés a menüből 
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Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Ország/Nyelv 

Ország 

Anglia, Ausztrália, Belgium, 

Cseho., Dánia, Észto., 

Finno., Németo., Görögo., 

Franciao., Magyaro., Íro., 

Izrael, Olaszo., Letto., 

Hollandia, Norvégia, 

Lengyelo., Portugália, 

Oroszo., Spanyolo., Svédo., 

Töröko., 

OSD nyelv 

cseh, dán, német, angol, észt, 

finn, francia, német, görög, 

magyar, olasz, lengyel, 

portugál, orosz, spanyol, 

svéd, héber, lett, litván, török 

Nyári időszámítás Be, Ki 

Kijelző beállítások 

Kimeneti felbontás 

720p NTSC, 1080i PAL, 

1080i NTSC, 

1080p, PAL, 1080p NTSC, 

720p PAL 

Színárnyalat 0-100 

Telítettség 0-100 

Kontraszt 0-100 

Fényerő 0-100 

Monitor port beállítások Videó kimenet RGB, CVBS, S-VIDEO 

HDMI beállítások 

Színtér 
YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4, 

RGB 

 

Szín mélység 
8 Bits, 10 Bits, 12 Bits 

Antenna kimeneti 

teljesítmény (+5V) 

Antenna kimeneti 

teljesítmény (+5V) 
Kikapcs, bekapcs, automata 

Verzió/frissítés 

Modell szám Nem elérhető 

H/W verzió Nem elérhető 

Szoftver verzió Nem elérhető 

Alapértelmezett beállítások 

visszaállítása (Reset) 
Jóváhagy 

S/W frissítés Jóváhagy 
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ZENÉK 

 

1. Válassza ki a zenelejátszás 

menüpontot 

 

1. Előző oldal 

2. Következő oldal 

3. Lejátszás/Megállítás 

4. Zene lejátszás megnyitása 

5. File/mappa törlése 

6. Kilépés a zenelejátszó módból 

 

Érintse meg a  gombot, hogy 

megnyissa a zenelejátszó menüt 

1. DVB-T mód elhagyása 

2. Kilépés a menüből 

3. Változtatások mentése és a 

zenelejátszás menü elhagyása 

4. A zenelejátszó menü elhagyása a 

változtatások mentése nélkül 
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Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Lejátszás üzemmód Választhat a különböző 

lejátszási módok között. 

Kikapcsolva, keverés 

Ismétlés üzemmód Választhat a különböző 

ismétlési módok között. 

Könyvtár ismétlése, Ismétlés 

kikapcsolása, Egy szám 

ismétlése 

Equalizer Választhat a különböző 

equalizer módok között. 

Normál, klasszikus, rock, 

jazz, pop, dance, techno, 

lágy, élő 

Környezet Választhat a különböző 

környezeti tényezők között. 

Kikapcs, koncert, templom, 

passzív, élő, széles, aréna, 

terem 

 

FÉNYKÉPEK 

 

1. Válassza a fényképek üzemmódot
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1 Előző oldal 

2. Következő oldal 

3. Indítás/Megállítás 

4. Fényképek menü megnyitása 

5. File/mappa törlése 

6. Kilépés a fényképek menüből 

 

Érintse meg a  gombot, hogy 

megnyissa a fényképek menüt. 

1. DVB-T üzemmód elhagyása 

2. Kilépés 

3. Változtatások mentése és a 

fényképek menü elhagyása 

4. A fotók menü elhagyása a 

változtatások mentése nélkül 

Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Lejátszás üzemmód 
Választhat a különböző lejátszási 

módok között 
Kikapcsolva, keverés 

Ismétlés üzemmód 
Választhat a különböző ismétlési 

módok között. 

Könyvtár ismétlése, ismétlés 

kikapcsolása, Egy kép ismétlése 

Diavetítés ideje 

Választhat a különböző, egy 

képre eső megjelenítési 

időtartamok között 

3, 6, 9, 12, 15 másodperc 

Diavetítési effekt 
Választhat a diavetítési 

különböző effektjei között 

Kikapcs, fel-, le-, balról-, jobbról úszik, 

balról-, jobbról felúszik, balról-, jobbról 

leúszik, függőlegesen-, vízszintesen 

osztott, függőleges-, vízszintes elosztás, 

függőleges-, vízszintes ablak, dobozban, 

véletlenszerű 
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VIDEÓK 

 

1. Videó lejátszás kiválasztása

 

1 Előző oldal 

2. Következő oldal 

3. Lejátszás/Megállítás 

4. Videó lejátszó menü megnyitása 

5. Fájl/mappa törlése 

6. Kilépés a videó lejátszó menüből

 

 

Érintse meg a  gombot, hogy 

megnyissa a videók menüt. 

1. DVB-T mód elhagyása 

2. Kilépés 

3. Következő oldal 

4. Változtatások mentése és a videók 

menü elhagyása 

5. Videók menü elhagyása a 

változtatások mentése nélkül 
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Megjegyzés 

Név Funkció Lehetőségek 

Lejátszás üzemmód 
Választhat a különböző 

lejátszási módok között 
Kikapcsolva, keverés 

Ismétlés üzemmód 
Választhat a különböző 

ismétlési módok között 

Könyvtár ismétlése, ismétlés 

kikapcsolása, Egy videó 

ismétlése 

Képernyő arány Beállíthatja a kép arányait Teljes képernyős, kikapcs 

Equalizer 
Választhat a különböző 

equalizer módok között 

Normál, klasszikus, rock, 

jazz, pop, dance, techno, 

lágy, élő 

Környezet 
Választhat a különböző 

környezeti tényezők között 

Kikapcs, koncert, templom, 

passzív, élő, széles, aréna, 

terem 

Hangzás kiválasztása 
Választhat a különböző 

hangzás beállítások között 
Bal, jobb, stereo 

Felirat 

Aktiválhatja, vagy 

kikapcsolhatja a felirat 

funkciót 

Kikapcs, egy nyelv az 

elérhető feliratok közzül 
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FELVEVŐ FUNKCIÓ (DVB-T TV és DVB-T RÁDIÓ) 

 

1. Felvétel indítása

 

1. Felvétel megállítása 

 

Megjegyzés 

 A felvétel leáll, ha kikapcsolja a készüléket. 

 A tárolási fájlrendszer FAT/FAT32 formátumot támogat, illetve USB tároló 

eszközt 4GB-ig.  

 A DVB-T TV felvételei a „Rögzített Program” mappában kerülnek tárolásra és a 

Videó üzemmódban lehet azokat lejátszani. 

 A DVB-T Rádió felvételei a „Rögzített Program” mappában kerülnek tárolásra és a 

Zene üzemmódban lehet azokat lejátszani. 
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TÁVIRÁNYÍTÓ 

Távirányító gombjai 
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1.  KAPCSOLÓ GOMB 

Eszköz ki/be kapcsolása 

2.  SZÁMOZOTT GOMBOK 

Közvetlen csatorna választáshoz 

3.  RECALL 

Visszatérés az előző kiválasztott 

csatornához 

4.  OK 

A választás megerősítése 

5.  VOL- 

Hangerő csökkentése és a menü balra 

mozgatása 

6.  HOME 

Fő menü megnyitása 

7.  CH▼ 

Következő csatorna és a videó mód lefelé 

mozgatása 

8.  EPG 

EPG menü megnyitása 

9.  MANUAL 

Nincs funkciója 

10.  ELINDÍTÁS/MEGÁLLÍTÁS 

Lejátszás elindítása és megállítása 

11.  FR 

Gyors visszatekerés 

12. REC 

TV és Rádió üzemmódban történő felvevés 

elindítása és megállítása 

13. F1 

A piros gomb arra szolgál, hogy 

közvetlenül beléphessen a teletext oldalra 

és elindítsa vagy megállítsa a TV vagy 

Rádió program felvételét. 

14.  F2 

A zöld gomb arra szolgál, hogy 

közvetlenül beléphessen a teletext oldalra. 

15. REPLAY 

Nincs funkciója 

16. F3 

A sárga gomb arra szolgál, hogy 

közvetlenül beléphessen a teletext oldalra. 

17. F4 

A kék gomb arra szolgál, hogy közvetlenül 

beléphessen a teletext oldalra. 

18. MUTE 

Hang elnémítása és visszaállítása 

19. SOURCE 

Választás a videó források között: 

DTV/AV1/AV2 

20. PREVIEW 

Nincs funkciója 

21. AUDIO 

Választhat a különböző hangsávok a stereo 

és a mono között 

22. ENTER 

Elfogadhatja és megnyithatja a kiválasztott 

csatornát 

23. INFO 

Csatorna információk megnyitása 

24. CH▲ 

Előző csatorna és a videó mód lefelé 

mozgatása 

25. VOL+ 

Hangerő növelése és a menü jobbra 

mozgatása 

26. MENU 

Beállítások menü megnyitása 

27. EXIT 

Kilépés a jelenlegi menüből 

28.  AUTO SCAN 

Auto scan funkció elindítása 

29. FF 

Gyors előretekerés 

30. TTX 
Teletext megnyitása 
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KIEGÉSZÍTŐK 

 

1 Tápegység kábel (2 m) 

2. Fejegység adapter kábel (35 cm) 

3. Fejegység csatlakozó kábel (5 m) 

4. A/V csatlakozó kábel (1 db) 

5. 3,5mm-es jack csatlakozós kábel 

(1,5 m) 

6. Aktív DVB-T antennák (2 db) 

7. Infravörös távérzékelő hosszabbító 

kábellel (5 m) 

8. Távirányító (1 db) 

9. Rögzítő elem csavarokkal (2 db) 

10. Használati útmutató (1db) 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem 

működik és az 

állapotjelző LED nem 

világít. 

A tápegység kábel nincs megfelelően 

csatlakoztatva. 
Ellenőrizze a tápegység kábelt. 

A tápegység biztosítéka kiolvadt. 

Ellenőrizze a biztosítékot. 

Amennyiben az a probléma 

cserélje ki egy újra, amely 

ugyanolyan áramfelvétellel bír. 

A készülék nem kap 

DVB-T jelet, vagy a 

vétel minősége nem jó. 

A DVB-T antennák nincsenek a 

készülékhez csatlakoztatva. 

Ellenőrizze a DVB-T antenna 

vezetékét. 

A DVB-T antennák sérültek. 
Cserélje ki a DVB-T 

antennákat. 

A DVB-T antennák phantom 

tápegysége ki van kapcsolva. 

Engedélyezze a menüben a 

DVB-T antennák phantom 

tápegységének bekapcsolását. 

A DVB-T antenna helyzete nincs jól 

kiválasztva. 

Ellenőrizze a DVB-T antennák 

pozícióját, ha szükséges 

változtassa meg. 

Nincs, vagy nagyon rossz a DVB-T 

vétel az adott környéken. 

Ellenőrizze a DVB-T vételt, ha 

egy másik régióban van. 

A távirányító nem 

válaszol. 

A külső infravörös vevő nincs 

csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa az infravörös 

vevőt. 

Lemerült az akkumulátor a 

távirányítóban. 

Ellenőrizze az elemeket és 

helyezzen újakat a helyükre 

amennyiben szükséges. 

A távirányító nem mutat közvetlenül 

az infravörös vevőre, vagy akadály 

található a távirányító és az 

infravörös vevő között, amely 

blokkolja a jelet. 

Irányítsa a távirányítót az 

infravörös vevőre. 

Hibás a távirányító. 

Ellenőrizze a távirányítót, 

amennyiben rossz cserélje le 

egy újra. 
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Nem sikerül rögzíteni a 

TV adást az integrált 

videó felvevővel. 

Nincs, vagy nem megfelelő az USB 

flash meghajtó amit használ. 

Csak kompatibilis USB flash 

meghajtót használjon. 

Nincs elég szabad memória a 

csatlakoztatott USB flash meghajtón. 

Legyen elegendő szabad hely az 

USB flash meghajtón. 

Nem sikerül lejátszani 

az audio és videó 

fájlokat az integrált 

média lejátszóval. 

A fájl formátuma nem kompatibilis a 

készülékkel. 

Csak kompatibilis fájl 

formátumokat használjon. 

Nem sikerül dekódolni 

és visszajátszani a 

titkosított TV 

műsorokat. 

Nincs közös felület és/vagy 

smartcard az eszközben. 

Alkalmazza a közös felület, 

vagy a smartcard-ot az 

eszközben. 

Az alkalmazott közös felület és/vagy 

a smartcard nem kompatibilis a 

szükséges titkosítási rendszerrel. 

Használjon olyan közös 

felületet és/vagy smartcard-ot, 

amely kompatibilis a szükséges 

titkosítási rendszerrel. 
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SPECIFIKÁCIÓK 

Főbb jellemzők 

DVB-T vétel 2-CH Antenna Diversity HD DVB-T Tuner 

Multimédia lejátszás USB eszköz MP3, MPEG4, JPEG 

multimédia-lejátszáshoz 

Speciális funkciók Pay TV, TV-felvétel és AFS funkció 

támogatás 

RF bemenet 

Antenna Támogatott aktív antenna (F-csatlakozó) 

Frekvencia tartomány VHF (170-230 MHz) és UHF sáv (470-862 

MHz) 

RF bemeneti impedancia 75 Ohm 

Csatorna sávszélesség 6/7/8 MHz 

TV rendszer 

Hagyományos átvitel ETS 300 744 DVB-T megfelelés 

Videó/audio dekóder Valós idejű 1080 Full-HD Video Decoder: 

MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) SD& HD 

H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) 

SD & HD 

Főbb S/W jellemzők 

Jellemzők DVB-T TV/rádió, Automatikus 

csatornakeresés, Multi-Nyelv EPG, Csatorna 

előnézet, Teletext, Felirat,  

Automatikus frekvencia kapcsoló (AFS) 

TV/Rádió felvevés TV/Rádió programok felvétele USB eszközre 

Média formátumok 

Média port USB 

Audio formátum MP3, WAV, AAC 

Videó formátum MPEG-I/II/IV, VOB, AVI, DivX6, Xvid, 
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MKV, TS, MOV, RMVB 

Fénykép formátum JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF 

Felirat formátum SRT, SUB, SSA, ASS, SMI, PSB, TXT, IDX 

Rögzített fájl formátum *.TSV (TV felvétel) and *.TSA (Rádió 

felvétel) 

Közös felületek (interfaces) 

CAM slot PCMCIA Közösségi Interface 

USB port USB 2.0 host támogatás (TV/rádió felvétel 

lejátszásához) 

AV In Külső A/V bemenet (3,5 mm-es jack 

fülhallgató) 

Teljesítmény/Infravörös port +12/24 V DC-In, Infravörös hosszabbító 

kábel bemenet 

AV I/O port 8 tűs port, köztük 2 CVBS video kimenet és 

1 külső A/V bemenet 

Monitor port 14 tűs interface port fejlett integrált  

monitorral vagy fejegységgel 

TV-kimenet 1 CVBS videó kimenet, 1 audio (L/R) 

kimenet 

Áramellátás 

Bemeneti feszültség +12/24 V DC 

Fogyasztás 5.5 W 

Méret és súly 

Méret (WxDxH) 190 x 150 x 36 mm 

Súly 750 g 

 

Megjegyzés 

A modellnek a specifikációi és tervei folyamatosan, illetve értesítés nélkül változhatnak 
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KÉT ÉVES GARANCIA 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy ZENEC termék vásárlása mellett döntött. Érdemes megtartani az eredeti 

csomagolást arra az esetre, ha később szállítani kell a terméket. Amennyiben garanciális 

szervizelésre van szüksége az Ön ZENEC termékének, kérjük, juttassa vissza ahhoz a 

kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy pedig az Ön országában megtalálható elosztóhoz. Erre a 

ZENEC termékre hibás anyag vagy gyártási probléma miatt két éves garancia jár attól a 

naptól számítva, hogy a vevő megvette a terméket a kereskedőtől. 

GARANCIAKORLÁTOK 

Nem él a garancia a következő sérülések esetén: 

1. Nem megfelelő beépítés, illetve nem megfelelő audio vagy áramcsatlakozások 

2. A készülék túl sok nedvességnek, folyékony anyagnak, perzselő napsugárnak vagy 

szennyeződésnek, pornak van kitéve. 

3. Mechanikus sérülés esetén, ha az baleset, ütközés vagy illetéktelen javítási kísérlet, 

illetve a gyártó által nem engedélyezett változtatások miatt lép fel. 

Ez a garancia a hibás termék azon javítására vagy cseréjére vonatkozik, amit a gyártó 

jóváhagy. A szállítás vagy a visszaszállítás során keletkezett költségeket nem fedezi ez a 

garancia. A garanciális munka nem kezdődhet meg addig, amíg be nem mutatják a 

hiánytalanul kitöltött garancialevelet. Meg kell adni a modellt, szériaszámot, a vevő adatait, a 

vásárlás dátumát, szükség van a kereskedő pecsétjére, illetve mellékelni kell az eredeti 

szállítólevelet. 

GARANCIAJEGY      ZENEC MODELL: ZE-DVBT60HD 

Sorozatszám: ……………………….…………….   Számlaszám: …………………… 

Vásárlás dátuma: ……………………………………………………………………………… 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Cím: …………………………………………………………………………………………… 

Város: …………………………………………………………………………………………. 

Állam: ……………………………………………  Irányítószám: …………………… 

Ország: ………………………………………………………………………………………… 

Kereskedő címe és pecsétje: 

 Ha a jövőben bármikor ki kell dobnia a szemétbe ezt a terméket, vegye figyelembe, hogy a feleslegessé 

vált elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékok közé. Kérjük, hasznosítsa újra, ha 

van rá lehetőség. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál, illetve kérjen tanácsot a kereskedőtől (Használt 

elektromos és elektronikus készülékek irányelve). 
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