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Abban az esetben, amikor a csatornakínálatban bármilyen változás (pl. csatorna név 
változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top 
box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan). 

Amennyiben a távirányító MENU gombját megnyomva, a képernyőn megjelenő menüben 
a PR-TELECOM új logója (              ) jelenik meg, abban az esetben a set-top box alkalmas 
a gyors és automatikus csatornahangolásra! (amennyiben nem új logós menüje van, ugorjon a 4. 
oldalra!) 

Első lépésben nyomja meg a távirányítón az EXIT, majd az „F1” gombot! 

 

 

Ekkor a TV képernyőjén a jelszóbekérő ablak látszik. A távirányító gombjai 
segítségével írja be a jelszót! A jelszó minden esetben: 2525 
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A jelszó beírása után megjelenik a hangolási ablak. A hangolás elindításához 
csak nyomja meg a távirányító „zöld” gombját! 

 

 

A hangolási folyamat automatikusan megkezdődik és körülbelül 2-3 percet 
vesz igénybe. A folyamatot a TV képernyőjén nyomon követheti. 

 

 

A hangolási folyamat végén ismét megjelenik a hangolási ablak.  
Ekkor nyomja meg a távirányító „EXIT” gombját és már tévézhet is a megújult 
csatornakínálattal. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk! 

 

 

 

Ha régi logós (                 ) menüvel rendelkezik a set-top boxa, akkor az alábbi lépéssekkel 
tudja újrahangolni a csatornákat: 
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Első lépésben törölje ki a régi csatornákat a készülékből! Nyomja meg 
a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A 
távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Rendszer – Alapbeállítás lehetőséget, 
majd válassza az Összes csatorna törlése-t! A felugró ablakban válassza az 
„Igen” lehetőséget és nyomja meg az OK gombot a távirányítón! A régi 
csatornák törlése megtörtént. Nyomja meg az EXIT gombot a távirányítón! 

Ezután nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén 
a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Telepítés – Kábel 
TV telepítés lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot! 

 

A képernyőn megjelenik a hangolási adatokat tartalmazó táblázat. Kérjük, 
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e benne az adatok. Amennyiben nem, a 
távirányító jobbra/balra nyíl és számgombjaival állítsa be a helyes értékeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 
A csatornahangoláshoz szükséges adatok: 
Frekvencia: 306.0 
Szimbólum ráta: 6875 
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Modulation: QAM 256 
LCN: Be 

 

A következő lépésben a távirányító „zöld” gombját megnyomva indítsa el a 
csatornakeresési folyamatot! A képernyőn a csatornahangolás nyomon 
követhető és kb. 1-2 percig tart. Ez idő alatt Önnek nincs teendője. 

 
 

A csatornahangolás lefutása után, a képernyőn újra a hangolási adatokat 
tartalmazó táblázat jelenik meg, ekkor a távirányító EXIT gombjának 
megnyomásával, a már megszokott módon tévézhet a megújult 
csatornakínálattal. 

Amennyiben szükséges az esetleges változásokat, új csatornákat állítsa be 
a kedvenc csatornalistá(i)ban is, illetve ellenőrizze, hogy a gyerekzár funkció 
megfelelően működik-e, minden kívánt csatornát megfelelően lezár-e! 


