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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy realme terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
A használati utasításban szereplő ábrák csak referenciaként szolgálnak.  
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékre. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 
• Száraz környezetben a statikus elektromosság miatt a készülék újraindulhat és a 

főképernyőre, USB lejátszó menübe vagy az előző bemenetre léphet. Ez normális működés, 
folytassa a készülék használatát igénye szerint. 

• Alkalmanként néhány nem aktiv pixel megjelenhet kék, zöld vagy piros fénnyel. Ez nincs 
hatással a készülék teljesítményére. 

• Hosszú ideig történő állókép megjelenítése a kép „beégését” okozhatja. Kerülje állókép 
hosszú ideig történő megjelenítését. 
 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, 
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Ne használja a készüléket víz közelében. A készülék nem használható víz közelében vagy 
párás környezetben (pl nedves pincében, medence mellett és hasonlók).  

• Csak száraz ruhával tisztítsa. 
• Ne takarja el a szellőző nyílásokat. A használati utasításban leírtak szerint helyezze el a 

készüléket.  
• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint 

tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Csak a készülékhez mellékelt és a fali aljzatnak megfelelő tápkábelt használja. 
• Védje az tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá 

vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.  
• Csak a gyártó által megadott tartozékokat/eszközöket használja.  
• Csak a gyártó által megadott vagy a készülékhez mellékelt állványt, 

tartókonzolt, talpat, rögzítő eszközöket használja. Legyen körültekintő ha a 
készüléket tartókonzollal egyéb tárolóval együtt áthelyezi a sérülések 
elkerülése miatt. 

• Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból villámlás esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja 
a készüléket.  

• Lépjen kapcsolatba a szervizzel vagy képesített szerelővel, ha a készüléket bármilyen 
sérülés érte, pl sérült a tápkábel, folyadék szivárog vagy idegen tárgy került a készülékbe, 
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ha a készülék esős vagy párás környezetbe került, nem működik megfelelően vagy 
leejtették.  

• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos 
hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a készülék vagy a tápkábel megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint 

a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy 
egyéb sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan 
korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék 
használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és 
megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Ha a készülék vízbe esik használat közben, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi 

a vízből a készüléket.  
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C 

felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• FIGYELEM! A következő információ csak a szerviz szakembere számára készült! Az áramütés 

elkerülése érdekében csak a használati utasításban szereplők szerint használja a készüléket 
és ne végezzen javítást a készüléken, hacsak nem képzett szakember. 

• Ne helyezze a készüléket zárt vagy beépített helyre, pl könyvespolc és hasonlók. Tárolja jól 
szellőző helyen nyitott térben. Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások eltakarásával 
pl újságpapír, asztalterítő, függöny rá helyezésével. 

• Nézze meg a hátoldalon szereplő címkét az elektronikai és biztonsági információkért az 
üzembe helyezés és használatba vétel előtt.  

• Áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy párás 
környezetnek. 

• Ne tegye ki a készüléket csöpögésnek vagy fröccsenésnek és ne helyezzen folyadékkal 
töltött tárgyat (pl. váza) a készülékre. Ne használja a készüléket poros környezet közelében. 

• A „ ” jelzéssel ellátott csatlakozók elegendő nagyságrendű kockázatot rejtenek az áramütés 
tekintetében. A csatlakozók külső kábellel történő összeköttetése csak megfelelő 
szakember által vagy előre gyártott kábelekkel lehetséges.  

• A sérülések elkerülése érdekében fali tartókonzol segítségével rögzítse a készüléket falra az 
útmutatókban ismertetettek szerint.  
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• Robbanásveszély állhat fenn, ha az elemeket nem megfelelően cseréli ki. Csak ugyanolyan 
vagy megfelelő elemre cseréljen. 

• Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl tűz, napfény és hasonlóak. 
• Fül-, és fejhallgatókból érkező túl erős hangnyomás halláskárosodást okozhat. Nagy 

hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás károsodást okozhat a hallásban. A károsodás 
megelőzése érdekében a zenehallgatás hangerejét csökkentse egy biztonságos, kényelmes 
szintre és csökkentse a nagy hangerőn történő zenehallgatás idejét. 

• A tápkábel csatlakoztatásával a készülék nem kapcsol be, készenléti módba kerül, melyből 
könnyen üzembe helyezhető. 

• Ha a készüléken megtalálható a  jelzés és a tápkábel két villát tartalmaz az azt jelenti, 
hogy a készülék Class II besorolású vagy kettős szigetelésű elektronikai eszköz. Ebben az 
esetben nincs szükség földelt csatlakozó aljzatra. 

• A háromszögbe zárt villámjel arra figyelmezteti a 
felhasználót, hogy nem szigetelt veszélyes 
feszültséget tartalmazó egység van a készülékben, 
így a burkolat eltávolítása áramütés veszélyét 
hordozza magában. Az áramütés elkerülése 
érdekében ne távolítsa el a burkolatot. A burkolat 
eltávolítása nem tartalmaz semmilyen olyan dolgot, amely a készülék használatához 
szükséges. Csak képzett szakember bonthatja meg. A háromszögbe zárt felkiáltójel arra 
figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék használatához és üzemeltetéséhez fontos 
információk szerepelnek a készülék használati utasításában. 

• A jelzések az alábbiakat jelentik: 
 

 Váltóáram jelölése  Készenlét vagy bekapcsolás 
 Egyenáram jelölése  Bekapcsolás 
 Class II elektronikai eszköz  Veszélyes feszültség 

 
Rádiófrekvencia információk 
 
Ez a készülék előállít, használ és sugároz rádiófrekvencia jeleket, így nem a leírtaknak megfelelő 
elhelyezés esetén interferencia problémát okozhat rádió kommunikációban. Azonban nem 
garantálható, hogy konkrét esetben interferencia nem fordul elő. Ha a készülék interferencia 
problémát okoz rádió vagy tévé jel vételében, amely a készülék ki és bekapcsolásával 
ellenőrizhető, akkor az alábbiak elvégzésével próbálja meg javítani az interferenciát: 

- Helyezze át vagy irányítsa át az antennát. 
- Növelje a távolságot a vevő és a készülék között. 
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramköri aljzatba, mint amelyre a vevő 

csatlakoztatva van. 
- Lépjen kapcsolatba az eladóval vagy megfelelő szakemberrel segítségért. 

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  realme Smart TV 4K 126 cm (50”) 
Modell:   rmv2005 
Tápellátás:   100-240 V ~ 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény: 120W 
Méretek (talp nélkül): 111 cm x 7.5 cm x 64.7 cm 
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Méretek (talppal):  111 cm x 25.9 cm x 70.7 cm 
Súly (talp nélkül):  9.0 kg 
Súly (talppal):  9.2 kg 
Antenna bemenet:   75 ohm 
OSD menü nyelve:  Több féle választható 
Rendszer:   DTV: DVB-T/T2/C 
    ATV: PAL BG/I/DK 
Frekvencia lefedettség: DVB-S/S2: [KU] 950MHz ~ 2150 MHz 
             [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz 
    DVB-T/T2: 50 MHz ~ 862 MHz 
    DVB-C: 48 MHz ~ 859 MHz 
    ATV: 47.25 MHz ~ 865.25 MHz 
Működési környezet: Működési hőmérséklet: 5°C ~ 40°C 
(trópusi éghajlati terület) Működési páratartalom: 20% ~ 80% 
    Tárolási hőmérséklet: -15°C ~ 50°C 
    Tárolási páratartalom: 10% ~ 90% 
Működési környezet: Működési hőmérséklet: 5°C ~ 40°C 
(mérsékelt éghajlati terület) Működési páratartalom: 20% ~ 80% 
    Tárolási hőmérséklet: -15°C ~ 45°C 
    Tárolási páratartalom: 10% ~ 90% 
 
Rádió modul frekvenciák 
Wi-Fi:    2.4 GHz: 2412 ~ 2472 MHz 
        2422 ~ 2462 MHz 
    5 GHz: I. sáv: 5180 ~ 5240 MHz, 5190 ~ 5230 MHz,  

           5210 MHz (elérhetőség bizonytalan) 
     II. sáv: 5260 ~ 5320 MHz, 5270 ~ 5310 MHz,  

5290 MHz (elérhetőség bizonytalan) 
     III. sáv: 5500 ~ 5700 MHz, 5510 ~ 5670 MHz,  

 5530 ~ 5610 MHz (elérhetőség bizonytalan) 
 
Bluetooth:   2.402 GHz ~ 2.480 GHz 
Átviteli teljesítmény: < 20 dBm 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. Tartsa be a helyi előírásokat és szabályokat! A termék használata 
korlátozott lehet a helyi hálózattól függően. A Wi-fi 5GHz, 5150 – 5350 MHz közötti frekvencia csak beltérben 
használható. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• realme Smart TV 4K 126 cm (50”) rmv2005 
• Elemek (4 db) 
• Távvezérlők 
• Tápkábel 
• Talp (2 db) 
• Csavarok (4 db) 
• A/V csatlakozó kábel 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy  
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Licenszek: 
 

 

A Google, Android TV, Google Play, Chromecast buit-in, Youtube és 
egyéb hozzá kapcsolódó márka védjegyek a Google LLC bejegyzett 
védjegyei. 
 

 

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logo a 
HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei az Egyesült Államokban és további országokban. 
 

 

A DTS szabadalmakért látogasson el a http://patents.dts.com 
weboldalra. DTS, Inc. licensz alapján készült (USA, Japán és Taiwan 
székhelyű cégek esetén) vagy DTS Licensing Limited licensz alapján 
készült (további cégek esetén). A DTS, DTS Studio Sound és a DTS 
logo a DTS, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és további országokban. © 2021 DTS, Inc. Minden jog 
fenntartva.  
 

 

A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla-D szimbólum a Dolby 
Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby 
Laboratories licensze alapján készült. Bizalmasan kezelt 
dokumentumok. Szerzői jogi védelem alatt. © 2012 – 2020 Dolby 
Laboratories. Minden jog fenntartva.   

•  
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  
Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
  

http://patents.dts.com/
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IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu 
 
Megjegyzés: az ábrák csak illusztrációként szolgálnak 
 
KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 
 

                     
Nyissa ki a dobozt     Vegye ki a készüléket    Rögzítse a talpakat   Csatlakoztassa a tápkábelt 
 
Elhelyezés 
 
Helyezze a készüléket egy vízszintes sík felületre, pl asztal vagy polc. A megfelelő szellőzés 
érdekében hagyjon legalább 10 cm helyet a készülék 
körül. Meghibásodás és biztonsági kockázatok elkerülése 
érdekében ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a 
készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és mérsékelt 
éghajlati területen is használható.  
 
Rögzítse a hátsó burkolatot a falra (néhány ország 
esetén) 
 
Figyelmeztetések (stabilitási kockázatok) 
 
A készülék leesése komoly sérülést, akár halált okozhat. A legtöbb sérülés, különösen a gyermekek 
tekintetében az alábbi megfelelő elővigyázatosságokkal elkerülhető: 

• Mindig használjon szekrényt, talpat vagy a gyártó által előírt rögzítési eljárást.  
• Mindig olyan bútort használjon, ami megfelelő alátámasztást nyújt.  
• Mindig ellenőrizze, hogy a készülék nem lóg túl a használt bútor szélénél. 
• Mindig hívja fel a gyermekek figyelmét, hogy a bútorra felmászni veszélyes a készülék vagy 

kezelőszerveinek eléréséhez. 
• Mindig vezesse el a csatlakoztatott kábeleket, így nem eshet el bennük, nem húzhatja meg 

azokat és nem akadhat el bennük. 
• Soha ne helyezze el a készüléket instabil helyre.  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
https://realmestores.hu/


realme Smart TV 4K 126 cm (50”) rmv2005 Manual HU v1.0  - 8. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

• Soha ne helyezze a készüléket magas bútorra (pl felső szekrény, könyves polc) a bútor és 
a készülék megfelelő rögzítése nélkül. 

• Soha ne helyezze a készüléket ruhára vagy olyan anyagra, amely a készülék és a tároló 
bútor között helyezkedik el.  

• Soha ne helyezzen a gyermekek számára vonzó tárgyakat (pl játékok, távvezérlő) a 
készülék tetejére vagy a tárolóbútorra.  

Ha a meglévő készüléket áthelyezi vagy megtartja akkor a fenti előírásokat alkalmazza.  
 
Elhelyezés falra 
 

• Megfelelő, külön vásárolható fali tartókonzol használata 
szükséges. A fali tartókonzol megvásárlása előtt 
tájékozódjon, hogy a készüléknek megfelelő fali tartókonzolt 
szerezze be. Körültekintően rögzítse a tartókonzolt a készülék 
hátoldalán. Rögzítse a tartókonzolt egy sík falfelületen, a 
talajjal merőlegesen. Ha a tartókonzolt más felületre 
helyezné el, kérje szakember segítséget az elhelyezéshez. A 
felszerelés részletes útmutatóját a tartókonzolhoz mellékelik. 
Olyan tartókonzolt használjon, amellyel a készülék biztonságosan és megfelelően 
rögzíthető ahhoz, hogy elegendő hely legyen a külső eszközök csatlakoztatására.  

• Húzza ki a tápkábelt a készülék felhelyezése vagy áthelyezése előtt. Egyéb esetben 
áramütés kockázata állhat fenn. 

• Távolítsa el a talpakat, mielőtt a falra helyezi a készüléket.  
• Ha a készüléket mennyezetre vagy ferde falra helyezi, az leeshet és komoly sérülést 

okozhat. Használjon megfelelő fali tartókonzolt, lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy 
szakemberrel. Ellenkező esetben a garancia nem lesz érvényes. 

• Ne húzza túl a csavarokat, különben a készülék megsérülhet és a garancia érvényét veszti. 
• A sérülések elkerülése érdekében a készüléket az útmutatóban ismertetettek szerint kell a 

falra elhelyezni.  
• Használja az alábbi specifikációban ismertetett csavarokat és fali tartókonzolt Minden 

sérülés, amelyet nem megfelelő tartozékok használata okoz nem tekinthető garanciális 
hibának. 

 
Model méret. 50” Felső Alsó 

Csavar 

Átmérő (mm) „E” M6 M6 
Mélység (mm) 

„D” 
Max 15 15 
Min 12 12 

Mennyiség 2 2 
A*B*C 200*200*200 

 
Megjegyzés: 
Olyan TV-készülékek esetén, amelyek falra szerelhető terminállal rendelkeznek, hogy elegendő 
hely legyen a terminál felszereléséhez, használjon műanyag távtartót minden csavarnál a fali 
tartókonzol rögzítéséhez. Ez egy üreges henger alakú tárgy, amelynek a hosszúsága ≤ 30 mm. 
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A távvezérlő használatával kapcsolatos figyelmeztetések 
 

• A távvezérlő használatakor irányítsa azt az érzékelő felé. A távvezérlő és az érzékelő között 
elhelyezett tárgyak akadályozhatják a megfelelő használatot. 

• Ne használja a távvezérlőt nagy erőhatással. Ne fröcsköljön vizet a távvezérlőre és ne 
használja párás környezetben.  

• Ne tegye ki a távvezérlőt közvetlen napfénynek, mert a hő deformálhatja a távvezérlőt. 
• Ha a távvezérlőt közvetlen napfény vagy erős fény éri, a távvezérlő nem fog megfelelően 

működni. Ha ez előfordul, változtasson a fényen vagy készülék elhelyezésén vagy használja 
közelebbről a távvezérlőt. 

• Bluetooth keresés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz párosító módban 
van. A készülékhez mellékelt Bluetooth távvezérlő esetén nyomja meg az OK és 
Kezdőképernyő gombokat egyidejűleg a párosításhoz. Más Bluetooth eszközök 
párosításához nézze át az eszköz útmutatóját.  

 
Az elemek használatával kapcsolatos figyelmeztetések 
 
Az elemek nem megfelelő használata szivárgást és/vagy robbanást okozhat. Ezért tartsa be az 
alábbi előírásokat! 
 

1. Mindig az elemtartóban lévő jelzésnek megfelelő polaritás szerint helyezze el az elemeket.  
2. Ha az elemekben a feszültség annyira alacsony, amely hatással van a használatra, cserélje 

ki az elemeket. Csak megfelelő típusú elemekre cseréljen. Robbanást eredményezhet ha 
nem megfelelően cseréli ki az elemeket. 

3. Különböző típusú elemek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ne használjon különböző 
típusú (pl, mangán és alkáli) elemeket egyidejűleg. 

4. Ne keverje a használt és új elemeket. A használt és új elemek keverése rövidíti az 
élettartamot és szivárgást okozhat. 

5. Az elemekből szivárgó vegyület bőr irritációt okozhat. Ha bármilyen folyadék szivárog az 
elemekből, törölje fel egy száraz ruhával. 

6. Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.  
7. Ne dobja az elemeket tűzbe! Ne töltse az elemeket, illetve nem próbálja meg szétbontani az 

elemeket! 
8. FIGYELEM: az elemeket ne tegye ki magas hőnek, pl napfény, tűz és hasonlók.  
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Elemek behelyezése 
 
Helyezzen 2 db AAA elemet a távvezérlő elemtartójába. Ellenőrizze a polaritást az elemtartó 
belsejében lévő jelölés alapján. 
 

 
 
A termék használati célja 
 
Ez a termék fogyasztói használati célra készült elektronikai eszköz. Használható TV adás vételére 
antenna vagy kábeltévé hálózat segítségével, valamint multimédia anyagok lejátszására az 
Internetről és külső USB meghajtóról. Csak magán célra használható, nem használható ipari vagy 
kereskedelmi célra. Nem használható orvosi, életmentő vagy életfenntartó célra.  
 
Csak a készülékkel kompatibilis csatlakozókat és kábeleket használjon a biztonság, 
elektromágnesesség és árnyékolás tekintetében.  
 
Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja. Ne használja a terméket a megjelölteken kívül 
más célra és semmilyen módon ne módosítsa azt. Mindig alkalmazza a helyi szabályokat és 
törvényeket. 
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KEZELŐSZERVEK 
 

 
 
1. LAN 
Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz.  

 

2. DIGITAL AUDIO 
Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV készülék 
digitális kimenetéhez és egy kompatibilis digitális 
hang eszközhöz. 

 

 
 

3. HDMI 
Külső digitális kép és hangjelek vétele HDMI 
csatlakozón keresztül. 

 

 
 

4. USB 
USB tároló eszköz csatlakoztatása. 

 

 
 

5. ANT. 
Csatlakoztasson koax antenna kábelt TV-adás 
vételéhez antennáról, kábeltévé hálózatról vagy 
műholdról.   

 
6 AV IN 
Analóg video és hangjelek vétele külső eszközről. 

 

 
 

7 CI 
CI kártya foglalat. 

 

 
 

 
  

Router 

Antenna vagy kábel TV 

Felvevő / DVD 

USB meghajtó 

Műhold 

Digitális hang eszköz 

Kamera 
DVD Dekóder 

Kamera 
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Távvezérlő 
 
A kép csak illusztrációként szolgál. A megjelenés, gombok, funkciók típusonként és régiónként 
eltérhetnek. 
 

 

 
1. Be/kikapcsolás ( ) 
   A készülék bekapcsolása vagy készenléti módba 
kapcsolása 
 
2. Némítás ( ) 
   A hang némítása vagy a hang visszaállítása 
 
3. OK 
   Elfogadás, belépés vagy a kiválasztott parancs 
végrehajtása vagy a Gyors utasítás lista 
megjelenítése 
 
4. Navigációs gombok (FEL/LE/JOBB/BAL) 
   Navigáljon a menüben vagy válassza ki a 
megfelelő tartalmat. 
 
5. Vissza ( ) 
   Visszalépés az előző szintre vagy kilépés az 
aktuális képernyőről 
 
6. Menü ( ) 
   A gyors beállítások menü megjelenítése 
 
7. Kezdőképernyő ( )  
   Lépés a kezdőképenyőre 
 
8. Bemenet ( ) 
   Bemeneti forrás kiválasztása 
 
9. Alkalmazások 
   Speciális alkalmazások gyors indítása 
 
10. & 11. Hangerő fel és le (+ / -) 
   Hangerő beállítása 
 
12. Mikrofon ( ) 
   Közeli hangvezérlés funkció használata 
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1. Be/kikapcsolás ( ): A készülék bekapcsolása 
vagy készenléti módba kapcsolása. 
2. Némítás ( ): A hang némítása vagy a hang 
visszaállítása. 
3. Szám gombok: Csatorna kiválasztása közvetlenül 
vagy szám beírása 
4. INFO: Az INFO panel megjelenítése 
5. LIST: Csatorna lista megjelenítése 
6. MENU: A gyors beállítások menü megjelenítése 
7. HOME: Lépés a kezdőképenyőre 
8. Navigációs gombok (▲/▼/◄/►) Navigáljon a 
menüben vagy válassza ki a megfelelő tartalmat. 
9. OK: Elfogadás, belépés vagy a kiválasztott parancs 
végrehajtása vagy a Gyors utasítás lista 
megjelenítése 
10. EXIT: Kilépés az aktuális műveletből 
11. BACK: Visszalépés az előző szintre vagy kilépés az 
aktuális képernyőről 
12. Alkalmazás gomb: Speciális alkalmazás gyors 
indítása 
13. GUIDE: Műsorújság megjelenítése digitális tv-
adásnál 
14. Csatorna váltás (fel/le) 
15. Hangerő beállítás (+/-) 
16. SOURCE: Bemeneti forrás kiválasztása 
17. Teletext gombok: 
     TEXT: Teletext indítása vagy kilépés 
     REVEAL: Megjeleníti vagy elrejti a rejtett 
információt 
     INDEX: Az index oldal megnyitása 
     HOLD: A Teletext oldal megjelenítése frissítés vagy 
változtatás nélkül 
18. Média lejátszás: 
    Lejátszás ( ): Lejátszás indítása 
    Szünet ( ): Lejátszás szüneteltetése 
    Leállítás ( ): Lejátszás leállítása 
    Hátra keresés ( ): Keresés visszafelé 
    Előre keresés ( ): Keresés előre 
19. SUBTITLE: felirat be vagy kikapcsolása 
20. Színes gombok (R / G / Y / B): A megjelölt funkció 
végrehajtása 
21. FAV: Kedvenc csatornák megjelenítése 
22. I/II: Hangcsatorna váltása 
23. AD: Hangos ismertető be/kikapcsolása 
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Hang funkciók 
 
Távoli hangvezérlés 
 

 

 

 

 

1. A távoli hangvezérlés mikrofonjának 
kikapcsolása 
Kapcsolja be vagy ki a távoli hangvezérlés 
mikrofon funkciót. Csak az után használható 
a funkció, ha csatlakoztatta a készüléket 
Internetre, bejelentkezett a Google fiókjába 
és kimondta a funkció indító vezérlő 
parancsokat:  
„Ok Google” vagy „Hey Google” 
 
2. Bekapcsolás jelző 
A készülék bekapcsolt állapotát jelzi. 
Nem világít: üzem közben vagy kikapcsolva 
Vörösen világít: készenlét mód 
 
3. Távoli hangvezérlés mikrofonja 
A távoli hangvezérlés mikrofonjai. Az 
optimális használathoz legyen 3m 
távolságon belül, amikor a távoli 
hangvezérlés funkciót használja. 
 
4. Távoli hangvezérlés jelző 
A távoli hangvezérlés mikrofonjainak és a 
funkció állapotának jelzései 
Fehéren világít: a távoli hangvezérlés 
mikrofonjai be vannak kapcsolva és a távoli 
hangvezérlés funkció használatban van. 
Nem világít: a távoli hangvezérlés 
mikrofonjai be vannak kapcsolva és a távoli 
hangvezérlés funkció nincs használatban. 
Narancs színnel világít: a távoli hangvezérlés 
mikrofonjai ki vannak kapcsolva 
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Közeli hangvezérlés 
 

 

1. Közeli hangvezérlés mikrofonja 
A közeli hangvezérlés mikrofonja. Az optimális 
használathoz tartsa a szájától 5 cm távolságon belül 
a funkció használata közben. 
 
2. A közeli hangvezérlés mikrofonjának gombja 
Nyomja meg a közeli hangvezérlés funkció 
használatához. A funkció csak akkor használható, 
ha a tévé készüléket csatlakoztatta az Internethez, 
bejelentkezett a Google fiókjába és párosította a 
távvezérlőt Bluetooth csatlakozással.  

 
Bluetooth távvezérlő párosítása a tévé készülékkel 
 
A közeli hangvezérlés funkció használatához párosítsa a távvezérlőt a tévé készülékhez Bluetooth 
kapcsolaton keresztül. A párosítás elvégezhető a kezdeti lépések során vagy a Beállítások 
menüben. 
 
A Beállítások menüben végezze el kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz: 
 
1. Lépjen a „Kezdőlap -> Beállítások -> Távvezérlők és tartozékok” menüpontba. 
2. Nyomja meg az „OK” és „Kezdőképernyő” gombokat egyidejűleg, amíg megjelenik a Bluetooth 
távvezérlő neve a keresőfelületen.  
3. Nyomja meg az „OK” gombot a párosítás indításához. 
4. Megjelenik a „Párosítva” felirat miután a párosítás sikeresen befejeződött.  
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
Vezérlő gombok a készüléken 
 
Nyomja meg középen 
 
1. Készenléti módban nyomja meg a 
készülék bekapcsolásához. 
2. Működés közben 

• A bemeneti lista nélkül nyomja 
meg a bemeneti lista 
megjelenítéséhez 

• A bemeneti lista 
megjelenésekor nyomja meg 
a kijelölt bemenet 
kiválasztásához 

• Nyomja meg és tartsa nyomva a bemeneti lista bezárásához vagy készenléti módba 
kapcsoláshoz. 

 
Nyomja meg jobbra/balra 
 
Hangerő beállítása 
 
Nyomja meg fel/le 
 
Csatorna váltás vagy bemenet kijelölése a bemenet listában.  
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Mielőtt a szervizhez fordulna, nézze át az alábbi lehetőségeket és megoldási javaslatokat! 
 
Általános problémák / Megoldás 
 
A távvezérlő nem működik 

• Cseréljen elemet 
• Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve 
• Ellenőrizze a tápkábel csatlakoztatását.  
• Ellenőrizze, hogy van-e idegen tárgy a távvezérlő és az érzékelő között 

 
Gyenge jel 
Ezt általában interferencia okozza, amelynek forrása elektronikai eszköz vagy rádió interferencia. 
 
  

Fel 

Le 

Jobb Bal 
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Kép és hanghiba / Megoldás 
 
Nincs kép, nincs hang 
Ellenőrizze a jel forrását.  
Csatlakoztasson másik elektronikai eszközt a fali aljzatba, hogy ellenőrizze annak működését. 
Ellenőrizze, hogy a fali aljzat megfelelő állapotban van-e. 
 
Nincs hang, a kép megfelelő 
Ha nincs hang, akkor kapcsolja ki a némítást vagy növelje a hangerőt.  
Nyissa meg a hang menüt és állítsa be az egyensúlyt. 
 
Hibás kép 
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, akkor: 

1. Állítsa be a színeket a menüben. 
2. Tartsa távol a tévé készüléket más elektronikai eszközöktől. 
3. Próbáljon meg másik csatornát. 

Rossz tv-jel (kockásodás vagy szemcsés kép) 
1. Ellenőrizze a jel kábelt vagy állítsa be az antennát. 
2. Finomítsa a hangolást. 
3. Próbáljon másik csatornát. 

 
Multimédia lejátszás / Megoldás 
 
„Érvénytelen file”, „Nem támogatott hang formátum” felirat jelenik meg vagy a hang megfelelő, de 
a kép hibás vagy a kép megfelelő, de a hang hibás 
Sérült a video állomány. Ellenőrizze, hogy számítógéppel lejátszható-e. 
Ellenőrizze a hang és kép kodek támogatottságát.  
 
Hálózat / Megoldás 
 
Hálózati hiba 
Ellenőrizze a router megfelelő működését. 
Ellenőrizze, hogy a tévé megfelelően csatlakozik-e a routerhez. 
 
Böngésző / Megoldás 
 
A weboldal nem jelenik meg teljesen 
A megjelenített weboldal olyan külső bővítményeket igényel, amelyek nem támogatottak. 
A böngésző bezáródott 
A megjelenített weboldal túl sok elemet tartalmaz, amelyhez túl sok memóriára van szükség, ezért 
a böngésző bezáródott. 
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