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1.0 Biztonsági előírások 
 

Állítsa a készüléket stabil és sík felületre. Ha leesik, 
megsérülhet.  
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy magas 
hőmérsékletnek, mert ezektől károsodhat, vagy le is rövidülhet 
a használati ideje. 
Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más 
hőtermelő készülék közelébe. 
Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek, nedvességnek vagy 
magas páratartalomnak.   Ne állítsa a fürdőszobában vagy a 
konyhában mosdó vagy mosogatómedence mellé, és kerülje 
bármilyen érintkezését vízzel.  
Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 

 

 
Sok szerencsét kívánunk a VG0002A készülék megvásárlásához. 
A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el 
a jelen használati útmutató utasításait és figyelmeztetéseit.  Ha 
figyelmen kívül hagyja őket, a készülék károsodhat.  

 
 
 

2.0 Bevezetés 
 

2.1 A készülék 
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2.2 A szállítás tartalma: 
 

• 1 db VG0002A USB DVB-T dongle 
• 1 db antenna 
• 1 db távirányító 
• 1 db használati útmutató 
• 1 db CD (meghajtó/Arcsoft TotalMedia/szoftver használati) 

 
2.3 Rendszerfeltételek 

 
• Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) 32/64 bit / Vista 32/64 bit 
• Pentium III 800MHz (Pentium4 2.4GHz ajánlott) 
• legalább 256 MB RAM (512 MB ajánlott) 
• 4 GB szabad memória (felvételekhez és time 

shifting-hez) 
• 16 bites színes kijelző 1024 x 768 felbontással 
• DirectX 9.0 

 
 
 

3.0 Felállítás 
 

3.1 Szoftver telepítés 
 

Figyelem !!!  Telepítse a meghajtót és a szoftvert 
mielőtt a VG0002A-t a számítógépéhez csatlakoztatja. 

 

 

CD automatikus indulás - főmenü 
 
 
 

2 



1. Mielőtt a VG0002A-t a számítógéphez csatlakoztatja és 
használni tudja, helyezze be a vele szállított CD-t a CD/DVD-
ROM meghajtóba és telepítse a meghajtót és a szoftvert. 
2. Amennyiben Windows XP-t használ, győződjön meg róla, hogy a 
„DirectX9.0“ telepítve van vagy telepítse azt először. Windows 
Vista alatt a „DirectX9.0“ már gyárilag telepítve van. 
3. Telepítse a meghajtót a "Driver Installation“-re kattintással a 
CD főmenüjében. Ezután kövesse az utasításokat a meghajtó 
telepítésének befejezéséhez. 
4. A meghajtó telepítése után telepítse az Arcsoft Total Media 
szoftvert ahhoz, hogy használhassa a VG0002A-t. 
5. A részletes információkért olvassa el a CD-n található 
szoftver kézikönyvet a "Manual“ mappában. Itt kiválaszthatja a 
kívánt nyelvet. 

 
3.2 Hardver telepítés 

 
A meghajtó- és szoftver telepítése után a vele szállított 
antennát csatlakoztassa a VG0002A-hoz és a VG0002A-t a 
számítógépe egy szabad USB csatlakozójához. 
A jobb vétel érdekében az antennát a lehető legközelebb kell az 
ablakhoz helyezni. 
Megjegyzés: Tájékozódjon a régiója DVB-T elérhetőségéről és 
adókínálatáról. Az átviteli minőség több tényezőtől függ, pl. a 
távolságtól, akadályoktól (pl. hegyek, épületek) stb. Ha a jel 
gyengébb a vártnál, csatlakoztassa a VG0002A-t az otthoni 
antennához a jobb vétel eléréséhez. 
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4.0 Total Media szoftver 
 

4.1 BEVEZETÉS 
 

1. Győződjön meg róla, hogy a VG0002A megfelelően 
csatlakozik a számítógéphez, mielőtt használni kezdi a 
szoftvert. 
2. Az Arcsoft Total Media egy univerzális szoftver, amely a 
DVB-T-n kívül különböző más funkciókat is kínál. 
3. „TV“ DVB-T használata 

„Picture“ Képkezelés 
„Video“ Videó megtekintése 
„Setup“ Beállítási lehetőségek 

 
4.2 Üzembe helyezés 

 
Az első használatkor minden esetben le kell folytatni egy 
automatikus adókeresést. Ehhez kövesse a következő 
utasításokat. 

 
1. Indítsa el az adókereső programot a „Next“-re kattintással. 

 
 

2. Válassza ki a megfelelő régiót és folytassa a 
„Next“-tel. 
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3. Indítsa el az adókeresét a „Start“-tal. 

 
 

4. Az automatikus adókeresést a „Finish“-sel fejezze be. 

 
 

4.3 Felhasználói felület 
 

 
 

1. Teljes kép 12. Előretekerés 
2. EPG (elektr. programfüzet) 13. Keresés visszafele 
3. Csatornák 14. Keresés előre 
4. Felvett programok 15. Hangerő kijelzés 
5. Ütemterv 16. Hangerő - 
6. Pillanatfelvétel 17. Hangerő + 
7. Teletext 18. Csatorna előre 
8. Beállítások 19. Csatorna vissza 
9. Lejátszás 20. Kedvencek 
10. Stop 21. Aspect Ratio 
11. Visszatekerés 22. MTS 
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4.4 Távirányító 

23. Felvétel 

 

1. Be-/kikapcsoló 6. Hangerő - 
2. Szoftvermenü vissza 7. Enter 
3. Szoftvermenü előre 8. Csatorna előre 
4. Számjegy gombok 9. Csatorna vissza 
5. Hangerő + 

 
Megjegyzés: A távirányító csak az Arcsoft Total Media 

szoftvert támogatja. 
 
 

 

5.0  A CE-jel igazolja, hogy ez a termék teljesíti az Európai 
Parlament és az Európatanács 1999/5/CE jelű,  

a felhasználó biztonságára és egészségére, továbbá az elektromágneses 

zavarvédelemre vonatkozó irányelvének a fő követelményeit. A  CE 

konformitás igazolást nyert. A megfelelő dokumentumok a gyártónál vannak 

letétben.  
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