
Intek HD-S10CX Set-top box szoftverfrissítése:

Az új szoftver az alábbi lehetőségekkel bővíti ki meglévő Set-top boxunk lehetőségeit:
1. A szoftver letöltés (download) kikapcsolható
2. A csatorna adatbázis letöltés kikapcsolható
3. Az EPG letöltés kikapcsolható (Idő)

A szoftver frissítés menete:
Az új szoftvert kézzel kell letölteni. A távirányítón „Menu” gombot kell nyomni, így a 
„Beállítások” menübe jutunk:

 
Itt a szoftver beállítás menüpontot kell kijelölni, ott „OK” gombot kell nyomni.



A Szoftverletöltés jelszava 0208. 

A beállításokat az alábbiak szerint kell módosítani:
• Műhold: Amos 3
• Frekvencia: 10925
• Szimbólum sebesség: 18200



• Polarizáció: Vert
• PID: 7985

A módosításokat számok esetén a számbillentyűkkel lehet megtenni, egyéb esetekben a 
jobbra és balra gombokkal.
Ezután az OK gombot megnyomva a készülék elkezdi keresni az új szoftvert. Ha megvan az 
új szoftver, a letöltéshez megerősítést kér.

Az „Igen” opciót kiválasztva „OK” gomb megnyomásával a szoftver letöltése megkeződik. A 
letöltésről folyamatjelző csík tájékoztat a képernyőn, ill a STB előlapján a „dlxx” jelenik meg, 
ahol xx a letöltés százalékos állapota. Ezután a szoftver kiíródik a memóriába, ezt a 
képernyőn szintén állapot jelző csík jelöli, a készülék előlapján a flas felirat olvasható.





Ezután a készülék újraindul a normál boot folyamat szerint.

 
Ha a készülék elindult, újra be kell menni a menübe. A beállítások menüpont megváltozott, 
csak a „Gyári beállítások” menüpont maradt.



A további beállítások elérése érdekében a távirányítón a 0208 kódot kell beírni. A kód 
beírását a képernyőn nem lehet nyomon követni, a sikerességet a kibővült menü jelzi.

Itt újra a szoftver letöltés menüpontot kell kiválasztani.



A szoftver letöltés menün belül az alábbiakat kell beállítani:
• Műhold: Amos3
• Mode: ChDb
• Frekvencia: 10842
• Polarizáció: Vert
• PID: 8001



Ezzel a készülék „OK” gomb lenyomása után letölti az új csatorna adatbázist. A szoftver 
letöltéséhez hasonlóan itt is megerősítést kér.

A megerősítő üzenetnél az „Igen” opciót kell kiválasztani, majd „OK” gombot kell nyomni. 
Ezután letölti az új adatbázist.



Az új adatbázis mentése után a készülék újraindul.



Az újraindulást követően újra be kell lépni a menübe, ahol megint csak a „Gyári beállítás” 
menüpont maradt. Ezt a 0208 kóddal lehet újra feloldani.



A menü még egy további ponttal bővíthető, ennek jelszava a 1017 kód. Ennek beütése után 
aktiválódik a „Special Menu”.

Ezen a szoftver letöltéshez hasonlóan „OK” gombot kell nyomni, így a beállításaiban jutunk.



Itt az alábbiakat kell beállítani:
• Download: Ki
• Idő: Ki

Az Idő opciónál az órát a Page gombok fel és le nyomásával lehet lapozni, a percet a jobbra és 
balra nyilak segítségével. A Ki állapot a 23:59 és 0:00 között található. „Ok” gombot nyomva 
lehet elmenteni a beállításokat.



A beállítások elmentése után az exit gombot megnyomva lehet a menüt elhagyni, majd az 
előfizetett csatornát ki kell választani.

Fenti frissítés és beállítások következtében a készülék többet nem tölt le automatikusan sem 
szoftvert, sem csatorna adatbázist, sem pedig EPG adatokat.


