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SNABBINSTALLATION

Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. 
De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är att 
bekräfta med Exit knappen på fjärrkontrollen.
För mer djupgående information har ni resten av denna bruksanvisning till hjälp.

1. Koppla in mottagaren:
• med antennkabel mellan ANT IN på mottagaren och ert antennuttag
• med scartkabel mellan mottagarens TV-scart och TV-apparaten
• med strömkabel till vägguttaget

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt 
och inåt.

3. Starta mottagaren och menyn Språkval kommer att visas på TV skärmen. Mottagaren 
är förinställd för Sverige. Tryck på Meny eller Exit-knappen på fjärrkontrollen för att 
bekräfta valet.

4. Nu kommer menyn TV utgång att visas. Välj de inställningar som passar er utrustning 
och bekräfta med Meny eller Exit.

5. Inställning av tid är förberedd för Sverige. Tryck på Meny eller Exit-knappen på
fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

6. Sök kanaler: Tryck pil ner för att markera Starta sökning och tryck OK på
fjärrkontrollen. Det tar ca 1½ minut att söka ner alla kanaler.

7. När sökningen är klar kommer detta att meddelas på TV skärmen. Tryck på OK.

Nu är installationen av mottagaren klar. Tryck på Exit för att gå ur menyläget och titta 
på TV.

Lycka till och mycket nöje med er nya Dilog digitalmottagare.
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MOTTAGAREMOTTAGARE

Front  panel

1. Fack för CA Modul
: Tryck försiktigt in CA modulen tills den bottnar.

2. On/ Stand-by
: Växlar mottagarens status mellan På och Stand-by.

3. MENU 
: Ger tillgång till installationsmenyn.

4. OK 
: Bekräftar ditt val.

5. Upp/ Ned eller Kanal Upp/ Ned
: Navigerar Upp/ Ned i menyvalen eller Kanal Upp/ Ned.

1                                                               2    3   4    5        6
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MOTTAGARENMOTTAGAREN
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Bakpanel

1. HDMI
: HDMI utgång till ingång på t.ex TV/ Projektor.

2. Component VIDEO OUT
: Komponent utgång till ingång på t.ex TV/ projektor.

3. VIDEO RCA
:  Composite utgång till ingång på t.ex TV/ projektor.

4. AUDIO RCA
: Höger/ vänster ljud ut (TV, VCR, Audio). 

5. VCR SCART 
: Video scart utgång.
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MOTTAGARENMOTTAGAREN
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Bak panel

6. TV SCART
: TV Scart utgång till t.ex TV/ projektor

7. S/PDIF (OPTISK)
: Optisk digitalutgång, kopplas till Dolby Digital kompatibel audio 
utrustning med optisk S/PDIF kabel.

8. ANT IN 
: Antenningång för att kunna ta emot DVB-T sändningar.

9. TV OUT
: Vidarekoppling av antennsignal (loop).

10. SERIAL PORT 
: Seriell port (används i servicesyfte). 
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FJFJÄÄRRKONTROLLENRRKONTROLLEN

1. POWER 2. MUTE

3. NUMBER / 
ALPHABET

4. MENY
5. EXIT

6. KANAL 7. OK / LAGRA
8. VOLYM
10. SIDA UPP9. SIDA NED
12. INFO

11. EPG
14. ÅTERGÅ13. TEXT-TV
16. ASPECT RATIO15. TEXTNING
17. ALT AUDIO

19. MULTI VIDEO 18. SLEEP TIMER
21. FAVORITER 20. GRUPP

22. TV/ RADIO 24. FUNKTION
23. ALLA KANALER
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FJFJÄÄRRKONTROLLENRRKONTROLLEN

1. POWER : Ställer mottagaren i läge ON eller Stand-by.
2. MUTE : Ställer ljud ON/OFF.
3. NUMBER/ : Direkt val av TV / Radio kanal andra kommandon då sifferknappar
ALPHABET används, eller för att skriva text. 
4. MENU : Gå till huvudmenyn eller tillbaka ett steg till föregående meny.
5. EXIT : Gå ur menyn till visningsläge.
6. CHANNEL : Kanal upp/ Ned eller flyttning av markör upp/ ned.
7. OK/ STORE : Används för att välja ett program, ett markerat alternativ eller

parameter. 
Visar kanallistan i visningsläge. 

8. VOLUME : Volym upp/ ned eller höger/ vänster vid navigering i menyer.
9. PAGE  DOWN : Används för att gå en helsida ned i kanallistan.
10. PAGE UP : Används för att gå en helsida upp i kanallistan.
11. EPG : Gå direkt till EPG menyn för att visa aktuell programinformation. 
12. INFO : Visar program information för det aktuella programmet.
13. TELETEXT : Visar text tv för den aktuella kanalen.
14. RECALL : Gå till den kanal du senast såg på.
15. SUBTITLE : Visar undertextnings meny där språk kan väljas.
16. ASPECT RATIO : Visar val för TV-format t.ex 4:3, 16:9.
17. ALT AUDIO : Visar språkvals meny för ljud.                                 
18. SLEEP TIMER : Visar sleep timer val. Möjlighet att sätta timer mellan 15 till 

180minuter med 15 minuters intervall.
19. MULTI VIDEO : Val för videoläge om detta stödjs av kanalleverantören.
20. GROUP : Gå till läget “grupp” i kanal listan.
21. FAVORITE : FAV knapp visar listan av dina favorit kanaler.
22. TV/ RADIO : TV/RAD (Radio) knappen växlar mellan radio/ TV läge.
23. ALL CHANNEL : Visar kanallistan.
24. FUNCTION : Reservknapp för kommande funktioner.
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BOXENS ANSLUTNINGARBOXENS ANSLUTNINGAR

◆ Det finns flera olika anslutningsmöjligheter i Er box såsom t.ex Scart och RCA kablar. 
Innan Ni kopplar in dessa kablar skall markbundna antennen anslutas till ANT IN  
kontakten.
◆ ANSLUT INTE BOXENS stickkontakt till elnätet, innan Ni slutfört inkopplingen av
de övriga kablarna.

Anslutning 2 – VCR SCART

Anslutning 6 - S/PDIF

Antenn

Anslutning 3
- RCA

Anslutning 5 
- Component Video

Anslutning 1 
- TV SCART

Anslutning 4 
- HDMI
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BOXENS ANSLUTNINGARBOXENS ANSLUTNINGAR

1. Anslutning av boxen till en TV med hjälp av Scart kontakt

- Anslut en SCART kabel mellan boxens TV SCART kontakt och TV:ns SCART ingång.

2. Anslutning av boxen till TV och Video med hjälp av SCART kontakt

- Anslut en  SCART kabel från boxens TV SCART kontakt och TV:ns SCART ingång.

- Anslut en SCART kabel från boxens VCR SCART kontakt till videons SCART ingång.

3. Anslutning av boxen till en TV med hjälp av RCA kablar

- Anslut RCA kontakterna för Ljud (röd, vit) från boxen till motsvarande ljudingångar på Er TV.

- Anslut RCA kontakten för Video (gul) från boxen till motsvarande ingång på Er TV.

4. Anslutning av boxen till TV  med hjälp av HDMI  porten

- Anslut en kabel mellan HDMI utgången på boxen och HDMI ingången på Er TV.

5. Anslutning av boxen med hjälp av Component portarna

- Anslut en kabel mellan Component Ut på boxen till Component in på Er TV. Notera
färgmarkeringarna.

6. Anslutning av boxen till Hi-Fi system med hjälp av S/PDIF kabel

- Anslut en S/PDIF kabel mellan Er Dolby Digital kompatibla utrustning till S/PDIF kontakten
på boxen. Boxen är kompatibel med både coaxial S/PDIF och optisk S/PDIF. Försäkra Er om
att Ni använder en kabel avsedd för inkoppling av Dolby Digital utrustning.
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HUVUDMENY
Språkval

Barnlås Kanalspärr

Installationsspärr

Mottagar Lås

Fabriksåterställning

STB Version

Användarinställningar

Visningstid för kanalinfo

Redigera

Kanal Installation

System Information

Användarprofil

Bildformat

Kontrast

TV utgång

Mjukvaru Upgradering

MENY MENY ÖÖVERSIKTVERSIKT

Common Interface

Timer 

Sök kanaler

Video utgång

DVB textning

TV  Format

Klocka

Ställ timer

Ställ VCR Timer

Ändra PIN kod

HD Format

Hoppa över kanal

Radera alla kanaler
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KANALSKANALSÖÖKNINGKNING

Eftersom boxen är fabriks inställd, måste Ni söka in kanaler.
Installationen startar med språkvalsmenyn.
Följ instruktionen nedan för att installera Er mottagare.
Tryck MENU knappen varje gång du vill gå till nästa meny.

Språkval

Ni kan välja valfritt språk för menyerna, ljud, textning och
text tv.
1. Tryck◀,▶ knapparna för att välja önskat språk eller
använd rullmenyn genom att trycka OK knappen på det
alternativ du vill ändra.
2. Vid användning av rullmenyn, tryck OK knappen på det
valda språket .
3.Använd ▲,▼ knapparna för att välja nästa språkval.

Meny språk
Används för att ställa in det språk som menyn sedan 
kommer att visas på.
Första ljud val
Används för att välja det språk man vill att ljudet skall vara
på vid sändningar med flera olika språk.
Andra ljud val
Används för att välja andra språk för kanaler som sänder
med multi språk. Andra språksvalet kommer att tillämpas
om den aktuella kanalen I utsändningen ej supportar det
språk som valts som första val.
Första textnings val
Används för att välja det språk man vill att texten skall vara
på vid sändningar med flera olika språk.
Andra textnings val
Används för att välja andra text-språk för kanaler som
sänder med multi språk. Andra text-språket kommer att
tillämpas om den aktuella kanalen I utsändningen ej
supportar det språk som valts som första val
Teletext
Används för att välja text tv språk.
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KANALSKANALSÖÖKNINGKNING

TV utgång

Bildformat
Du kan ändra bildformatet (bredd – höjd ) då utsändningen
ej stämmer överens med din TV typ.
1. Välj med ◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn.

1) TV typ - 4:3 & utsänd signal - 16:9

[4:3 Center]             [4:3 Full]          [4:3 Letter Box]

2) TV typ – 16:9 & utsänd signal – 4:3

[16:9 Wide]                        [4:3 Normal]

[Zoom]

TV bild Format
Ni kan välja TV bild format överensstämmande med 
Er TV typ.

1) 4:3 TV : normal TV
2) 16:9 TV : wide screen TV
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KANALSKANALSÖÖKNINGKNING

Kontrast
Ni kan justera bildens ljusstyrka.

0 : Mörkast
10 : Ljusast

Video Utgång
Ni kan välja utgång mellan RGB eller CVBS.

HD Format
Ni kan välja HD tv format mellan 1080i och 720P. 

Klocka

1. Välj er tidszon med ◀,▶ knapparna, rullmenyn
eller sifferknapparna.
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KANALSKANALSÖÖKNINGKNING

Sök Kanaler

Ni kan söka kanaler automatiskt eller manuellt.
- Välj antingen automatisk eller manuell.

- Har Ni en aktiv antenn (t.ex. Bordsantenn) som skall
strömmatas via RF, välj Aktiv Antenn [på].
- Välj starta sökning.

När kanalsökningen är slutförd visas ett meddelande: 
“sökning klar”. Tryck OK knappen. Tryck sedan exit 
för att återgå till visningsläge.

Under kanalsökningen visas aktuell status I bildrutan.
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Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska  produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte 
bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid 
är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör 
produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess 
beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt 
produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur 
produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.  

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera 
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras 
tillsammans med annat kommersiellt avfall.




