SNABBINSTALLATION
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.

•
•
•
•
•

Koppla in mottagaren:
Sätt in CA modulen med pilen uppåt/ inåt.
Koppla antennkabel mellan ANT IN på tuner 1 mottagaren och ert antennuttag.
Montera antenn-loop kabeln mellan tuner 1 OUT och tuner 2 IN.
Sätt in SCART kabeln mellan mottagarens TV-scart och TV.
Sätt i strömkabel till vägguttaget. Koppla in mottagaren:

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt
och inåt.
2. 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.
3. Nu kommer menyn TV utgång att visas. Välj de inställningar som passar er utrustning
och bekräfta med Meny eller Exit.
4. Inställning av tid är förberedd för Sverige. Tryck på Meny eller Exit-knappen på
fjärrkontrollen för att bekräfta valet.
5. 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.
6. 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.

INNEHÅLL
• För din säkerhet

1

• Egenskaper

2

• Mottagare

4

• Fjärrkontroll

7

• Hårddiskens formatering

12

• Mottagarens anslutningar

13

• CA Modul

15

• Inställningar

16

• Menykarta

19

• Menyguide

20

• Kanallista

34

• EPG

42

• DVR

50

• DVR lista

65

• FOTOalbum

68

• Musik

74

• Felsökning

80

• Frågor och svar

81

• Specifikationer

86

Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project

FÖR DIN SÄKERHET
!

VARNING
Detta är en indikation om en farlig situation som kan, om inte undvikas,
leda till en allvarlig olycka.

!

VARSEL
Detta är en situation som kan, om inte undvikas, skada apparaten eller
övrig egendom.

• Mottagaren är ämnad för inomhusbruk. Använd inte apparaten på fuktiga ställen.
• Se till att kylluft kan cirkulera runt mottagaren.
• Är apparaten mycket nedkyld när den hämtas in i normal rumstemperatur, bör du vänta en
stund så att temperaturen i apparaten stabiliseras före apparaten tas i bruk.
• Täck inte apparatens ventilationsöppningar.
• Placera inte någonting på apparaten.
• Placera inte någonting som innehåller vätska ovanför apparaten (t. ex. blomvas) för om det
kommer vätska in i apparaten kan det orsaka elchock eller skada apparaten.
• Kontrollera nätspänningen, apparaten är ämnad för 210-240 V, 50 Hz.
• Koppla ur nät – och antennsladden från vägguttaget vid åskväder eller när apparaten inte skall
användas under en längre tid.
• Koppla ur nät sladden från vägguttaget före rengöring av apparaten.
• Använd en mjuk duk fuktad med en mild tvållösning för rengöring av lådan.
• Använd inte bensin, thinner, alkohol eller andra starka lösningsmedel vid rengöring.
• Akta så att inte mindre föremål kommer in i apparaten via ventilationsöppningar eller andra
öppningar.
• Stick inte in annat än programkortet i kortläsaröppningen.
• Vägg uttaget skall vara installerat nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.
• Apparaten får inte användas om det kommer främmande föremål eller vätska in i apparaten
utan den bör först kontrolleras av auktoriserad service personal.
• Utsätt inte nät- eller andra anslutningssladdar för mekanisk belastning, hetta eller kemikalier.
Använd inte apparaten om den fungerar onormalt utan lämna den till en auktoriserad
serviceverkstad för kontroll.
• Öppna inte apparaten. Apparaten innehåller inte någonting som kan åtgärdas av användaren.
Lämna allt servicearbete åt auktoriserad servicepersonal.
• För sparade filer på hårddisken, så som inspelade program, musik och foton, ansvaras ej av
Dilog Nordic AB.
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EGENSKAPER
Mottagaren
• MPEG-II Video(MP@ML)
• MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2
• MPEG-II Digital & Fully DVB Compliant
• LD kvalitets video, CD kvalitets audio
• Europeisk DVB-T standard
• Kompatibel med CAM som har DVB CI standard
• Dubbla Tuner : du kan titta på en kanal samtidigt som du inspelar en annan
• Grafisk meny med 256 färger, hel resolution
• Användarvänlig OSG meny med hel funktion
• Lätt att installera
• 4-digit 7-segment LED på frontpanelen visar kanalinformation
• Visar lokal tid på frontpanelen när apparaten är i beredskapsläge
• RS-232C port för ytterligare information och mjukvaru uppdateringar
• Återhämtning efter blackout
• 64-step volymkontroll
• Favoritkanaler
• IR fjärrkontroll
• Minnesfunktion för sista kanalen
• Bildformats val - 4:3( Full, Center, Letter Box), 16:9
• Kanalspärr / Installationsspärr / Mottagarspärr
• EPG programguide
• Text-TV
• Textning
• Totalt 2,000 programmerbara kanaler
• Dolby AC3 digital audio bitstream stöd genom S/PDIF
• Integrerad hårddisk
• 1 USB Interface
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EGENSKAPER
DVR
• Snabb inspelning, reserverad inspelningsfunktion
• DVR funktioner : FF, REW, Långsamt, Bild för Bild, Avspela, Hoppa, Index
• Timeshift funktion (PAUSE funktion i direktsändning)
• Tillgång till vissa DVR funktioner i uppspelning och timeshift
• Minnesindex var avspelning stoppades
• Möjlighet att avspela under inspelning
• Möjlighet att spara efter timeshift.
• Samtidig timeshift och inspelning
• Filkontroll (Ändra namn, Radera, Lås, Sortera)
• Musikfunktion/ fotoalbum.
• Möjlighet att redigera i redan inspelade filer.

Tillbehör
1. Fjärrkontroll
2. Batterier
3. USB-kabel
4. Antenn-loop kabel
5. Bruksanvisning
6. SCART kabel
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MOTTAGARE
Frontpanelen
1

2

3 4

5

1. Fack för CA Modul
: Sätt in CA modulen korrekt hela vägen i CA modul facket.
2. På/ Stand-by
: Sätter mottagaren På eller Stand-by.
3. MENY
: Visar installationsmenyn.
4. OK
: Bekräfta eller välj.
5. Vänster/ Höger eller Volym Höj/ Sänk
: Navigera Vänster/ Höger i menyerna eller Volym Höj/ Sänk.
6. Upp/ Ned eller Kanal Upp/ Ned
: Navigera Upp/ Ned i menyerna eller skifta kanal Upp/ Ned.

Dolby” och dubbel D symbolen är varunamnsskyddade av Dolby Laboratories.
Produkten är tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
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MOTTAGARE
Bakpanelen
1

2

3

4 5 67

8 910

11 12 13

1. USB PORT
: Används för överföring av filer och bilder.
2. S-VIDEO
: För anslutning till S-VIDEO kabel
3. Komponent VIDEO OUT
: Anslut komponent video utgången till TV, Projektor.
4. VCR SCART
: Använd en Scart-kabel för att ansluta till Video.
5. TV SCART
: Använd en Scart-kabel för att ansluta till TV.
6. TV OUT ( TUNER 1)
: Använd den för antenn-loop kabel och koppla ihop tuner1 ut med tuner 2 in

7. S/PDIF (OPTISK)
: Anslut till en Dolby Digital kompatibel förstärkare med en optisk S/PDIF kabel.
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MOTTAGARE
Bakpanelen
1

2

3

4 5 67

8 910

11 12 13

8. ANT IN (TUNER 2)
: Använd detta för antenn-loop kabeln ( se punkt 6.).
9. SERIAL PORT
: För anslutning till PC ( för uppdateringar och service arbete ).
10. AUDIO RCA
: För anslutning till stereo ( TV, Video, Audio ).
11. VIDEO RCA
: För anslutning ( TV, Video, AV-link).
12. S/PDIF (Coaxial)
: Anslut till en Dolby Digital kompatibel förstärkare med en coaxial S/PDIF kabel.
13. ANT IN (TUNER 1)
: Anslut detta till en markbunden antenn för att ta emot digitala sändningar.
Koppla sedan in antenn-loop kabeln mellan Tuner 1 ut och Tuner 2 in . Tuner 1
används som huvudtuner för att ta emot antennsignal.

6

FJÄRRKONTROLLEN
I. TV - 1
POWER
Till och frånslag av
mottagaren.

MUTE
Till och frånslag av
ljudet.

NUMMER/
ALFABET
Direktval av TV /
Radiokanaler och andra
numeriska kommandon,
eller inmatning av tecken.

RECALL
Tillbaka till senaste
programmet.
EPG
Direkt till EPG meny.
Visar
programinformation
om kanaler.

FUNCTION
Väljer Meddelandefunktionen.
MENU
Att visa
huvudmeny eller
föregående meny.

EXIT
Att återvända till
nuvarande kanal eller
lämna undermeny.

TV / RADIO
Byter mellan TV
och radio.

GROUP
Till gruppläge i
kanallistan.

FAV
Visar listan av
favoritkanaler.

OK/ CH LIST
Bekräfta val av en
punkt på menyn.
Visar listan av insökta
kanaler.
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FJÄRRKONTROLLEN
I. TV - 2
Färgade knappar används på
Kanallista-ställning (inklusive
DVR och Musik lista) osv.

UP/DOWN
Kanal Uppåt/Nedåt
eller flyttar markören
Uppåt/Nedåt.

Volym UP/ DOWN
Volym Uppåt/Nedåt
eller flyttar markören
Vänster/Höger.

SLEEP TIMER
Ställ sleep timer mellan 15
min och 180 min med 15
min intervall.
PAGE UP/ DOWN
Sida upp/ned på
listan,bläddra mellan
undersidor i text tv

ASPECT RATIO
Välj TV-format.

INFORMATION
Visar
programinformation om
nuvarande kanal.

SUBTITLE
Visar textningsmenyn för
att välja textningsspråk.
TELETEXT
Visar text-TV.

ALT AUDIO
Välj ljudspråk eller
ljudspår.
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FJÄRRKONTROLLEN
II. DVR
INDEX LIST
Visar Index-listan på
spelställning.

RECORD
Inspelning börjar.

DVR
Visar DVR listan. Du
kan byta DVR-listan
till Fotoalbum och
Musik lista.

REPEAT
Upprepar den valda
filmen.
STOP
Tillbaka till
direktsändning.

TIME SHIFTING
Pausfunktion i
direktsändning.

SLOW FORWARD
SLOW REVERSE
Den inspelade filen
spelas långsamt.

PLAY
Börjar spela en
inspelad fil.

REPEAT A-B
Upprepar det
markerade avsnittet.

PAUSE
Fryser bilden tillfälligt
på spelställe.

INDEX
För Index funktion på
inspelnings- eller
uppspelningsställe.

SNABBSPOLNING
MED BILD,
FRAMÅT/BAKÅT
Visar i 2/4/6/8 ggr
hastigheten.

INFO/ HJÄLP MENY
- Tryck en gång : Visar
informationsrutan.
- Tryck två gångar :
Visas hjälp menyn.

HOPPA FRAMÅT
HOPPA BAKÅT
Hoppar 60 sekunder framåt
eller bakåt vid avspelning.
Trycks denna knapp
fortlöpande, kan
inspelningen snabbspelas
till den valda punkten.
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FJÄRRKONTROLLEN
III. FOTOALBUM

OK/CH LIST
Visar den valda bilden i
fotoalbumet.

DVR
Visar listan över
inspelade program.
DVR-listan kan bytas
till Fotoalbum och
Musik lista med
RÖDA knappen.

OMRÅDE
Använd pilknappar
(Vänster/Höger/Uppåt/
Nedåt) för att välja
zoom område.

PLAY
Börjar bildspel när
bilden är framme.

STOP
Tillbaka till
direktsändning.

PAUSE
Stannar bildspel.

ASPECT RATIO
Välj bildformat.

ZOOM IN/ OUT
Zoom in / ut den
nuvarande bilden.

INFO/ HJÄLP MENY
- Tryck en gång : Visar
informationsrutan.
- Tryck två gångar :
Visas hjälp menyn.

TIDIGARE
NÄSTA
Visar föregående
eller följande bild.
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FJÄRRKONTROLLEN
IV. MUSIK

DVR
Visar DVR listan.
DVR listan kan bytas
till Fotoalbum eller
MP 3 listan med den
RÖDA knappen.

OK
- Visar Musik listan
när den valda filen har
spelats.
- Spelar den valda
filen på Musik listan.

PLAY
Avspelar fortfarande
när den valda
musikfilen är
tillfälligt stoppad.

REPEAT
Avspelar den valda
filen.

SNABBSPOLNING
För snabbspolning
framåt och bakåt

STOP
Tillbaka till
direktsändning.
HOPPA FRAMÅT
HOPPA BAKÅT
Hoppar 15sekunder
framåt eller bakåt i
låten.

TIDIGARE/NÄSTA
Spelar föregående
eller följande låt.

REPEAT A-B
Avspelar det valda
avsnittet i musikfilen
mellan A och B.

PAUSE
Avspelning slutar
tillfälligt.

HJÄLP MENY
Visar Hjälp menyn.
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HÅRDDISKENS FORMATERING
1. Tryck MENU knapp för att se huvudmenyn.

2. Tryck OK på [DVR inställningar].
OBS! Om Ni väljer att formatera om
hårddisken kommer allt inspelat att raderas.

3. Tryck OK på [Formatera Hårddisk].

4. Välj [På] på [Formatera Hårddisk].
Vill du ta bort filer ur DVR / Musik /
Fotoalbum, välj [På] på varje parameter. Tryck
OK på [Starta].

5. Tryck [Ja] för att godkänna HDD
formatering. När formateringen slutförts visas
hårddisk informationen, tryck EXIT

12

MOTTAGARENS ANSLUTNINGAR
VIKTIGT!
◆ Anslut sladden ( den lilla antenn-loop kabeln) mellan (Tuner 1) TV OUT och (Tuner 2)
ANT IN.
◆ ANSLUT INTE mottagaren till vägguttag före alla övriga anslutningar är gjorda till
mottagaren.

Anslutning 2 – VCR SCART
Antenn

ANTENN-LOOP KABEL
Anslutning 1
- TV SCART
Anslutning 6
- Component Video

Anslutning 3 - RCA

Anslutning 5 - S/PDIF

Anslutning 4
- S-VIDEO

Anslutning 7 - USB/ SERIAL
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MOTTAGARENS ANSLUTNINGAR
1. Anslut mottagaren till TV med SCART-kabeln
- Anslut en Scart-kabel mellan mottagaren och SCART-kontakten på TV:n.

2. Anslut mottagaren till TV och Video med SCART-kablar
- Anslut en SCART-kabel mellan mottagarens TV-SCART och SCART-ingången på TV:n.
- Anslut en SCART-kabel mellan mottagarens VCR-SCART och SCART ingången på Videon.

3. Anslut mottagaren till TV med RCA-kabeln
- Anslut Audio RCA-kontakten på mottagaren till Audio RCA-kontakten på TV:n.
- Anslut Video RCA-kontakten på mottagaren till Video RCA-kontakten på TV:n.

4. Anslut mottagaren till TV med S-Video –kabeln
- Anslut en S-VIDEO –kabel mellan TV:n och S-VIDEO-kontakten på mottagaren.

5. Anslut mottagaren till Hi-Fi system med S/PDIF-kabeln
- Anslut S/PDIF kabeln från det Dolby Digital kompatibla ljudsystemet till S/PDIF kontakten
på mottagaren. Mottagaren är kompatibel med både coax och optisk S/PDIF kabel. Försäkra
dig om vilken typ (Optisk eller Coax) din Dolby Digital ljudutrustning använder innan ni
ansluter boxen.

6. Anslut mottagaren till TV:N med Komponent Video kablar
- Anslut komponent kontakterna på mottagaren till komponent video kontakterna på en TV.

7. Anslut mottagaren till PC med data port (USB/ SERIAL)
- Anslut mottagarens data port (USB/ SERIAL) till data porten av PC. ( Seriell port endast
för service syfte).
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CA MODUL
CA Modul med programkort
För att se betal TV kanaler behövs en CA
modul och ett programkort. Fråga om vad
Ni behöver hos återförsäljaren där Ni köpt
mottagaren.
Om ingen CA modul och programkort är
monterat korrekt är endast fria kanaler
tillgängliga.

Så här gör du för att få tillgång till de betalkanaler som du abonnerar på hos din
operatör.
1) Strömkontakten måste vara utdragen när Ni monterar CA modulen.
2) Montera CA modulen korrekt hela vägen in i CA modul facket bakom luckan på fronten.
Montera modulen med pilen uppåt / innåt.
3) Sätt i programkortet hela vägen i modulen med guldplattan uppåt / innåt.
4) CA Modul och programkort kan ge specialmenyer eller information som inte är beskrivet
i denna bruksanvisning.
5) Programkort kan bara ge tillgång till de kanaler som specificeras av operatören och
abonnemang.
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INSTÄLLNINGAR
Eftersom digitalmottagaren är levererad med fabriksinställningar, måste mottagaren
installeras.
Installationen börjar med “språkval” menyn.
Följ instruktionerna nedan.
Tryck MENU knappen varje gång du väljer nästa installationmeny.

Språkval
Du kan välja språk för meny, ljud, textning och textTV.
1. Tryck ◀,▶ knapparna för att välja språk eller använd
rullmenyn genom att trycka OK på språket du väljer.
2. Väljer du rullmenyn, tryck OK på det språket du vill
ställa in.
3.Tryck ▲,▼ knapparna för att välja nästa språk.
Menyspråk
Här kan du välja OSG (On Screen Graphics) språk för
menyn.
Första ljud
Här väljer du det språket som används om kanalen har
flera språk att välja på.
Andra ljud
Här väljer du andra språket som sänds om kanalen har
flera språk att välja på men programdistributören inte
sänder första språk.
Första textning
Detta används för att välja textningsspråk på kanal som
har flera textningsspråk att välja på.
Andra textning
Detta används för att välja textningsspråk på kanal som
har flera textningsspråk att välja på men
programdistributören inte sänder första textningsspråk.
Text-TV
Detta används för att välja OSD språk för text TV.
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INSTÄLLNINGAR
TV inställningar
Bildformat
Här kan du välja TV-format (höjd/breddförhållande).
1. Tryck ◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn.
1) 4 : 3 för traditionell TV

[Full]

[Center]

[Letter Box]

2) 16: 9 för bredbilds-TV

Kontrast
Här kan du ställa in bildens klarhet.
0 : Mörkaste
10 : Klaraste
Dolby Digital
Om denna parameter är på [På],så kan du njuta av
Dolby Digital ljud på de kanaler där detta sänds ut.
Obs!> För att njuta av ljudet måste man först koppla
S/PDIF uttag till Digital Audio förstärkare.
Video utgång
Du kan välja video utgång mellan RGB och CVBS.
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INSTÄLLNINGAR
Klocka
1. Välj tidszon med ◀,▶ knapparna.

Sök kanaler
Kanalsökningen kan utföras automatiskt eller manuellt.
1. Välj Automatisk eller Manuell som söktyp.
2. För att tillföra ström till antennen,(om din antenn
klarar aktiv drivning via antenn kabeln).
3. Använder du aktiv antenn, kan du välja [På].
4. Tryck Starta sökning.

När kanalsökningen är utförd, visas texten “Sparar
information”. Tryck OK när texten ”Sökningen klar”
“Tryck på OK”” visas.

Under kanalsökningen kan du följa resultatet och
listningen av TV-kanaler och radio.
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MENYKARTA
Huvudmeny
Inställningar

Språkval
Barnlås

Kanalspärr
Installationsspärr
Mottagarspärr
Ändra PIN-kod

Användarprofil

Visningstid av kanalinfo
DVB-textning
Välj menybakgrund

TV inställningar
Klocka
Timer inställningar

Kanalinstallation

Sök kanaler

Redigera

Hoppa över kanal
Radera alla kanaler

DVR inställningar

Inställning timer inspelning

Hårddisk information
Formatera Hårddisk
Hårddisk (Minnesprofil)

System information
Fabriksinställning
STB Version

Common Interface
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Bildformat
Kontrast
Dolby Digital
Video utgång

MENYGUIDE
OBS!
• Tryck OK för att välja eller godkänna förändringar.
• Tryck OK knappen i huvudmenyn så visas vald undermeny.
• Tryck MENU knappen för att gå tillbaka till föregående meny.
• Tryck EXIT knappen för att lämna menyn eller återvända till att titta på TVprogram.

Huvudmenyn är uppdelad i 6 undermenyer.
- Inställningar
- Kanalinstallation
- Redigera kanal
- DVR inställningar
- Systeminformation
- Common Interface
• Använd ◀,▶ knapparna för att flytta pekaren i
huvudmenyn.
• Tryck ▲,▼ knapparna för att flytta dig i undermenyn.

Inställningar
Språkval
Du kan välja språk för meny, ljud, textning och text-TV.
1. Tryck ◀,▶ knapparna för att flytta till önskat språk eller
använd rullista genom att trycka OK på önskat språk.
2. Använder du rullmenyn, tryck OK knappen på önskat
språk.
3. Tryck ▲,▼ knapparna för att flytta till nästa
språkinställning.
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MENYGUIDE
Menyspråk
Här kan du välja önskat menyspråk.
Första ljud
Här väljer du önskat språk som förstaval.
Andra ljud
Här väljer du det andra språket som sänds om kanalen
har flera språk att välja på men programdistributören
inte sänder ditt första språk.
Första textning
Detta används för att välja textningsspråk på kanal som
har flera textningsspråk att välja på.
Andra textning
Detta används för att välja textningsspråk på kanal som
har flera textningsspråk att välja på men
programdistributören inte sänder första textningsspråk.
Text-TV
Detta används för att välja OSD språk för text TV.
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MENYGUIDE
Barnlås
Med barnlås kan du förhindra att en TV-kanal kan
visas, en radiokanal lyssnas, installationer förändras
och att mottagarinställningar förändras.
Du blir ombedd att ange din PIN-kod när du vill öppna
barnlås.
PIN-kod är satt till [0000] hos tillverkaren.
Kanalspärr
Är kanalspärr satt på “Ja” måste du ange din PIN-kod
varje gång du vill öppna de kanaler du valt att ”låsa”.
1. Använd ◀,▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.

Installationsspärr
Är installationsspärr satt på “Ja” måste du ange din
PIN-kod varje gång du vill öppna huvudmenyn.
1. Använd ◀,▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.

Mottagarspärr
Är mottagarspärr satt på “Ja” måste du ange din PINkod varje gång du startar mottagaren från standbyläget.
1. Använd ◀,▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.

Ändra PIN-kod
Du kan ändra den nuvarande PIN-koden till en ny.
(PIN – Personal Identification Number)
1. Mata in den nuvarande PIN-koden.
2. Mata in en ny PIN-kod.
3. Mata in den nya PIN-koden igen för att bekräfta.
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MENYGUIDE
Användarprofil
Visningstid av kanalinfo
Du kan välja tid för visning av info-rutan (1~10sek).
1. Tryck ◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn för att
välja tid.

DVB-textning
Här kan du välja DVB-textning på eller av.
1. Tryck På/Av med ◀,▶ knapparna.

Välj menybakgrund
Du kan välja bakgrund för menyer mellan blå design
eller tv bilden.
1. Använd ◀,▶ knapparna för att välja bakgrund.

23

MENYGUIDE
TV inställningar
Bildformat
Här kan du välja TV-format (höjd/breddförhållande).
1. Tryck ◀,▶ knappar eller använd rullmenyn.
1) 4 : 3 för traditionell TV

[Full]

[Center]

[Letter Box]

2) 16: 9 för bredbilds-TV

Kontrast
Här kan du ställa in bildens klarhet.
0 : Mörkaste
10 : Klaraste
Dolby Digital
Om denna parameter är på [På], så kan du njuta av
Dolby Digital ljud på kanaler som har denna funktion.
Obs!> För att höra ljudet måste man först koppla
S/PDIF uttag till Digital Audio förstärkare.
Video utgång
Du kan välja video utgång mellan RGB och CVBS.

24

MENYGUIDE
Klocka
1. Välj tidszon med ◀,▶ knapparna.

Timer inställningar
Du kan välja starttiden [På] och stopptiden [Av].
Du kan också sätta [Insomningstimer] i denna meny.
1. Använd ◀,▶ knapparna för att välja På eller Av.
2. Använd nummerknapparna för att sätta tiden.
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MENYGUIDE
Kanalinstallation
Sök kanaler
Kanalsökningen kan utföras automatiskt eller manuellt.
1. Välj Automatisk eller Manuell som söktyp.
2. För att tillföra ström till antennen, välj Aktiv
Antenn [På] (endast till antenner som klarar aktiv
drivning via antenn kabeln)
3. Använder du aktiv antenn, kan du välja 6 V
driftspänning [På].
4. Tryck Starta sökningen.

Observera> När du gör en kanalsökning på nytt efter
att ha programmerat timerinspelningar kommer ett
varningsmeddelande ‘Alla timerinställningar för
inspelning kommer att raderas’ att visas. Vill du
fortsätta med kanalsökning välj “Ja”. Då kommer
kanalsökningen att starta och eventuella
timerprogrammeringar att raderas.

När kanalsökning är utförd, visas texten “Spara
inställningar”. Tryck OK när texten “sökningen
klar”,”tryck ok” visas.

Under kanalsökningen kan du följa resultatet och
listningen av TV-kanaler och radioservice.
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MENYGUIDE
Redigera
Hoppa över kanal
Det är möjligt att gömma kanaler på kanallistan för att
hindra t .ex barnen att se vissa kanaler.
1. Tryck på OK knappen på kanalen du vill gömma
och en blå markering visas på kanalen.
2. Tryck på den VITA eller EXIT knappen för att
lämna Hoppa över kanal.

Radera alla kanaler
Du kan radera alla kanaler.
1.Använd ◀,▶ knapparna för att välja På eller Av.
2.Vill du radera alla kanaler, tryck OK på [Start].
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MENYGUIDE
DVR inställningar
Inställning timer inspelning
Här kan du se listan med reserverade inspelningar.
Du kan också redigera och ta bort reserverade
inspelningar och reservera nya inspelningar med de
färgade knapparna.
Redigera
1.Välj med pilknapparna ▲,▼ en reserverad kanal som
du vill redigera.
Tryck på den GRÖNA knappen och information om
kanalen visas.
3.Efter redigering, tryck OK [Lagra].
Lägg till
Du kan programmera upp till 20 timerinspelningar.
1.Tryck på den GULA knappen för att reservera en
ny inspelning och lägg till-menyn visas.
2.Ställ kanalen med ◀,▶ knapparna.
3.Ställ Start Datum på kalendern. Tryck på ”OK”
knappen för att visa hel kalender.
4.Ställ Starttid med nummerknapparna.
5.Ställ Längden med ◀,▶ knapparna.
6.Välj från En gång/Dagligen/Veckovis med
pilknapparna ◀,▶.
7.Välj Lås PÅ/AV.
8.Vill du redigera filnamnet, tryck OK på filnamnet
och redigerings menyn visas.
9.Redigera filnamnet med tecken eller de färgade
knapparna.
10.Efter du ha satt alla parametrar, tryck OK på
[Lagra].
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Radera inställd timerinspelning
1.Tryck på den BLÅ knappen.
2.Tryck OK på kanalen du vill ta bort och en blå
markering visas på den valda kanalen,
3.Tryck ”BLÅ” knapp igen.
4.Vill du ta bort den valda kanalen, tryck OK på [Ja].

Hårddisk information
Här visas HDD (Hard Disk Drive) information.
• Modell nummer
• Totalkapacitet
• System reserverad
• Inspelnings plats
• Återstående tid
• Musik & Fotos kapacitet
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MENYGUIDE
Formatera Hårddisk
Vill du formatera HDD (Hard Disk Drive), välj [På] på
HDD format parameter.
Obs!> HDD bör formateras före användning.
1. Vill du ta bort alla inspelade filer, välj [På] på Ta
bort allt DVR.
2. Vill du ta bort allt från Musik och Fotoalbum, välj
[På] på Ta bort allt från Musik & Foto.
3. Efter val av parametrar har utförts, tryck på OK på
[Start].

Hårddisk (Minnesprofil)
Inspelning pågår
Du kan justera snabbinspelningens varaktighet i
minuter.
(den tid boxen spelar in då Ni valt Snabbinspelning)
1. Tryck på ◀,▶ knapparna eller använd ok knappen
och tids listan för att välja .
2. Här kan du även ställa in HDD Sleep time
( automatisk avstängning av hårddisken när den inte
används).10 till 180 min

Hårddiskens viloläge
Du kan ställa hårddiskens viloläge. Om du inte
använder hårddisk funktionen på den tiden du ställer in
så går hårddisken automatiskt ner i viloläge.
1. Tryck på < > knapparna för att ställa in viloläget.
(Av / 10~180 min).
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MENYGUIDE
Systeminformation
Mjukvaru uppdatering
Då ny mjukvara finns tillgänglig visas normalt ett
meddelande om detta automatiskt i bildrutan på din tv.
Välj ”JA”, tryck OK på [Start].

Mjukvaru uppdatering
1. Slå strömmen på mottagaren.
2. Tryck på MENU-knappen och huvudmenyn visas.
3. Markera [Systeminformation], tryck OK.
4. Markera [Mjukvaruuppdatering].
5. Tryck på OK.
6. Välj [Fabrik 1] på OTA inställningar.
7. Markera [Starta].
8. Tryck OK.
9. Mottagaren börjar söka efter en ny mjukvara.
10. Om en ny mjukvara hittats, visas ett meddelande.
11. Välj [Ja] och tryck på OK.
12. Mottagaren börjar uppgraderingen.
13. Detta tar ett par minuter.
14. Efter uppgraderingen startas mottagaren om
automatiskt.
15. Mjukvaruuppdatering är slut.
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Fabriksinställning
Med denna funktion kan du nollställa mottagarens
inställningar till läget som motsvarar fabriksny apparat.
1. Vill du nollställa mottagaren,välj Reset ”Ja” tryck
sedan OK på [Start].
2. För att lämna nollställningen, visas ett meddelande
som ber dig godkänna förändringen.
Obs!> Om du uppdaterar mottagaren efter du har
redigerat kanallistan kan den redigerade informationen
försvinna.

STB Version
Här finns information om mottagarens hårdvaru- och
mjukvaru versioner.
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MENYGUIDE
Common Interface
Du kan få information från CA modulen.
Denna information kan variera beroende på operatör.
Mottagaren accepterar två olika typer av moduler.
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KANALLISTA
Tryck på OK-knappen och kanallistan visas
när du tittar på tv.

Du har många alternativ att redigera den nuvarande
kanallistan.
Använd fjärrkontrollens färgade knappar för redigering.
1) Växla (RÖD knapp)
: TV / Radio
2) Favoritgrupp (GRÖN knapp)
: FAV 1 grupp ~ FAV 8 grupp
3) Grupp (BLÅ knapp)
: Ingen / Nätverk / CAS / Spärr / A till Ö
4) Redigera (VIT knapp)
: FAV urval
Lås / Lås upp
Volym offset
Namnändra kanal
Hoppa över kanal
Du kan också flytta dig direkt till en kanal i kanallistamenyn.
När du trycker på någon av dom färgade knapparna ,
så visas en mindre meny/lista med dom val du kan göra.
-Tryck på en färgad knapp och gör ditt val för att
bygga kanallistan.
OBS>
Vill du se kanallistan direkt när du tittar på kanalen,
tryck OK på fjärrkontrollen.
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KANALLISTA
1) Växla
1. Tryck på den RÖDA knappen och välj TV eller
radio.
( OBS det finns förnärvarande ingen radio
sändning i Boxerutbudet ).

2) Favoritgrupp
1. Tryck på den GRÖNA knappen och välj en favoritgrupp ut av FAV 1 ~ FAV 8.
2. När du väljer en FAV-grupp, visas FAV-gruppens
kanaler på skärmen.
Obs>
För att se FAV-kanaler måste du först gjort FAVgrupper och detta görs via den vita knappen och i
redigerafunktions FAV urval –meny.
I FAV-grupp menyn kan du redigera den aktuella
FAV-gruppen.
- Tryck på den VITA knappen och FAV redigeramenyn visas.
: FAV urval
Lås / Lås upp
Volym offset
Flytta FAV
Namnändra FAV-lista
Namnändra kanal
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KANALLISTA
FAV urval
Du kan redigera FAV-gruppen av aktuella FAVkanaler.
Redigeringen sker på samma sätt som att välja FAVgruppen i FAV urval –menyn i redigeringsfunktion.
1. Tryck på den VITA välj sedan den favoritlista som
du vill redigera i och markera de kanaler som du vill
ska ingå i din lista, detta gör du med OK knappen, när
du är klar sparar du med vit knapp. Vill du inte spara
tryck EXIT knappen för att lämna FAV urval.

OBS! För att kanalspärr
ska fungera så måste kanalspärr vara
aktiverad i inställningsmenyn. Detta gör du i
inställningar och sen väljer du barnlås och där
kanalspärr som du sätter i läge JA

Lås / Lås upp
Här kan du spärra kanaler.
1. Väljer du Spärr, blir du ombedd att ange din PINkod.
2. Tryck på OK knappen på kanalen du vill spärra och
markeringen (ett lås) visas på den valda kanalen.
3. Trycker du OK knappen igen på en spärrad kanal,
annullerar du kanalspärr.
4. Tryck på den VITA eller EXIT knappen för att
lämna Lås / Lås upp.
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KANALLISTA
Volym offset
Volymen kan justeras per kanal.
1. Använd ◀,▶ knappar för att välja volym offset per
kanal.
2. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT-knappen
för att lämna Volym offset.

Flytta FAV
1. Tryck OK på FAV-kanalen du vill flytta.
2. Välj positionen med ▲,▼ knappar.
3. Tryck OK för att godkänna den nya positionen.
4. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT knappen
för att lämna Flytta FAV.

Namnändra FAV LISTA
Här kan du döpa om den nuvarande FAV-gruppen.
1. Skriv in det nya namnet med tecknen eller färgade
knappar.
2. Tryck OK efter alla förändringar.
3. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT
knappen för att lämna Namnändra FAV Lista.
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KANALLISTA
Namnändra kanal
Här kan du namnändra kanaler.
1. Tryck på OK knapp på kanalen du vill döpa om och
undermenyn visas på skärmen.
2. Skriv in det nya namnet med bokstavsknapparna
eller med färgade knappar.
3. Tryck på OK knappen efter förändringar.
4. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT
knappen för att lämna Namnändra kanal.

3) Grupp
I denna meny kan du sortera kanalerna i den ordning
du vill ha.
1. Tryck på den BLÅ knappen och välj en av följande:
Ingen / Nätverk / CAS / Spärr / A till Ö.
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4) Redigera
FAV urval
Väljer du FAV urval, visas 8 alternativ per varje kanal
på skärmen.
Ordningen från vänster till höger av de 8 alternativen
motsvarar FAV 1 till FAV 8 ordningen.
1. Tryck på OK knappen på den gruppen vart du vill
att den valda kanalen skall tillhöra.
Till exempel, vill du att BBC ONE hör till FAV 6
grupp, tryck på OK knappen på den 6:e positionen i
BBC ONE kanalen.
2. Tryck på den VITA knappen för spara och att lämna
FAV urval.

OBS för att kanalspärr funktionen ska fungera
så måste kanalspärr vara aktiverad i inställnings
menyn. Detta gör du i inställningar och sen tar
du barnspärr och där väljer du kanalspärr som
du sätter i JA läge

Lås / Lås upp
Här kan du låsa kanaler för att hindra t ex barnen att se
vissa kanaler.
1. Väljer du Spärr/Öppna blir du ombedd att ange PINkod.
2. Välj den kanalen du vill låsa och tryck OK. En låst
kanal är markerad med en symbol.
3. Tryck på OK knappen igen och låset annulleras.
4. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT
knappen för att lämna Lås / Lås upp.
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KANALLISTA
Volym offset
Volymen kan justeras per kanal.
1. Använd ◀,▶ knappar för att välja volym offset per
kanal.
2. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT knappen
för att lämna Volym offset.

Namnändra kanal
1. Tryck på OK knappen på kanalen du vill döpa om
och undermenyn visas på skärmen.
2. Skriv in det nya namnet med bokstavsknapparna
eller med färgade knappar.
3. Tryck på OK knappen efter förändringar.
4. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT
knappen för att lämna Namnändra kanal.

Hoppa över kanal
Det är möjligt att gömma kanaler på kanallistan för att
hindra t ex barnen att se vissa kanaler.
1. Tryck på OK knappen på kanalen du vill gömma och
en blå markering visas på kanalen.
2. Tryck på den VITA för att spara eller EXIT knappen
för att lämna Hoppa över kanal.
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KANALLISTA
Text-TV

För att gå in på Text TV tryck på
knappen på
fjärrkontrollen.
Mottagaren har över 1000 sidors Text TV-minne vilket innebär
att den läser in alla befintliga sidor. Detta gör att man kan
bläddra snabbt mellan sidorna utan väntetid.
Välj önskad sida med sifferknapparna eller bläddra med kanal
upp/ner ▲,▼. På indexsidor kan man med hjälp av ◀,▶
knapparna och OK gå direkt till vald sida.
Vissa sidor är flersidiga, s.k. undersidor. För att bläddra bland
undersidor använd P+/ P- knapparna.
De färgade knapparna på fjärrkontrollen har följande
funktioner:
RÖD KNAPP
: Föregående sida
GRÖN KNAPP : Aktuell sida
GUL KNAPP
: Första sidan (100)
BLÅ KNAPP
: Nästkommande sida
Tryck EXIT för att gå ur Text TV
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EPG
EPG
Den program information för respektive kanal som finns tillgänglig i TV kan nätet kan Ni ta emot
och titta på i den Elektroniska Program Guiden (EPG).
Boxer Navigator förenklar Ert DVR användande genom utökad information och funktionalitet. Ni
kan ta emot EPG information för upp till 7 dagar, söka och filtrera program och spela in ett eller
flera program direkt från EPG:n eller från resultatet av Er sökning.
Boxer Navigator är i grunden en abbonemangsbaserad tjänst. Möjlighet finns för den som har
utrustning anpassad för Boxer Navigator att dra nytta av viss funktionalitet även utan abbonemang.
För att dra full nytta av tjänsten Boxer Navigator krävs programkort och abbonemang på tjänsten.
För att starta tryck EPG knappen på Er fjärrkontroll.

Valt Program

Reserverad Inspelning

Kanal Namn
Aktuell tid

EPG Fönster

Kanal Lista

Program
Information
Hjälp fönster
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EPG
Grundläggande funktioner I EPG läge.
Öppna sökningsmeny.
Öppna avsnittshanterare.
Öppna filtreringsmeny.
▲,▼ Navigera kanal upp/ned.
◀,▶ Navigera mellan program på vald kanal.
Titta på markerat program eller bekräfta val.
Visa EPG data på kommande program upp till 7dagar framåt med följande information:
Avsnittets längd, Kategori och övrig programbeskrivning.

Utökad EPG
Om det finns + symbol på bannern på valt program
betyder det att det finns utökad information tillgänglig;
avsnittets längd, kategori, serie information,
inspelningsår, medverkande, programbeskrivning etc.

Markerar eller avmarkerar inspelning i EPG fönstret.
Ändrar datum i EPG fönstret till föregående dag.
Ändrar datum i EPG fönstret till nästkommande dag.
Ändrar tidsintervall i EPG fönstret från 1.5 till 3 timmar i 30-minuters eller
60-minuters intervall.
Återgå till realtidsläge i EPG fönstret.
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EPG
SÖK
I denna meny kan Ni söka igenom alla kanaler efter
specifikt program på 5 olika sätt. Öppna sökmenyn
genom att trycka på grön knapp. Välj något av nedan
söksätt genom att trycka ▲,▼ knapparna, tryck sedan på
OK knappen .
• Kategori
• Datum/ Tid
• Medverkande
• Titel
• Nyckelord

Kategori
- Använd ◀,▶ knapparna för att markera [O] eller
avmarkera [X] i kategori listan.
- Starta sökningen genom att trycka OK på [Starta
Sökning]
- Sökresultat visas i rutan.

Datum / Tid
- Välj sökningsmenyn.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja [Veckodag]
- Ställ tiden med sifferknapparna.
- Starta sökning genom att trycka OK på [Starta
Sökning]
- Sökresultat visas i rutan.
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Medverkande
- Välj Medverkande i sök menyn.
- Skriv namnet med bokstavs/ sifferknapparna.
- Starta sökning genom att trycka OK på [Starta sökning]
i sökrutan.
- Sökresultat visas i rutan.
- Även om Ni bara skriver en del av namnet visas hela
namnet i sökresultatet.

Titel
- Välj Titel i sökmenyn
- Skriv namnet med bokstavs/ siffertangenterna.
- Starta sökning genom att trycka OK på [Starta
Sökning] i sökrutan.
- Sökresultat visas i rutan.
- Även om Ni bara skriver en del av titelns namn
kommer hela titelns namn i sökresultatet.

Nyckelord
- Välj Nyckelord i sökmenyn.
- Ni kan välja upp till 2 ord att söka på i menyn.
- Starta sökning genom att trycka OK på [Starta
Sökning] i sökrutan.
- Sökresultat visas i rutan.
- Även om Ni bara skriver en del av Nyckelordet
kommer hela Nyckelordet att visas i sökresultatet.
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OBS! Resultat av EPG sökning
I sökresultatet kan Ni både se och direkt reservera
inspelningar på följande vis.

Öppna Avsnittshanteraren genom att trycka GUL
knapp. Välj i sökresultatet med knapparna ▲,▼ och tryck
sedan på OK knappen.
• Spela in detta avsnitt
• Spela in alla avsnitt i serien
• Spela in alla avsnitt i sökresultatet

Spela in detta avsnitt
Det valda programmet på den valda tiden kommer att
reserveras för inspelning.
Spela in alla avsnitt i serien
- Visar Serieinspelning alternativ fönstret.
- Välj period för serien från 1vecka till 8 veckor.
- Välj OK för att reservera inspelning.
Spela in alla avsnitt i sökresultatet
OBS! Alla avsnitt i sökresultatet kommer att spelas in då
Ni trycker på OK knappen.
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Avsnittshanterare
I denna meny reserverar Ni Era inspelningar. Öppna
menyn Avsnittshanterare genom att trycka GUL knapp
och välj något av nedan alternativ med ▲,▼ knapparna.
• Spela in detta avsnitt
• Spela in alla avsnitt i serien
• Radera serieinspelning

Spela in detta avsnitt
Det valda programmet på den valda tiden kommer att
reserveras för inspelning.
Spela in alla avsnitt i serien
- Visar fönstret Serieinspelning alternativ.
- Välj inspelningsperiod för serien mellan 1vecka till
8veckor.
Radera serieinspelning.
Alla reserverade serieinspelningar av valt program
raderas.
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EPG
Filtrera
I denna meny kan Ni filtrera kanallistan enligt Era
önskemål. Öppna [Filtrera] menyn genom att trycka
BLÅ knapp och välj något av nedanstående alternativ
genom att trycka ▲,▼ knapparna.
• Filtrera på kanalnummer
• Filtrera på kanalnamn
• Filtrera på datum/tid

Filtrera på kanalnummer
Kanalerna filtreras efter kanalnummer i vänster kant av
EPG fönstret då Ni trycker på OK knappen.
Filtrera på kanalnamn
Kanalnamnen filtreras i alfabetisk ordning i vänster kant
av EPG fönstret då Ni trycker på OK knappen.
Filtrera på Datum/ Tid
- Visar Filtreringsmeny.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja [Veckodag]
- Ställ tiden med sifferknapparna.
- Starta sökning genom att trycka OK på [Start Filtrera]
- Kanallista för den valda dagen/ tiden visas i EPG
fönstret.
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OBS! Reservera/ Radera inspelning
Ni kan reservera eller Radera inspelningar i EPG fönstret.
En gulmarkerad banner indikerar aktuellt valt program.
En rödmarkerad banner indikerar en reserverad
inspelning.
Ni kan se en komplett lista över reserverade program
genom att trycka Meny>DVR inställningar>inställning
timerinspelning. Vill Ni redigera en inspelning, välj
grön knapp i menyn och välj sedan önskade parametrar.

Reservera inspelning
1.Reservera inspelning i Sök eller Avsnittshanterare
menyn. För mer information om hur man reserverar
inspelningar, se punkt. 5-6.
2. Tryck REC knappen då Ni markerat det program Ni
vill spela in. Inspelningen reserveras.

Radera reserverad inspelning
För att radera en reserverad inspelning, tryck REC
knappen igen då Ni står på det aktuella programmet.
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DVR
Detta får du med Twin Tuner modell.
1. Du kan titta eller timeshifta kanalen på Tuner 1 samtidigt som du spelar in valfri kanal
på Tuner 2.
I detta fall kan du bara titta på det program som du har på timeshift.
2. Spela upp en inspelad fil samtidigt som du spelar in en kanal.
3. Spela in en kanal och samtidigt titta på valfri annan kanal.
4. Fotoalbum och Musik funktion är tillgängliga under inspelning.

1) DVR LISTA
- Tryck DVR knapp och DVR lista visas.
På DVR listan har du tillgång till DVR, Foto
Album och Musik.
För att välja typ av material från DVR-lista, tryck
på den RÖDA knappen och välj läge.

2) DVR HJÄLP MENY
Hjälp menyn hjälper dig att använda DVR
funktionerna.
- Tryck på INFO i info meny läge och Hjälp
menyn visas.
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DVR
INSPELNING
I. SNABB INSPELNING
Inspelning av program
Tryck på fjärrkontrollens RECORD-tangent för att
öppna inspelningsmenyn.

Välj det inspelningssätt du önskar ur inspelningsmenyn, som visas i rutan.
• Start : Normal inspelning. Inspelningens standardlängd är 60 minuter (kan justeras upp i huvudmenyn un
der “DVR inställningar”).
• Pågående Program : Spelar in det aktuella programmet
enligt den i programinformationen (EPG) angivna stoptiden
. Om ingen programinformation finns tillgänglig öppnas en
meny automatiskt för inställning av inspelningsuppgifter.
• Gå till timer : Öppnar inspelningens timermeny, där
kan du ställa in önskad starttid, inspelningslängd m.m.
Efter att inspelningen startat visas inspelningens
uppgifter i övre vänstra hörnet i ca. fem sekunder.
Du kan vid behov ändra inspelningsuppgifterna
(t.ex. längden och filnamnet) genom att trycka på
REC-tangenten.
Efter att inspelningsuppgifterna försvunnit ur
bild visar diamantsymbolen (3 sek) i rutans övre högra hörn
apparatens läge.
Tryck på STOP-tangenten för att stoppa inspelningen.
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Kanallista
Här kan du välja en kanal.
1. Tryck OK knapp och kanallistan visas.

2. Välj en kanal och tryck på RECORD.

Under inspelning av den valda kanalen kan du titta på
några andra kanaler som är aktiverat på kanallistan.
3. Tryck på STOP för att sluta inspelningen.

II. RESERVERAD INSPELNING
Inspelningstimer instä
inställningar
Du kan reservera inspelningen på Inspelningstimer
inställningar som finns på DVR inställningar menyn.
Du kan reservera upp till 20 timer inställningar.
1. Välj Inspelningstimer inställningar på DVR
inställningar.
2. Tryck på den GULA knappen för att reservera en ny
inspelning.
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3. Välj kanal med piltangenterna.
4. Välj startdatum i kalendern, för ytterligare datum
tryck ”OK”.
5. Skriv in starttid med nummerknapparna.
6. Välj varaktighetstid med ◀,▶ eller sifferknapparna.
Väljer du varaktigheten, ställs stopptiden in automatiskt.
7. Välj En gång/ Dagligen/ Veckovis.
8. Vill du döpa om en fil, tryck OK knappen och
undermenyn visas. Redigera namnet med tecknen eller
de färgade knapparna.
9. När varje parameter valts, tryck OK på [Lagra].

EPG
Du kan välja att reservera en inspelning direkt i EPG
menyn.
Du kan reservera upp till 20 timer inställningar.
1. Markera programmet som du vill spela in i EPG
menyn med ◀,▶knapparna och använd ▲,▼ knappar för
att välja mellan kanaler.
2. Tryck på RECORD knappen och ett ”R” visas på det
valda programmet.
Tid och kanal ställs nu in enligt EPG informationen.
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3. Vill du annullera en reserverad inspelning, tryck
RECORD på den reserverade inspelningen på EPG
menyn.
4. Vill du redigera den reserverade inspelningen, gå
till meny> DVR inställningar> inställning
timerinspelning> grön knapp för att redigera.

När du är i inspelningsläget,
1. Index
Det är möjligt att lägga ihop ett bokmärke på
en inspelat fil när man är i inspelningsläget.
- Tryck på INDEX knapp under inspelningen.

( gäller inte i time shift läge )

2. Paus under inspelningen
Det är möjligt att göra en paus under
inspelningen för en kort tid och sedan
fortsätta med inspelningen.
- Tryck PAUSE under inspelning och tryck
därefter PAUSE igen för att fortsätta med
inspelningen.
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3. Nuvarande inspelning, inställningar
Under inspelning, om du trycker på RECORDknappen, visas Nuvarande
inspelningsinställningar.
Här kan du redigera inspelningsvaraktighet
och filnamn.
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TIMESHIFT
Timeshift möjliggör en paus i direktsändning under en
kortare period. Du kan fortsätta från det ställe där du
pausade även om sändningen fortsatt.
1. Vill du spela in ett program, tryck TIMESHIFT
knappen när du tittar på en sändning.

Mottagaren fryser skärmen och börjar spela in
sändningen till hårddisken.
Det är möjligt att pausa sändningen upp till 90 min i
time shift läge.
2. När du vill spela upp igen, tryck PLAY, vill du pausa
igen tryck PAUSE knappen.

3. Trycker du STOP, visas ett meddelande med tre
alternativ att välja bland.
Vill du lagra ett timeshiftat program som en fil, välj
[Spara].
Vill du inte lagra programmet, välj [Kasta bort].
Vill du inte avsluta timeshift, välj [Avbryt].
Observera> Om du byter kanal under Timeshift med
▲,▼ knapparna kommer Timeshift att avslutas.
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4. När du tittar på en timeshiftad fil är följande
funktioner är möjliga:
1.) Spela
2.) Långsamt framåt/ Långsamt bakåt
3.) Snabbt framåt/ bakåt
4.) Paus
5.) Hoppa framåt/ Hoppa bakåt

Inspelning starttid
Nuvarande speltid
Inspelning stopptid
Nuvarande tid

5. Vill du tillbaka till nuvarande sändning, tryck på
STOP.
6. Du kan använda både inspelning och timeshift
samtidigt.
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ATT SPELA
Välj fil frå
från DVR lista
1. Tryck DVR knappen på fjärrkontrollen och en lista
med de inspelade programmen visas.

2. Välj någon av de inspelade filerna och tryck ”OK”.
Nu börjar mottagaren spela upp och visar DVR info
meny.
3. Vill du avbryta uppspelning av filen, tryck STOP och
mottagaren visar pågående ”live” sändning.
4. Vill du spela upp ett annat program, gör enligt punkt
2 ovan.

Snabbt framå
framåt & Snabbt bakå
bakåt
När du tittar på en inspelad fil, kan du välja att
snabbspola i inspelningen (2, 4, 6, 8 gånger hastigheten)
genom att trycka SNABBT FRAMÅT eller SNABBT
BAKÅT valfritt antal gånger.

Tryck en gång – 2 gånger uppspelningsfart
Tryck två gånger – 4 gånger uppspelningsfart
Tryck tre gånger – 6 gånger uppspelningsfart
Tryck fyra gånger – 8 gånger uppspelningsfart
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Hoppa framå
framåt, hoppa bakå
bakåt, Snabbspola
Du kan hoppa 60 sekunder framåt och bakåt per
knapptryck.
1. Tryck på HOPPA FRAMÅT för att hoppa 60
sekunder framåt i filmen.
2. Tryck på HOPPA BAKÅT för att hoppa 60 sekunder
bakåt i filmen.
3. Håll inne dessa knappar för snabbspolning framåt eller
bakåt i filmen.

Direkt tillgå
tillgång
1. Det är möjligt att gå direkt till den scen du vill se.
2. Tryck HOPPA FRAMÅT/BAKÅT knappar tills du
kommer till den scenen du vill nå.
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Slow Motion
Du kan spela upp den inspelade filen med slow motion.
1. Tryck SLOW FORWARD knappen under
uppspelningen och du kan njuta av slow motion med
1/2, 1/4, 1/6 och 1/8 fart.

2. Tryck på SLOW REVERSE knappen för att se
programmet baklänges med slow motion.
Du kan använda denna funktion med 1/2, 1/4, 1/ 6 och
1/8 fart.
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Repetition
Vill du spela upp den nuvarande inspelningen, kan
du använda denna funktion.
1. Tryck på REPEAT när du spelar upp en inspelad
fil och mottagaren repeterar den valda filen.

2. Tryck på REPEAT en gång till för att annullera
repeteringsläget.

Repetera AA-B
Vill du spela upp den nuvarande inspelningen mellan
punkt A och B, kan du använda denna funktion.
1. Tryck på REPEAT A-B när du spelar upp en
inspelad fil och punkt A ställas in som startpunkt.

2. Tryck på REPEAT A-B igen på den punkt i
sektionen du vill ställa in som B och mottagaren
repeterar mellan A och B.
3. Tryck på REPEAT A-B knapp en gång för att
lämna repetera A-B och spela upp fortlöpande.
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Index
Det är möjligt att sätta ett index för avsnittet i filmen
du vill markera.
Det är möjligt att bygga upp till 10 index.
1. Tryck på INDEX knapp för att markera den valda
punkten.

2. När du tittar på en inspelad fil, om du vill se Index
info undermenyn, tryck på
FUNKTION
knappen.

3. Tryck på OK knappen för att välja det indexet du
vill.
4. Tryck på den RÖDA knappen för att ta bort den
valda Index punkten.
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Bild fö
för bild
Genom att använda PAUS knappen kan du njuta av en
bild för bild uppspelning.
1. Tryck på PAUS knappen under uppspelning.

2. Tryck på PAUS igen för att titta på den följande
bilden.
3. Tryck på PLAY knappen för att lämna Bild för bild.
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Uppspelning under inspelning
Det är möjligt att spela upp ett inspelat program
samtidigt som du spelar in ett annat program.
1. Välj kanalen du vill spela in.
2. Tryck på RECORD.
3. Välj en fil du vill spela upp.
1) Uppspelning av en inspelad fil
a. Tryck på DVR knappen och DVR listan visas.
b. Flytta markören i DVR listan till den filen du vill
spela upp.
c. Efter du har valt den fil du vill titta på, tryck på
OK knappen.
2) Uppspelning av den innevarande filen som
inspelas.
a. Tryck på PLAY knapp för att spela upp den
innevarande filen som inspelas.
4. Vill du avsluta uppspelningen, tryck på STOP
knappen en gång.
5. Vill du avsluta inspelningen, tryck på STOP
knappen en gång till. På skärmen visas ett
meddelande som omber dig att godkänna.
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DVR lista
När du är inne i DVR listan finns det många
möjligheter till redigering.
Avkodning
Om du vill spara ett inspelat program permanent
rekommenderas det att avkoda filen.
Om programkortet är omkodat och du inte har avkodat
filen kan detta innebära att du inte kan titta på dina
inspelade program från kodade kanaler.
1. Tryck på den GRÖNA knappen för att välja
avkodnings menyn.

För att se ett inspelat program
som är kodat bör Ni se till att CI
modulen och programkortet är
monterat i mottagaren.
2. Välj filen märkt ($) som Ni vill avkoda.
Det finns möjlighet att välja flera filer för att avkoda på
en gång. I detta fall tar det en stund att avkoda samtliga
valda filer. När mottagaren är klar med avkodning av
en fil kommer ett meddelande upp som frågar om Ni
vill fortsätta med nästa.
3. Tryck på VIT knapp.

Den avkodade filen kommer att sparas enligt ***DES001.
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DVR lista
När du är inne i DVR listan finns det många
möjligheter för redigering.
Redigering
.
1.Börja med att öppna DVR listan och ställ dig på det
program som du vill göra ändringar i.
2.Öppna den inspelningen som du vill redigera i
genom att trycka på play knappen, spela sen fram till
den plats där du vill börja (ta bort) redigera.
För att se ett inspelat program
som är kodat bör Ni se till att CI
modulen och programkortet är
monterat i mottagaren.

3.Markera med vit knapp (A-B) på det ställe där du vill
börja att ta bort/ klippa. Och sen trycker du på vit
knapp (A-B) igen för att markera slutet på det avsnitt
som skall tas bort eller klippas, Tryck sedan på OK
knappen. Där gör du sedan ditt val.( Spara-Klipp utAvbryt)
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Sortera (A till Ö/ Datum/ Storlek)
Storlek)
Du kan sortera DVR listan enligt A till Ö, datum eller
storlek.
1. Tryck på den GULA knappen och välj sorteringsform.

Redigera (Radera/ Ändra namn/ Lå
Lås)
1. Tryck på den BLÅ knappen för att välja redigering.

1) Radera
- Tryck på OK knappen när du står på ”Radera” i menyn.
Efter varje fil syns nu en vit markering. Välj den/ de filer
som skall raderas genom att trycka på OK knappen,
markeringen efter de valda filerna blir då blå. Tryck på
EXIT och välj Ja vid frågan ”Vill du Radera?”för att
godkänna. Tryck ”OK”.
2) Ändra namn
- Tryck på OK knappen när du står på”Ändra namn”i
menyn.Tryck OK på den fil du vill byta namn på och ett
virtuellt tangentbord visas. Efter namnändring, tryck OK
för att lagra. Vill du lämna namnändring, tryck på EXIT.
3) Lås
-Tryck på OK knappen på den valda filen och en symbol
visas. Tryck på EXIT för att godkänna.
Sist spelat
- Vill du fortsätta titta där du senast var i ett inspelat
program, markera den fil du såg på och tryck (VIT)
knapp. Uppspelning börjar då där du senast slutade.
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FOTOALBUM
Fotoalbum
Dataladdning av bildfiler från PC till mottagare sker genom USB porten.
Anslut USB kabeln från PC till mottagare och installera USB driver. Nu kan du ladda
programmet.
USB driver och laddningsprogram finns att hämta på Dilogs hemsida.
(www.dilog.se)
För att gå in i Fotoalbum,
1. Tryck på DVR knappen.
2. Tryck på den RÖDA knappen och välj Foton.

Obs>
i) Du kan lagra 500 bilder i en FAV lista. Totalt 4,000
bild är tillgängliga.
ii) Tryck på OK knapp och Fotoalbum visas när den
valda bilden är på skärmen.
iii) Tryck på STOP knapp för att återgå till nuvarande
sändning.
Spela Foto Album
1. Visa den valda bilden
- Tryck OK på den valda bilden i DVR listan.

68

FOTOALBUM
2. Starta slide show
- Tryck på PLAY för att starta slide show av en FAV lista.

3. Stoppa slide show.
- Tryck på PAUSE knappen.

4. Nästa bild
-Tryck på NEXT knappen.

5. Föregående bild
- Tryck på PREVIOUS knappen.
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Zoom IN/ OUT
1. Tryck på ZOOM IN knappen på den valda bilden.
Det är möjligt att utvidga bildstorleken med 2 gånger.

Obs> Med pilknapparna kan du flytta bilden.
2. Tryck på ZOOM OUT knappen på de valda bilderna.
Det är möjligt att minska den valda bilden med ½ gånger.
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Redigera
När du är i Fotoalbum listan, det finns flera möjligheter
att redigera listan.
1. Välj FAV lista
-Tryck på den GRÖNA knappen och välj den FAV listan
du vill spela.

Obs> Du kan namnändra FAV listan.
1. Tryck på den BLÅ knappen och välj Namnändra när
den FAV(FAV 1 …FAV 8) är visas som du vill redigera.
2. Tryck på OK knappen på det valda FAV namnet och
undermenyn av namnändring visas. Efter namnändring,
tryck på OK för att lagra.
3. För att lämna Namnändring, tryck på EXIT.
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2. Sortera
Du kan sortera bildlistan enligt Titel, Bild, Album och A
till Ö.
- Tryck på den GULA knappen och välj sortera.

3. Redigera
- Tryck på den BLÅ knappen och välj redigering.

1) Ändra namn
- Tryck på OK knappen på den valda bilden och
undermenyn för namnändring visas. Efter namnändring,
tryck på OK för att lagra. För att lämna Namnändring,
tryck på EXIT.

72

FOTOALBUM
2) Radera
-Tryck på OK knappen på den valda bilden och sedan
tryck på EXIT för att godkänna.

3) Flytta FAV
- När du väljer Flytta FAV, visar menyskärmen de 8
listorna från vänster till höger. Markera med röd prick i
den lista dit du vill flytta bilden, Tryck OK.
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Musik
Dataladdning av musikfiler från PC till mottagare sker genom USB porten.
Anslut USB kabeln från PC till mottagare. Installera USB driver och ladda programmet.
USB driver och laddningsprogram finns att hämta på Dilog’s hemsida (www.dilog.se).

För att gå in i Musik,
1. Tryck på DVR.
2. Tryck på den RÖDA knappen och välj Musik.

Obs>
i) Du kan lagra 500 filer i en FAV lista. Totalt 4 000 filer
är tillgängliga (tom 3GB).
ii) Tryck på OK knappen och Musik listan visas när du
lyssnar på musik.
iii) Tryck på STOP för att återgå till listan.
Spela upp Musik
1. Tryck på OK knappen för att starta en Musik fil.
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2. Hoppa framåt
-Tryck på JUMP FORWARD för att hoppa 10 sekunder
framåt.

3. Hoppa bakåt
-Tryck på JUMP REVERSE knapp för att hoppa 10
sekunder bakåt.

4. Stoppa uppspelningen temporärt
-Tryck på PAUSE.

5. Spela nästa sång
-Tryck på NEXT.
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6. Spela sista sång
: Tryck på PREVIOUS.

7. Direkt tillgång
- Det är möjligt att gå direkt till den punkten vart du vill
spela.
-Tryck på RANDOM ACCESS tills du når den
positionen du vill.

8. Repetera A-B
- Tryck på REP. A-B när du spelar en sång och punkt A
ställas in som startpunkt.

- Tryck på REP. A-B igen för att märka punkten var
mottagaren stoppar repeteringen.
Vill du sluta repeteringen A-B, tryck på REP. A-B.
Mottagaren skall nu spela fortlöpande.
9. Repetera
Tryck på REPEAT när sången spelas och Musik info en
meny visas.
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Redigera
När du är i Musik listan har du flera möjligheter att
redigera listan.
1. Välj FAV lista
-Tryck på den GRÖNA knappen och välj den FAV
listan du vill spela.

Obs> Du kan namnändra FAV-listan.
1. Tryck på den BLÅ knappen och välj Namnändra när
den FAV (FAV 1 …FAV 8) som du vill redigera visas.
2. Tryck på OK knapp på det valda FAV namnet och
undermenyn av namnändring visas.
3. Efter namnändring, tryck på OK för att lagra. För att
lämna Namnändring, tryck på EXIT.
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2. Sortera
Du kan sortera Musik listan på följande sätt: från A till Ö,
Titel, Artist, Album, År och Genre.
- Tryck på den GULA knappen och välj sorteringsläge.

3. Redigera
- Tryck på den BLÅ knappen och välj redigeringsläge.

1) Ändra namn
- Tryck på OK knappen på den valda musik filen och
undermenyn av namnändring visas. Efter namnändring,
tryck OK för att lagra. Tryck på EXIT.
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2. Ta bort
- Tryck på OK knappen på den valda musik filen och
tryck därefter på EXIT för att godkänna.

3. Flytta FAV
- När du har valt Flytta FAV visas 8 punkter från vänter
till höger som representerar de 8 fav listorna, markera i
vilken lista du vill lägga filen.
- Tryck på OK för att lagra.
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FELSÖKNING
Problem

Möjlig orsak

Lösning av problem

Glömt din hemliga PIN
kod.

Slå in huvudkoden 9009.

Tiden är felaktig.

Justera tidszon i menyn
till ”svenska”.

Ingen bild i TV rutan.

Scartkontakten är inte isatt

Kontrollera och sätt i
kontakterna ordentligt.

Inget ljud.

Ljudkabeln är ej isatt
ordentligt.

Kontrollera anslutningarna
till ljudsystemet.

Mute är aktiverat

Avaktivera Mute genom att
trycka på mute-knappen.

Volymen är i 0.

Höj volymen på mottagaren.

Fjärrkontrollen fungerar ej.

Batterierna är eller börjar ta sl
ut.

Byt batterier.

Dålig mottagning.

Signalstyrkan för låg

Kontrollera antennsignalen.

Programkortet fungerar ej rik
tigt.

Programkortet inte isatt
ordentligt.

Kontrollera
programkortet.Kortet skall
sitta med kontaktytan inåt/
uppåt

Inget ljud på vissa kanaler.
Ex. kanal 1, 2

Aktiverad dolby digital utan
att ha en extern förstärkare
med dolby digital ingång.

Avaktivera dolby digital ljud
i inställnings menyn.

”Ingen signal” visas i rutan
när man trycker på rec
knappen.

Man har då glömt att koppla
in antenn-loop kabeln mellan
tuner 1 och tuner 2.

Koppla in antenn-loop kabel
mellan tuner 1 ut till tuner 2
in på mottagarens baksida.

Jag kan inte använda min usb
kontakt till min dator.

Drivrutiner och programvara
ej installerad.

Ladda hem mjukvara från
www.dilog.se

Dålig bild (flammig) när tv sc
artkontakten används.

Tv´n har inte RGB i scart
kontakten.

Ta video scarten från boxen
eller S-video.

Grönaktig bild. (När du anvä
nder scartkontakten).

Komponent bild utgången är
aktiverad.

Ändra till RGB bild ut.
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FRÅGOR OCH SVAR
Frågor och svar angående Dilog DT-550 DVR TWIN TUNER
Ljudet på SVT 1 och SVT 2 fungerar inte, ljudet fungerar dock på alla
andra kanaler?
Du har aktiverat "Dolby Digital" ljud. Detta används då man vill använda digitalt ljud ut
från boxen till t.ex en surroundförstärkare för 5.1 ljud. För att avaktivera "Dolby
Digital".
• Gå in i menyn
• Välj användar / tv-inställningar
• Välj tv-utgång
• Ställ parametern "Dolby Digital" till av.

Hur gör jag en manuell kanalsökning på min DT-550 DVR?
• I menyn "sök kanaler", ändra sökningstyp till "manuell"
• Gå ett steg ned till kanal, bläddra till första kanalnumret (mux) på den sändare du tar
emot signalen ifrån. Se lista över sändare på: http://www.teracom.se/?page=5196
• Gå ned till starta sökning, tryck OK.
• När sökningen är klar, tryck OK, sedan "meny"
• Upprepa steg 2,3,4 för varje kanalnummer (mux) som finns på Er sändare.
• När alla kanalnummer är sökta, gå ur menyn med "exit".

Vid uppspelning av mina inspelningar får jag problem med att läpprörelser
och ljudet är i osynk, vad kan jag göra åt det?
Då bild och ljud ligger i olika "strömmar" som skall synkas ihop i boxen så kan det
hända att man vid inspelning fått en dålig signal inspelad och tappat data. Synkproblem
kan då uppstå. Oftast löser det sig genom att man "pausar" inspelningen och sedan
trycker "play" igen, mottagaren synkar då om och det brukar bli rätt.
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Jag får bara svart bild vid försök att titta på mina inspelningar, varför då?
Kontrollera att ditt programkort sitter i ordentligt, ta gärna ut CA modulen och tryck
först tillbaka den, sedan kortet, starta om uppspelningen.

Jag har kopplat in min mottagare via SCART men bilden är "grönaktig",
vad beror det på?
Du har valt Component / CVBS som videoutgång, ställ tillbaka den till RGB genom att
göra följande:
• Gå in i Menyn
• Välj användarinställningar
• Välj TV utgång
• Ställ parametern "videoutgång" till RGB

När jag skall spela in kommer det upp ett meddelande "ingen signal,
inspelningen stoppades!"
Detta beror på att Tuner 2 inte har någon antennsignal. Koppla den medföljande RF loop
kabeln mellan tuner 1 och tuner 2.

Hur gör jag för att spela in 2 program samtidigt?
Ställ dig först på den kanal du vill starta inspelning på, tryck på inspelningsknappen (röd
prickpå svart bakgrund) , välj det alternativ som passar bäst:
• "pågående" program (spelar in resten av det pågående programmet).
• "start" (spelar in 90 minuter framåt).
• "Gå till timer" (ger dig avancerade alternativ för inspelning)
Den valda inspelningen startar och du kan nu byta kanal medan inspelningen pågår. Byt
nu till den andra kanalen Ni önskar spela in, tryck sedan "timeshift". Bilden "pausas"
och du kan nu välja att antingen "pausa" i upp till 90 minuter eller trycka "play" för att
fortsätta titta. När programmet är slut eller Ni vill sluta titta, tryck "stop". Ni får nu
chansen att spara eller kasta materialet. Väljer ni att spara materialet kommer det att
återfinnas under de andra inspelningarna i PVR/ DVR menyn.
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Min box visar mycket låg signalstyrka/ kvalitet trots att jag har bra antenn
och inte upplever några störningar i bilden. Vad beror det på?
För att kunna se den verkliga aktuella signalstyrkan/ kvaliteten måste mottagaren
manuellt ställas mot en mux/ frekvens/ kanalnummer som sänder i det område du
befinner dig. För att göra en manuell kanalsökning följ dokumentet som finns för
nedladdning på vår hemsida under service/ support och download, klicka på den
mottagare du har.

Hur gör jag backup på en inspelad film från DT-550 DVR till min PC?
Ladda först ned programmet "USB downloader", ni finner det på vår webb
www.dilog.se under service/support > download > DT-550 DVR > program.
Packa upp och installera programmet, hjälp för detta finns i filen "instruktion för
inkoppling" som finns under rubriken "dokument" på sidan. Starta programmet, nere till
höger bredvid "exit" knappen, välj video. Dina inspelningar visas nu i fönstret till höger,
markera den inspelning du vill föra över och klicka sedan på "upload". Notera att om Er
inspelning är kodad måste den först avkodas i boxen, instruktioner om detta finns i
manualen.

Datorn känner inte igen *.HAV formatet, går det att konvertera till annat
format?
Våra boxar är Boxergodkända. Tanken med porten är att man skall kunna ta backup på
filmer i boxen till datorn för att sedan lägga tillbaka dem i boxen. Vi tillhandahåller ett
program för detta.
Att konvertera *.hav filerna till annat format är ingenting vi tillhandahåller programvara
för, rekommenderar eller hjälper till med.
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FRÅGOR OCH SVAR
Jag kan inte radera inspelat material från min DT-550 DVR, hur gör man?
• Tryck "PVR" knappen för att öppna PVR/ DVR menyn.
• Tryck "Blå" knapp för att redigera, ”OK" för att välja radera. Vita "pluppar" visas efter
varje DVR/ PVR inspelning.
• Ställ dig på det du vill radera, tryck ”OK”. Färgen på "pluppen" ändras nu till blå
vilket markerar att den kommer att raderas. Flera program kan väljas för radering.
• Tryck "exit", svara ja på frågan om du vill radera.

Hur gör jag en fabriksåterställning av min DT-550 DVR box?
• Tryck Meny på fjärrkontrollen.
• Välj Systeminformation med pil-tangenterna. Tryck OK på fjärrkontrollen.
• Välj "fabriksinställning", Tryck på OK på fjärrkontrollen , ändra till "ja", gå ned till
start, tryck OK
• I språkvalsmenyn, tryck exit
• I tv utgångsmenyn, välj det alternativ du föredrar, tryck exit
• I menyn klocka, tryck exit

Hur slår jag på barnlås på en kanal på min DT-550 DVR?
Gör enligt följande för att slå på barnlås:
• Tryck "ok".
• Tryck "vit" knapp (redigera).
• Välj lås/ lås upp, "ok".
• Slå kod.
• Tryck "ok" för att låsa.
• Tryck "vit" knapp igen.
• Svara ja.
• "Sparar" visas.
• Tryck exit
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FRÅGOR OCH SVAR
Min mottagare bläddrar inte mellan undersidorna i text-tv, det står att nästa
sida skall komma automatiskt men den gör inte det.
Vi har valt att lägga denna funktion manuellt då man sällan vill sitta och vänta på att t.ex
vädret i just den region man befinner sig i skall bläddras fram 4 sidor senare. Tryck på
P+ och P- för att stega mellan undersidorna.

Min mottagare tappar kanaler ibland och ibland byter de plats av sig självt,
ibland får jag meddelandet "Uppdaterar vänta" vad beror det på?
Du bor så till att din mottagare ser fler än en Tv sändare, vid kanalbyte skall den då
avgöra vilken sändare som är starkast och vilken den skall ta signalen ifrån vilket i vissa
fall kan skapa problem. Följ dokumentet "Manuell kanalsökning" som du finner på
www.dilog.se under service/ support
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SPECIFIKATIONER
1. Tuner & Channel
Input connector
Output connector
Frequency range
Input impedance
Signal level
Demodulation
FEC
Active antenna support
2. MPEG transport stream A/V decoding
Transport stream

2x IEC 169-2, female
2xIEC 169-2, male
Band II, IV, V
75 Ohm
-78dBm
COFDM: 2/8k; QPSK/16/64 QAM
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
5 V/ 30 mA

Profile & level
Input T/S data rate
Aspect ratio
Video resolution
Audio decoding
Audio mode
Sampling rate

MPEG-2 ISO/IEC 13818
Transport stream specification
MPEG-2 MP @ ML
80Mbit/S max.
4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
720 x 576 (PAL ), 720 x 480 (NTSC)
MPEG1 audio layer 1 & 2
Stereo, dual channel, joint stereo, mono
32, 44.1 and 48kHz

3. Memory
Flash memory
Program DRAM
EEPROM

2M bytes
16M bytes
2K bytes

4. A/V & Data In/Out
S-Video out
SCART
RGB video out
CVBS video out
Component video out
S/PDIF
Analog audio out

Data interface

Mini DIN x 1
TV x 1, VCR x 1
TV SCART x 1
RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)
RCA x 3 (Y,PB,PR)
Coaxial x 1, Optical x 1
RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)
SCART x 2 (TV, VCR)
Resolution
16bit DAC
Output Level
2Vrms Max
Volume & mute control
RS232C, Baud Rate 9600 ~ 115200, 9 Pin D-Sub
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SPECIFIKATIONER
5. PCMCIA
Number of Slot
Type

1
I, II DVB Common Interface Standard

6. Recording Options
Pause time (Time Shifting)

ca 90min Max.

7. USB interface
Connector Type
USB Driver
Data Rate

Serial B
Ver 1.1
12Mbps Max.

8. Key Functions
Pause
Record
Fast forward/reverse
Slow motion forward/reverse
Frame by Frame
Random search
Instant replay

Supported
Instant record
Multiple rate
Multiple rate
Supported
Supported
Not supported

9. Power Supply
Input voltage
Type
Power consumption

AC 90-240V~, 50/60Hz
SMPS
50W max.
(Below 7W max. for stand-by mode)
Separate internal fuse and chassis
grounding and the input shall have
lighting or electric shock protection.

Protection

10. Physical Specifications
Size (W x H x D)
Weight

320mm x 68mm x 260mm
about 3.0 Kg

11. Environment
Operating temperature
Storage temperature

+5℃ ∼+40℃
-40℃ ∼+65℃
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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.

