
Snabbguide
Dilog DSH-710

Inkoppling

Anslut Coaxialkabel 
från parabol.

Säkerhetsföreskrifter
Vänligen läs noga igenom den här guiden innan du ansluter din box. För komplett manual besök www.dilog.se. Spara 
guiden för senare bruk. Placera alltid boxen på ett platt, rent och torrt underlag. Om boxen på något sätt skadas bör den 
alltid undersökas av en verkstad innan den tas i bruk igen. Tag för vana att alltid dra ur strömmen till boxen om du skall resa 
bort eller om det är risk för åska. Eventuell rengöring görs med lätt fuktad trasa och mild tvållösning.

Varning! 
Öppna aldrig boxens kåpor då du kan skada dels dig själv och dels elektroniken.
Säkerställ att det finns gott om plats runt om boxen där den placerats så att god ventilation kan uppnås. Blockera inte heller 
boxens ventilations hål på något sätt. Placera inte boxen i ett tätt skåp eller ovanpå någon annan utrustning som alstrar 
värme. 

Miljö
Denna produkt är tillverkad med hänsyn till vår miljö. Den är utvecklad för att ha låg energiförbrukning, reducerad användning 
av miljö och hälsofarliga ämnen, ökad möjlighet till återanvändning av material samt enkel hantering vid återvinning.
Följaktligen skall boxen lämnas på återvinningsstation som hanterar elektronikskrot då den anses förbrukad.

Strömkälla
Denna digitalbox är konstruerad för att drivas från ett vägguttag med märkspänning 230V 50Hz.  Ta aldrig av höljet själv då 
boxen har spänningsförande delar som kan orsaka allvarliga personskador.
All service / reparation skall utföras av Dilog Nordic AB

Vätskor 
Boxen får inte utsättas för fukt eller vatten, ställ aldrig någon typ av vätska på eller bredvid boxen. 
Skulle boxen utsättas för vätska, drag omedelbart ut strömkontakten och kontakta verkstad.

• Lämna inte din box eller fjärrkontroll på en plats som utsätts för direkt solljus. 
• Boxen skall placeras på ett plant och stabilt underlag.
• Boxen bör inte installeras på platser med hög luftfuktighet.    
• Placera boxen på en plats med god luftväxling,boxen bör inte placeras i slutna skåp, på eller under andra apparater. 
• Anslut först kablar till andra enheter, koppla sedan in strömmen till boxen.
• Byt ut urladdade batterier till fjärrkontrollen omedelbart efter att de tagit slut och tag ur batterierna om ni inte tänker 
   använda boxen under en tid.  Fjärrkontrollen kan annars skadas på grund av läckage från gamla batterier. 
• Om du flyttar enheten från en miljö med låg temperatur, vänta med att koppla in den tills den uppnått rumstemperatur.

Förstagångsinstallation
När du startar din box för första gången visas 
installationsguiden. Välj det språk som önskas.

Under Mode, välj ”DVB Mode” för att enbart ta emot från 
satellit, ”IP” om du enbart tar emot via IP eller ”Hybrid” för att 
kunna ta emot både satellit och IP.
Markera ”Välj!” och tryck sedan OK knappen på fjärrkontrollen.

Kontrollera så att den satellit du har för avsikt att ta signalen 
från är vald (För SVT World; Eutelsat 9A eller Thaicom 5).
Kontrollera att frekvens, polarisation och symbolhastighet 
stämmer överens med informationen du fått av din 
programleverantör (dessa värden är förinställda korrekt för 
Eutelsat 9A).
Markera ”Start” och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen.

Du får nu möjlighet att göra inställningar för just din 
konfiguration, välj ”Konfigurera” och tryck OK på 
fjärrkontrollen.

Ställ in LNB typ, och konfigurera eventuell DISEqC till korrekt 
ingång för det LNB du har Eutelsat riktad mot, kontrollera 
att du har god signal kvalitet och signalstyrka på de 2 gröna 
staplarna.
Markera ”Välj!” och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen.
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För vidarekoppling till TV 
eller annan digital-TV-box.

Uttag för att ansluta 
kompatibla USB-
tillbehör.

Anslutning till 
nätverk.

Uttag för att ansluta
SCART-/
Kompositadapter.

Anslut ström till 
mottagaren med 
strömadaptern.

Optisk digital utgång för 
inkoppling till HI-FI eller 
hemmabio.

Ansluts till HDMI ingången på din TV. HDMI-
anslutningen är att föredra då den ger bäst bild.
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Fjärrkontroll

Växlar mellan påslagen/standby

Ljud av/på

Numeriska knappar

Växlar mellan TV/Radio läge

Växla tillbaka/hoppa mellan de två senast visade 
kanalerna

Snabbval av ljud/undertextspråk

Funktionstangent

Appar/Funktionstangent

Visa kanal och programinformation

Bekräfta val

Byta kanal, ändra volym, meny navigering

Huvudmenyn i mottagaren

Programguide

Används för val i menyer

Tillbaka, backa

Sida upp/ned

Byta program upp/ned

(Video On Demand) Film Bibliotek

Text-TV

Val av undertext

Starta/Stoppa inspelning

Stoppa in- eller uppspelning, återgå till live vid 
timeshiftläge

Öppna inspelningslista

Spola tillbaka

Starta/pausa liveprogram eller inspelning

Spola framåt

ON/OFF

Mute

0-9

Tv/Radio

Last

Ljud/textning

Help

App

Info

OK

Navigeringsknappar

Menu

EPG - TV Guide

OPT

Back

Page

CH

VOD

Text

Undertext

REC

STOP

PVR

REW

Play/Pause

FF
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Favoriter

TV

PVR

VOD

Radio

Internet Radio

Portal TV

Web TV

Föräldrakontroll

USB

CA

Konfiguration

TV Guide
Sök
Påminnelser

Schemalagda 
inspelningar
Pågående inspelningar
Klara inspelningar
Korrupta inspelningar

Konfigurera
Ändra PIN
Blockera kanaler

CA-information
Abbonemangs-
information
Programstatus

Kanalinstallation

Kanalstatus

Tidzon

Inställning av utgångar

Språk

Användargränssnitt

Systeminställningar

Systeminformation

HDTV
TV
Radio
Fria kanaler
Kodade kanaler

Satellitkonfiguration
Automatisk kanalsökning
Manuell kanalsökning

Teknisk info/kvalitet/styrka

Tidsläge
Tidzon

Videoinställningar
Audioinställningar

Menyspråk
Primärt ljudspråk
Sekundärt ljudspråk
Primärt textningsspråk
Sekundärt textningsspråk
Textning för hörselskadade

Automatisk timeshift
Numrera favoriter
PVR start tidstillägg
PVR slut tidstillägg
Ta bort äldsta inspelningar
Standard PVR-kvot
Timeout för skärmsläckare
OSD/visningstid för info

Starta om boxen
Återställ till 
fabriksinställningar

IP-nätverk
Programvara
Chip-id
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