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1 PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi 
normami bezpieczeństwa. Przeczytaj dokładnie poniższe zasady 
bezpieczeństwa. 
 
ZASILANIE: 90-260V AC 50/60Hz 
Z urządzenia wolno korzystać tylko jeśli jest podłączone do źródła zasilania 
określonego na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien jaki jest rodzaj zasilania  
w twoim domu, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się dostawą prądu. 
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw i instalacji odłącz urządzenie od 

zasilania. 
PRZECIĄŻENIA: Upewnij się, że gniazdko, przedłużacz lub adapter nie są 
przeciążone, ponieważ może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem. 
CIECZE: Należy unikać kontaktu urządzenia z jakimikolwiek płynami. Dodatkowo, 
na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych pojemników wypełnionych płynem. 
CZYSZCZENIE: Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od 
zasilania. Do usunięcia kurzu używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. 
WENTYLACJA: Nie wolno zakrywać szczelin na górnej powierzchni urządzenia, 
aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza. 
- Nie wolno stawiać urządzenia na miękkim podłożu lub dywanie. 
- Na urządzeniu nie wolno stawiać innego sprzętu elektronicznego. 
DODATKI: Nie wolno używać dodatków nieobsługiwanych przez urządzenie, 
ponieważ mogą one być niebezpieczne lub uszkodzić urządzenie. 
PODŁĄCZENIE DO ANTENY: Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla od 
anteny odłącz urządzenie od zasilania. W przeciwnym przypadku antena może 
zostać uszkodzonal. 
PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA: Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla 
od telewizora odłącz urządzenie od zasilania. W przeciwnym wypadku telewizor 
może zostać uszkodzony. 
LOKALIZACJA: Produkt należy umieścić w budynku, aby uniknąć narażania go 
na działanie piorunów, deszczu, promieni słonecznych. 
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika lub wylotu przewodów 
rozprowadzających ciepło. 
- Upewnij się, że znajdują się one w odległości minimum 10 cm od urządzenia. 
- Nie należy zasłaniać otworów żadnymi przedmiotami, ani stawiać urządzenia 
na łóżku, kanapie, dywanie, lub innej podobnej powierzchni. 
- Jeśli urządzenie stoi na regale lub innym meblu, upewnij się ma odpowiedni 
dopływ powietrza oraz, że zastosowałeś się do wskazówek montażowych 
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producenta. 
- Nie należy stawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach, trójnogach, 
wspornikach lub stolikach, z których mogą spaść. Spadając, urządzenie może 
spowodować poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej, oraz mocno się 
uszkodzić. 
BURZA Z PIORUNAMI lub PRZERWA W UŻYTKOWANIU: W przypadku burzy 
z piorunami lub nieużywania urządzenia i pozostawienia go bez nadzoru na 
dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć antenę. Takie 
działanie pozwoli uniknąć uszkodzeń spowodowanych uderzeniem pioruna lub 
nagłym skokiem napięcia. 
CIAŁA OBCE: Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów przez otwory  
w obudowie do środka urządzenia, gdzie mogą zetknąć się z punktami  
o wysokim napięciu lub uszkodzić elementy wewnętrzne. 
WYMIANA CZĘŚCI: Wymiany części może dokonać jedynie technik serwisu 
określonego przez producenta. 
 
UWAGA! 
W celu uniknięcia uszkodzeń kabla zasilającego i wtyczki: 
- Nie wolno samowolnie modyfikować i przetwarzać przewodu zasilającego  
i wtyczki. 
- Nie zginaj i nie skręcaj przewodu zasilającego. 
- Pamiętaj, aby podczas wyciągania wtyczki trzymać za gniazdko. 
- Źródła ciepła trzymaj tak daleko od przewodu zasilającego, jak to możliwe, aby 
zapobiec stopieniu się winylowej izolacji. 

- Wtyczka sieciowa powinna być zawsze łatwo dostępna. 
W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym: 
- Nie otwieraj obudowy. 
- Nie umieszczaj przedmiotów metalowych i łatwopalnych wewnątrz urządzenia. 
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. 
- Podczas burzy odłącz przewód zasilający. 
W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia: 
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest zepsute. W przypadku użytkowania 
niesprawnego urządzenia, mogą pojawić się poważne uszkodzenia. Jeśli 
urządzenie się zepsuje, skontaktuj się z jego dystrybutorem lokalnym. 

- Nie umieszczaj przedmiotów metalowych ani żadnych ciał obcych w otworach 
na moduły i karty klienckie. 
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1. Sprawdź akcesoria 
Pudełko powinno zawierać STB, pilot, zasilacz, podręcznik 
użytkowania oraz 2 baterie 

2. Podłączenie STB do TV 
Podłącz STB do TV. Sczegóły zostały opisane w rozdziale 4. 

3. Podłączenie STB z kablem koncentrycznym 
Podłącz do STB kabel koncetryczny. Szczegóły zostały opisane w 
rozdziale 4. 

4. Podłącz zasilanie do STB oraz TV 
Podłącz zasilacz do STB w tylnej części urządzenia. Na przednim 
panelu prosze nacisnąć przycisk Standby (więcej szczegółów zostało 
opisanych w rozdziałach 5.2 oraz 5.3) 

5. Baterie do pilota 
Proszę włożyć baterie do pilota – proszę zainstalować baterie 
prawidłowo (+ / -). 

6. Ustawienie menu 
Po włączeniu się STB zostanie wyświetlone menu na TV.  

 

Proszę użyć klawisza   na 
pilocie w celu poruszania się po 
menu. Proszę potwiedzić wybór 
klawiszem  

 
 
         

 

Mogą one uszkodzić urządzenie lub skrócić jego żywotność. 
Gniazdko elektryczne powinno być zamontowane w pobliżu urządzenia 
oraz łatwo dostępne. 

2 SZYBKA KONFIGURACJA 
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Informacje na temat zmiany w liście kanałów są szerzej opisane w 
rozdziale 8. 
 

            W rozdziale 5.1 są opisane funkcje pilota.  
 

W rozdziale 6 opisane są główne funkcje takie jak nagrywanie i 
odtwarzanie. 



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D 

są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Administrator
矩形

Administrator
矩形
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4 JAK PODŁĄCZYĆ ODBIORNIK 
Pamiętaj: Złącze wideo RCA nie obsługuje sygnału HD – Aby odbierać 
sygnał HDTV, a także dla jak najlepszej jakości SDTV, tam gdzie to możliwe, 
należy stosować złącza HDMI.  

4.1 Podłączenie odbiornika do telewizora 

       

 
a. Kabel koncentryczny łącza kablowego podłącz do do gniazda 

oznaczonego „RF IN” na tylnej ścianie odbiornika. 
b. Wejścia HDMI w telewizorze i odbiorniku połącz kablem HDMI.  
c. Podłącz kabel RCA do wejścia „AV OUT” odbiornika oraz do 

odpowiadającego mu złącza RCA telewizora. 
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5 HARDWARE 

5.1 Pilot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZASILANIE. Po naciśnięciu klawisza STB przejdzie w tryb 
stanby. W chwili kiedy STB jest w trybie stanby ponowne 
naciśnięcie klawisza spowoduje uruchomienie urządzenia.  

 
WYCISZ. Po naciśnięciu klawisza wyjście audio zostaje 
wyciszione. Ponowne naciśnięcie klawisza powoduje 
aktywację wyjścia audio. 

 
SKOK do tyłu: Przeskok o 10 kanałów na liście kanałowej lub 
przeskok do tyłu podczas odtwarzania*. 

 
SKOK do przodu: Przeskok o 10 kanałów na liście kanałowej 
lub przeskok do przodu podczas odtwarzania*. 

 

PLAY/PAUSE: Przytrzymanie klawisza spowoduje przejście 
do menu zewnętrznego dysku USB HDD. Podczas przewijania 
do przodu / do tyłu klawisz zatrzymuje funkcje i umożliwia 
oglądanie*. 

 
COFANIE: Klawisz służący do cofania oglądanego materiału*.  

 
SZYBKIE PRZEWIJANIE do przodu: Klawisz służący do 
szybkiego przewijania do przodu*. 

 
MENU: Klawisz umożliwiający aktywację menu. 

 
EXIT: Po naciśnięciu klawisza użytkownik wychidzu z menu 
bez zapisania ustawień lub wraca jeden krok do tyłu w menu. 

 
DO GÓRY: Umożliwa przejście do następnego kanału na 
liście lub jednego wiersza wyżej w menu. 

 
W LEWO: Klawisz umożliwiający podgłośnienie audio. 

 
W PRAWO: Klawisz umożliwiający ściszenie audio. 

 

W DÓŁ: Po nacisnięciu klawisza użytkownik może wrócić do 
poprzedniego kanału telewizyjnego z listy lub też przejść 
poziom niżej w menu.. 

 
OK : Klaiwsz służący do zatwierdzania zmian. 

 
NAGRYWANIE: Klawisz umożliwiający nagrywanie (opcja 
dostępna pod warunkiem podłączenia dysku USB HDD)* 

 
STOP: Klawisz umożliwający zatrzymanie nagrywania*. 

 

EPG. Klawisz umożliwiający podglądnięcie EPG.  

 

INFORMACJA: Po naciśnięciu klawisza użytkownik może 
wyświetlić informacje dotyczące kanału. 

* opcja dostępna pod warunkiem instalacji dysku USB HDD 
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VOL +: Podgłośnienie 

 

VOL -: Ściszenie 

 

CH +: Jeden kanał w górę  

 

CH -: Jeden kanał w dół 

~  
0-9: Wybór kanału lub menu 

 
STATUS: Wyświetla informacja o STB, podłączonym dysku 
itp. 

 
TV FORMAT: Klawisz umożliwiający wybór format ekranu 

 
TV/RADIO. Klawisz umożliwający zmianę z kanałów 
telewizyjnych na radiowe. 

 

 

 
USB: Klawisz umożliwiający dostep do multimediów z USB 
Hard-Disk-Drive * 

 
FAV / ULUBIONE: Klawisz umożliwiający dostęp do listy 
ulubionych kanałów. 

 

ZNAJDŹ: Klawisz umożliwający wyszukanie kanału po 
nazwie. 

 
WYWOŁANIE: powrót do ostatniego oglądanego kanału 

 
CZERWONY / AUDIO: Klawisz umożliwający wybór ścieżki 
audio 

 
ZIELONY / NAPISY: Klawisz umożliwający włączenie 
napisaów na danym kanale (jeżeli są dostępne) 

 
ŻÓŁTY / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE: Klawisz 
umożliwiający zaprogramowanie STB kiedy ma się 
automatycznie wyłączyć – przejść w tryb stanby. 

 
NIEBIESKI / TELETEXT: Klawisz umożliwiający dostęp do 
teletextu. 

* opcja dostępna pod warunkiem instalacji dysku USB HDD 
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5.2 Panel przedni 

 
 
1. Przycisk zasilania 
    Włącz / Wyłącz (Stand-by) 
 
2 & 3. Zmiana kanału (w górę / w dół) 
   Wybór kanałów telewizyjnych / radiowych 
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5.3 Panel tylni 

        

 

Nr Nazwa Funkcja 

1 RF IN Wejście sygnału kablowego 

2 RF OUT Wyjście Loop sygnału kablowego 

3 USB USB 2.0 

4 HDMI Wyjście High-Definition Digital Video/Audio 

5 AV OUT Wyjście wideo i audio 

6 COAXIAL Wyjście kablowe Digital Audio 

7 DC 12V = 1A Gniazdo zasilania zewnętrznego 
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6 OGLĄDANIE TELEWIZJI  
Rozdział ten opisuje jak oglądać telewizję i słuchać radia przy użyciu odbiornika. 
Dzięki zaletom cyfrowej transmisji sygnału telewizyjnego udostępniane są nowe 
funkcje, takie jak informacje o bieżącym i kolejnym programie oraz opcje 
dodatkowe, takie jak możliwość wyboru różnych wersji językowych ścieżki 
dźwiękowej i napisów. 

6.1 Podstawowe operacje podczas oglądania  

Przełączaj kanały korzystając z przycisków NASTĘPNY KANAŁ (CHANNEL UP) 
i POPRZEDNI KANAŁ (CHANNEL DOWN).  
Aby wprowadzić numer kanału, użyj KLAWIATURY NUMERYCZNEJ. 
Aby zobaczyć listę wcześniej oglądanych kanałów, użyj przycisku HISTORIA 
(RECALL) na pilocie. 
Przycisk TV/RADIO na pilocie służy do przełączania między ostatnio wybranym 
kanałem telewizyjnym i radiowym. 
Aby wybrać następny/poprzedni kanał z bieżącej listy kanałów, użyj przycisków 
GÓRA (UP) i DÓŁ (DOWN) na panelu przednim odbiornika.  
Aby wyświetlić pasek informacyjny bieżącego programu, użyj przycisku INFO. 
Ponowne naciśnięcie przycisku INFO spowoduje wyświetlenie informacji  
o bieżącym programie. Używając strzałki w PRAWO (RIGHT) oraz w LEWO 
(LEFT) przeglądaj informacje o kolejnych programach. Aby ukryć pasek 
informacyjny i informacje o programie, naciśnij ponownie przycisk INFO lub 
przycisk WYJŚCIE (EXIT). 

 

Aby wyświetlić pasek informacyjny w 
trybie Telewizja na żywo (Live TV), 
naciśnij przycisk „i” (INFO). Zawiera 
on informacje o bieżącym kanale, 
aktualnej godzinie, bieżącym  
i kolejnym programie na tym kanale, 
informację o jakości sygnału, a także 
innych usługach dostępnych na tym 
kanale (np. napisy, teletekst).  
Aby zobaczyć szczegółowe 
informacje o bieżącym programie, o 
ile są one transmitowane jest przez 
operatora, naciśnij ponownie przycisk 
„i”. Do przełączania między 
informacjami o kolejnych programach 
używaj przycisków „< / >” 
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Pamiętaj: Informacje o programie wyświetlane są tylko wtedy, kiedy są one one 
częścią aktualnej transmisji. Dostępność i aktualność informacji o programach 
zależą od dostawcy sygnału. 
 

 

Aby wyświetlić pasek informacyjny  
w trybie Telewizja na żywo (Live TV), 
naciśnij przycisk „i” (INFO). 
Aby zmieniać kanały kolejno według 
listy, używaj strzałek w UP/DOWN.  
Aby przeskoczyć o 10 kanałów  
w przód/tył, używaj przycisków „< / >”. 
Aby wybrać kanał, naciśnij przycisk 
OK. 
Aby wyjść z listy kanałów, naciśnij 
przycisk WYŚCIE (EXIT). 

 

Aby znaleźć konkretny kanał, naciśnij 
NIEBIESKI przycisk (ZNAJDŹ) na 
pilocie / zacznij wprowadzać nazwę 
kanału i naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby 
przejść do wyników wyszukiwania na 
liście kanałów 

 

Grupowe wyświetlanie kanałów.  
Aby wyświetlić opcje listy kanałów 
naciśnij CZERWONY przycisk: 
- Wszystkie kanały telewizyjne 
- Ulubione 
- Dostawca sygnału 
- CAS (rodzaj szyfrowania) 

Kanały na liście kanałów można też posortować naciskając ZIELONY przycisk. 
Możliwe jest sortowanie według numeru, w kolejności alfabetycznej, lub od 
kanałów FTA do CAS. 
 



 

 15

6.2 Opcje 

Język napisów (ZIELONY przycisk): Użytkownik wybiera z listy dostępnych 
języków, jeśli jest więcej niż jedna opcja. Wyboru spośród dostępnych opcji 
dokonuje się strzałkami w GÓRĘ i w DÓŁ oraz potwierdza się go przyciskiem 
OK. Niektórzy dostawcy zapewniają też napisy 
w formacie DVB lub w postaci teletekstu. 
Ścieżka dźwiękowa (CZERWONY przycisk): Na niektórych kanałach dostępnych 
jest kilka ścieżek dźwiękowych, np. w różnych językach lub ścieżki AC3. Wyboru 
spośród dostępnych opcji dokonuje się strzałkami w GÓRĘ i w DÓŁ oraz 
potwierdza się go przyciskiem OK. 
Oprócz wyboru alternatywnej ścieżki można też ustawić tryb stereo lub mono-
lewy lub -prawy. 
Można ustawić też dźwięk AC3, jeśli dostawca go udostępnia. 

6.3 EPG (Electronic Program Guide) 

Teraz (Now), Następnie (Next), a także informacje o programach na 7 dni  
Aby wywołać aplikację EPG należy nacisnąć przycisk EPG podczas oglądania 
programu telewizyjnego lub słuchania kanału radiowego.  
Aplikacja EPG podzielona jest na dwa poziomy. Pierwszy poziom to podgląd 10 
kolejnych kanałów wraz z informacjami o bieżących i kolejnych programach. 
Ponownie naciśnięcie przycisku EPG spowoduje przejście do drugiego poziomu, 
które pokazuje informacje o wszystkich programach emitowanych na wybranym 
kanale w ciągu najbliższych 7 dni.  
Dostępność informacji o programach zależy od indywidualnego dostawcy 
sygnału. 
Menu EPG wyłącza się poprzez naciśnięcie przycisku WYJŚCIE (EXIT). 
 
Nawigacja na pierwszym poziomie EPG (Multi-EPG) 

 

Bieżący kanał oraz bieżący program 
są podświetlone. W zależności od 
sposobu transmisji danych do 
przewodnika EPG, możliwe jest, że 
informacje o programie dostępne będą 
dopiero po wybraniu konkretnego 
kanału. Do przełączania między 
kanałami na liście używaj strzałek  
w GÓRĘ i w DÓŁ, a wybór kanałów 
potwierdź przyciskiem OK. 
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Do wyboru innej pory danego dnia używaj strzałek w LEWO i w PRAWO. Aby 
przejść do kolejnego dnia naciśnij NIEBIESKI przycisk, a aby cofnąć się o jeden 
dzień naciśnij ŻÓŁTY przycisk. Aby nie stracić orientacji, zwróć uwagę na oś 
czasu wskazującą aktualną datę i godzinę w odniesieniu do programów. 
Aby wywołać bardziej szczegółowe informacje o programie, naciśnij przycisk  
„i” (INFO). Pamiętaj, że nie wszyscy dostawcy udostępniają Elektroniczny 
Przewodnik po Programach oraz szczegółowe informacje o programach. 
Aby dodać wydarzenie do timera w celu nagrania go, wybierz go używając 
strzałek, a następnie naciśnij przycisk REC na pilocie. Wydarzenie zostanie 
dodane do Listy programów nagrywanych (Record List) i, o ile podłączony jest 
dysk twardy USB z wystarczającą ilością wolnego miejsca w momencie 
podłączania, wydarzenie zostanie nagrane na tym dysku. Aby powrócić do menu 
EPG, naciśnij przycisk MENU, potwierdzając, że chcesz zapisać nowe 
wydarzenie na liście programów nagrywanych. 
Pamiętaj: Odbiornik potrzebuje czasu na włączenie się z trybu czuwania oraz 
sprawdzenie aktualnej daty i godziny na podstawie sygnału oraz odszyfrowanie 
sygnału, w tym sprawdzenie czy są nowe klucze dla wprowadzonej karty 
elektronicznej. Wydarzenia do Listy programów nagrywanych należy dodawać 
przynajmniej 7 minut przed planowanym rozpoczęciem nagrywania. 
Dodatkowo, w przypadku dodawania więcej niż jednego wydarzenia, należy 
analogicznie doliczyć czas pomiędzy ich dodaniem. Podczas programowania 
wydarzeń korzystając z funkcji timera EPG można ręcznie edytować Listę 
programów nagrywanych. Dodatkowo, odbiornik domyślnie dodaje 5 minut przed 
oraz 5 minut po programie względem czasu podanego w EPG – ten margines 
czasowy można dostosować do własnych potrzeb (osobno rozpoczęcie  
i zakończenie) w menu MULTIMEDIA / USTAWIENIA PVR. 
Pamiętaj: Jakakolwiek aktywność podczas wydarzenia (przy użyciu pilota lub 
przycisków na obudowie) spowoduje, że odbiornik nie powróci do trybu czuwania 
automatycznie po zakończeniu wydarzenia. 
 
Nawigacja na drugim poziomie EPG (Single-EPG) 

 

Naciśnięcie ZIELONEGO przycisku 
(Przełącz) wywołuje drugi poziom 
EPG Aplikacja zapewnia 
wyczerpujące informacje o 
programach dla wybranego kanału. 
Między programami na dany dzień 
można przełączać w kolejności 
chronologicznej przy pomocy strzałek 
w GÓRĘ i w DÓŁ. Aby wybrać inny 
dzień należy użyć strzałki w LEWO lub 
w PRAWO. 
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Szczegółowe informacje o programie zostaną wyświetlone po naciśnięciu 
przycisku OK. Aby wyjść ze szczegółowych informacji, naciśnij ponownie 
przycisk OK lub przycisk WYJŚCIE (EXIT).  
Pamiętaj: Informacje o programie wyświetlane są pod warunkiem, że są one 
transmitowane przez danego dostawcę sygnału. 

6.4 EPG-Timer (Ustawianie timera przez EPG) 

W trybie Single- lub Multi-EPG, istnieje możliwość zarezerwowania programów  
w timerze. Strzałkami wybierz interesujący cię program, a następnie naciśnij 
przycisk REC na pilocie. 

 

Otworzy się dodatkowe okno 
zawierające listę rezerwacji timera. 
Jeśli podłączony jest zewnętrzny dysk 
twardy, program zostanie nagrany na 
tym dysku. Jeśli żaden dysk 
zewnętrzny nie jest podłączony, 
odbiornik przełączy się na odpowiedni 
kanał w momencie rozpoczęcia 
programu. 
Przy wychodzeniu z tego okna 
(przycisk WYJŚCIE (EXIT) lub MENU) 
należy potwierdzić dodanie 
wydarzenia przyciskiem OK. 
 

Pamiętaj: Jeśli czasy emisji dwóch programów będą się pokrywać, zostanie 
wyświetlona informacja o błędzie. Należy wtedy zmienić lub usunąć jedną z tych 
rezerwacji. Strzałkami w GÓRĘ i w DÓŁ wybierz rezerwację, którą chcesz 
zmienić i usuń ją CZERWONYM przyciskiem, lub zmień czas rozpoczęcia 
rezerwacji używając NIEBIESKIEGO przycisku. 

6.5 Teletext 

Aplikację teletekstu można aktywować przez naciśnięcie przycisku TEKST 
(TEXT). Po aktywacji teletekstu, dostępne są poniższe opcje:  
Po uruchomieniu na chwilę pojawi się strona numer 100. 
Konkretną stronę teletekstu można wybrać używając klawiatury numerycznej. 
Jeśli dana strona teletekstu jest chwilowo niedostępna, dalej wyświetlana będzie 
ostatnio wybrana strona. 
Kolejną stronę teletekstu można wybrać przez naciśniecie strzałki w GÓRĘ. 
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Poprzednią stronę teletekstu można wybrać przez naciśniecie strzałki w DÓŁ. 

6.6 Funkcja PVR  

Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego do gniazda USB, można używać 
odbiornika w funkcji PVR (osobista nagrywarka wideo). 

6.6.1 Nagrywanie bezpośrednie  
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk REC (Nagrywanie), wybierz czas 
trwania programu używając strzałek w LEWO/PRAWO i potwierdź przyciskiem 
OK. 

6.6.2 Nagrywanie z EPG 
Istnieje możliwość rezerwacji programu w timerze z poziomu EPG – aby 
dowiedzieć się więcej przejdź do punktu 6.4. 

6.6.3 Nagrywanie w timerze przez ręczną Listę programów nagrywanych. 

 

Oprócz zaprogramowania wydarzenia 
przez EPG można też 
zaprogramować je ręcznie (czas 
początkowy/końcowy, kanał) przez 
Listę programów NAGRYWANYCH. 
W tym celu należy otworzyć MENU  
i podmenu MULTIMEDIA / LISTA 
PROGRAMÓW NAGRYWANYCH 
oraz potwierdzić przyciskiem OK. 

 

Aby ręcznie dodać wydarzenie, 
naciśnij ŻÓŁTY przycisk (DODAJ). 
Wprowadź datę, czas początkowy  
i końcowy, wybierz rodzaj kanału 
(telewizyjny lub radiowy). 
W części „Kanały” wybierz kanał, który 
chcesz nagrać, a w części „Tryb” 
ustaw czy powtórzyć nagrywanie 
codziennie lub co tydzień. 
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6.6.4 Funkcja TimeShift 

 

Podczas oglądania telewizji na żywo 
można nacisnąć przycisk PAUZY, aby 
aktywować funkcję TimeShift. Jeśli 
podłączony jest zewnętrzny dysk 
Twardy USB, odbiornik zatrzyma 
program. Po naciśnięciu przycisku 
ODTWARZANIE (PLAY) można 
kontynuować oglądanie przesuniętego 
w czasie programu. Pasek 
informacyjny pokazuje przesunięcie 
czasowe oglądanego programu  
w stosunku do programu na żywo. 

Tak jak przy odtwarzaniu, w obrębie trybu TimeShift można przewijać do przodu  
i do tyłu. Aby zakończyć tryb TimeShift i kontynuować oglądnie na żywo, naciśnij 
przycisk WYJŚCIE (EXIT) lub STOP. 

6.6.5 Odtwarzanie z MojeNagrania (MyRecord) i MediaExplorer 

 

Po naciśnięciu przycisku USB 
wyświetla się lista zawierająca 
wszystkie programy nagrane na 
podłączonym zewnętrznym dysku 
twardym USB. Strzałkami w GÓRE / 
w DÓŁ wybierz interesujący cię 
program i potwierdź wybór 
przyciskiem OK, aby rozpocząć 
odtwarzanie. Jeśli wybrane nagranie 
było już wcześniej odtwarzane, 
odbiornik zapyta, czy chcesz 
rozpocząć odtwarzanie od ostatnio 
oglądanego momentu.  

Po naciśnięciu przycisku INFO w liście programów lub podczas odtwarzania, 
wyświetlone zostaną informacje o nagranym programie, jeśli są one 
transmitowane przez dostawcę sygnału. 



 

 20

 

Aby przejść do menu MediaExplorer, 
w oknie LISTY PROGRAMÓW 
naciśnij strzałkę w RAWO. Znajdziesz 
tu listę plików przechowywanych na 
dysku twardym USB. Przejdź do pliku, 
który chcesz odtworzyć i naciśnij 
przycisk OK. Pamiętaj, że ze względu 
na różne liczne formaty plików, 
niektórych z nich nie da się odtworzyć. 

 

Szybkość odtwarzania można 
zwiększyć do x2, x4, x8, x16 w obu 
kierunkach korzystając z przycisków 
DO PRZODU (FAST FORWARD)  
i DO TYŁU (REWIND). 
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij 
przycisk STOP. W zależności od 
wydajności dysku USB, ponowne 
wyświetlenie LISTY PLIKÓW może 
zając chwilę. By powrócić do listy 
kanałów, naciśnij przycisk WYJŚCIE 
(EXIT). 

Funkcje takie, jak nagrywanie, TimeShift i odtwarzanie wymagają użycia 
zewnętrznego dysku twardego, który podłącza się przez USB (2.0) i który 
musi być gotowy do użycia. Można używać jedynie dysków twardych 
sformatowanych do FAT32. Inne formaty nie są rozpoznawane przez 
odbiornik. Przed rozpoczęciem nagrywania lub uruchomieniem trybu 
TimeShift upewnij się, że na dysku twardym jest wystarczająco dużo 
wolnego miejsca. 
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7 MENU PRACY 
Aby wywołać menu główne, naciśnij przycisk MENU. 
Menu główne zapewnia dostęp to najważniejszych funkcji odbiornika. Są one 
podzielone na poniższe menu. Każde menu posiada powiązane z nim podmenu. 
Menu główne zawiera następujące opcje:: 
 

 

• Edycja kanałów 
• Instalacja 

• Ustawienia użytkownika 

• Mulimedia 
• Karta kliencka 

• System 

Po menu głównym można poruszać się używając strzałek w GÓRĘ i w DÓŁ. 
Dostępne podmenu można wywołać naciskając strzałkę w PRAWO  
i potwierdzając wybór przyciskiem OK. Aby opuścić menu, naciśnij przycisk 
WYJŚCIE (EXIT). 
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8 EDYCJA KANAŁÓW 

8.1  Tworzenie listy kanałów 

 

To menu służy do tworzenia listy 
kanałów zgodnej z potrzebami 
użytkownika. Naciśnij przycisk MENU i 
wybierz opcję „Edycja kanałów” 
naciskając strzałkę w PRAWO,  
a następnie naciśnij OK. Do 
przełączania między kanałami 
telewizyjnymi i radiowymi służy 
przycisk TV/RADIO. 

 
Poszczególne funkcje:  
 

Komenda Przycisk Funkcja 

Zablokuj CZERWONY Blokowanie i odblokowywanie kanałów (np. przed 
dziećmi) 

Przenieś ZIELONY Przeniesienie wybranego kanału na inną pozycję na 
liście kanałów 

Wybierz ŻÓŁTY Wybieranie kanałów (np. w celu przeniesienia kilku 
kanałów za jednym razem) 

Szukaj NIEBIESKI Wyszukiwanie kanałów w obrębie listy kanałów 

 
Pamiętaj: Po zakończeniu edycji kanałów i naciśnięciu przycisku WYJŚCIE 
(EXIT) lub MENU, należy potwierdzić nową listę kanałów przez wybranie 
przycisku OK. Jeśli nie chcesz zapisywać żadnych zmian i chcesz zachować 
poprzednią formę listy, anuluj proces naciskając strzałkę w LEWO, wybierając 
„NIE” i potwierdzając wybór przyciskiem OK. 
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8.2  Edycja ulubionych kanałów 

 

To menu służy do tworzenia List 
ulubionych kanałów. Możliwe jest 
stworzenie maksymalnie 8 List 
ulubionych kanałów. 
Naciśnij przycisk MENU i wybierz 
opcję „Edycja ulubionych kanałów” 
naciskając strzałkę w PRAWO,  
a następnie naciśnij OK. 
Używając strzałek w PRAWO  
i w LEWO możesz przełączać między 
wszystkimi kanałami telewizyjnymi  
i Listami ulubionych kanałów. 

 
Najpierw wybierz kanał, który chciałbyś dodać do Listy ulubionych kanałów 
używając strzałek w GÓRĘ i w DÓŁ, naciśnij ŻÓŁTY przycisk wyboru, aby 
zaznaczyć jeden lub więcej kanałów i naciśnij CZERWONY przycisk aby 
wybrane kanały dodać do wybranej Listy ulubionych kanałów. Jeśli potrzeba, 
możesz użyć ZIELONEGO przycisku, aby posortować kanały w kolejności 
alfabetycznej, lub NIEBIESKIEGO przycisku, aby wyszukać konkretny kanał z 
listy. 
 
W obrębie listy kanałów możesz usunąć kanał przez wybranie go i przyciśnięcie 
CZERWONEGO przycisku (USUŃ). Można przenosić kanały używając 
NIEBIESKIEGO przycisku (PRZENIEŚ). Wybierz grupę kanałów korzystając  
z ŻÓŁTEGO przycisku (WYBIERZ) i usuń lub przenieś zaznaczone kanały. Po 
skończeniu naciśnij przycisk MENU lub WYJŚCIE (EXIT), aby zapisać zmiany 
(potwierdzając przez wybranie TAK) lub je anulować (wybierając NIE). 
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9 INSTALACJA 

 

To menu zawiera następujące 
pozycje: 

• Automatyczne wyszukiwanie 
kanałów telewizji kablowej 

• Ręczne wyszukiwanie 
kanałów telewizji kablowej 
 

 
 
9.1  Automatyczne wyszukiwanie telewizji kablowej i ręczne wyszukiwanie 
telewizji kablowej 
Są dwie opcje wyszukiwania kanałów telewizji kablowej. Jeśli znasz parametry 
kanału, który chcesz wyszukać, skorzystaj z opcji ręcznego wyszukiwania 
kanałów i wprowadź żądane parametry.  
W przeciwnym przypadku skorzystaj z opcji automatycznego wyszukiwania 
kanałów, podczas którego przeszukiwane są wszystkie częstotliwości. 

 
W trybie wyszukiwania ręcznego 
wyszukiwanie zaczyna się od 
częstotliwości początkowej. 
Wprowadź prędkość transmisji and 
konstelację. W zależności od sieci 
kablowej włącz „Skanowanie sieci” w 
celu szybkiego przeszukiwania kanałów. 
Aby rozpocząć przeszukiwanie kanałów, 
wprowadź poniższe parametry i naciśnij 
CZERWONY przycisk. 
 

Częstotliwość początkowa: Wprowadź częstotliwość transpondera wybierając 
OK i korzystając z klawiatury numerycznej w celu wprowadzenia konkretnej 
wartości. 
Konstelacja: To parametr dodatkowy, który precyzuje w jaki sposób 
transmitowany jest cyfrowy sygnał telewizyjny. Twój operator sieci poda 
właściwą wartość. 
Prędkość transmisji: Wprowadź prędkość transmisji używając przycisku OK  
i klawiatury numerycznej. 
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Przeszukiwanie sieci: Jeśli chcesz, aby przeszukiwane były wszystkie 
transpondery podłączone do sieci, włącz przeszukiwanie sieci.  
Do NAWIGACJI używaj strzałek w LEWO i w PRAWO, aby przełączać między 
opcjami „Włączone” i „Wyłączone”. 
Zasięg poszukiwań: Do NAWIGACJI używaj strzałek w LEWO i w PRAWO, aby 
przełączać między opcjami Wszystkie kanały, Kanały FTA (darmowe), Kanały 
kodowane. 
Logiczne numerowanie kanałów: Włączenie tej opcji sprawi, że kanały na liście 
kanałów zostaną ponumerowane zgodnie z ustaleniami operatora. Jeśli twoja 
sieć nie zapewnia takiej opcji, należy wyłączyć logiczne numerowanie kanałów. 
 

W trybie automatycznym przeszukiwanie 
rozpoczyna się od częstotliwości 
początkowej, a kończy na częstotliwości 
końcowej; wykorzystywane są 
wprowadzone kroki zmiany 
częstotliwości, prędkość transmisji (6111, 
6875 i 6900 ksps), a także 
wprowadzona konstelacja (16, 32, 64, 
128 i 256 QAM). 
W zależności od sieci kablowej, nie ma 
gwarancji, że w trybie automatycznym 
wszystkie kanały zostaną wyszukane. 

Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, wprowadź poniższe parametry i naciśnij 
CZERWONY przycisk. 
 
Częstotliwość początkowa: Ustaw częstotliwość początkową dla wyszukiwania 
kanałów używając przycisku OK i klawiatury numerycznej na pilocie. 
Częstotliwość końcowa: Ta wartość definiuje koniec zasięgu poszukiwań. 
Redukcja zasięgu poszukiwań przyspiesza je, ale może skutkować mniejszą 
liczbą wyszukanych kanałów. 
Listy częstotliwości: To dodatkowy parametr poszukiwań, który zmienia 
rozdzielczość siatki przeszukiwania. Jeśli nie wiesz dokładnie jak działa ta 
funkcja, zalecane jest niezmienianie tej wartości. 
Zasięg poszukiwań: Do NAWIGACJI używaj strzałek w LEWO i w PRAWO, aby 
przełączać między opcjami Wszystkie kanały, Kanały FTA (darmowe), Kanały 
kodowane. 

Logiczne numerowanie kanałów: Włączenie tej opcji sprawi, że kanały na liście 
kanałów zostaną ponumerowane zgodnie z ustaleniami operatora. 
Jeśli twoja sieć nie zapewnia takiej opcji, należy wyłączyć logiczne numerowanie 
kanałów. 
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10 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 

 

Używając strzałek wybieraj spośród 
opcji: 
- Ustawienia języka, 
- Ustawienia czasu, 
- Kontrola rodzicielska, 
- Kontrola audio/wideo, 
- Ustawienia wyświetlania, 
- Automatyczne wyłączanie. 

10.1    Ustawienia języka 

 

Język Menu: Wybierz preferowany 
język dla menu systemowych. 
Język ścieżki dźwiękowej (1./2.): 
Niektóre programy telewizyjne 
emitowane są z kilkoma ścieżkami 
dźwiękowymi, np. w dwóch różnych 
językach. Jeśli wybrana przez ciebie 
ścieżka dźwiękowa nie jest dostępna, 
inny język może być użyty zamiast 
niej. 
Język napisów (1./ 2.): Wybierz 
preferowany język dla napisów i 
informacji o programach. 
Język EPG: Wybierz preferowany 
język dla Elektronicznego 
Przewodnika po Programach 
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10.2   Ustawienia czasu 

 

To menu zawiera następujące opcje: 
Ustawienia czasu, Czas letni oraz 
Czas lokalny. Wybierz tryb „Ręczny” 
lub „Auto” korzystając ze strzałek w 
LEWO i w PRAWO oraz potwierdź 
przyciskiem OK. Jeśli chcesz ręcznie 
zmienić datę i godzinę w menu czasu 
lokalnego, należy wybrać tryb ręczny. 
 
Opcja Czas letni także może być 
ustawiona na „Auto”, „Włączona” lub 
„Wyłączona”. W trybie „Auto” odbiornik 
w odpowiednim dniu automatycznie 
przestawia się z czasu letniego na 
zimowy i odwrotnie. 

10.3    Kontrola rodzicielka 

 

Aby móc korzystać z kontroli 
rodzicielskiej, należy wprowadź kod 
PIN. Wszystkie funkcje kontroli 
rodzicielskiej działają tak, jak funkcja 
blokowania kanałów, ale z 
koniecznością wprowadzenia kodu 
PIN przed uzyskaniem dostępu. 
 
Domyślny kod PIN to „0000”. 

Zmiana kodu PIN: Służy do zmiany kodu PIN na inną, czterocyfrową liczbę.  
Nowy PIN: Wprowadź nowy, czterocyfrowy kod PIN naciskając przycisk OK i 
korzystając z klawiatury numerycznej na pilocie. 
Potwierdź nowy kod PIN: Aby potwierdzić nowy kod PIN, wprowadź ponownie tę 
samą liczbę czterocyfrową. 
Blokada menu: Po włączeniu blokady menu, kod PIN będzie wymagany przed 
uzyskaniem dostępu do całego menu. 
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10.4   Kontrola audio/wideo 

 

W menu audio/wideo możesz 
edytować właściwości sygnału audio i 
wideo tak, aby były dostosowane do 
twojego sprzętu. 

 
Typ sygnału TV: Należy wybrać format sygnału telewizyjnego zgodny z twoim 
telewizorem. 
 
Proporcje ekranu: Użytkownik może wybrać proporcje ekranu telewizora 
podłączonego do odbiornika. Możliwe opcje to: Auto, 4:3, 16:9. 
 
Format wyświetlania: Jeśli wybierzesz proporcje ekranu „4:3”, można wtedy 
wybrać też preferowany schemat konwersji proporcji ekranu programów 
transmitowanych w formacie „16:9”. 
Dostępne opcje to: 
Pan & Scan: Odbiornik przetwarza wektory pan & scan zakodowane  
w programie i obcina sygnał wejściowy w formacie 16:9 przystosowując go do 
wyświetlenia na ekranie telewizora o proporcjach 4:3. 
Letterbox: W tym trybie oryginalne proporcje przesyłanego obrazu 16:9 zostają 
zachowane. W konsekwencji na górze i na dole ekranu powstają czarne pasy. 
Ignoruj: Skorzystaj z tej opcji, jeśli twój telewizor posiada funkcję konwersji  
obrazu do odpowiednich proporcji. 
Format wideo: Należy wybrać spośród dostępnych rozdzielczości 1080p,1080i, 
720p lub 576p. Dla rozdzielczości 1080p wymagane jest potwierdzenie wyboru 
przez wciśnięcie 1 na klawiaturze numerycznej pilota. 
 
Pamiętaj: Telewizory, które nie obsługują rozdzielczości 1080p (Full-HD) 
nie będą w stanie korzystać z tej opcji. 
 
AC3: Należy wybrać jedną z dostępnych opcji „Wyłączone, SPDIF, SPDIF + 
HDMI”. 
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10.5   Ustawienia wyświetlania 

 

I W tym podmenu możesz ustawić 
czas wyświetlania (np. czas pokazania 
się paska informacyjnego lub innych 
informacji wyświetlanych na ekranie) 
oraz przezroczystość wyświetlanych 
informacji (w %) na tle obrazu na 
żywo. 

 
  

10.6   Automatyczne wyłączanie 

 

W tym podmenu możesz wybrać po 
jakim czasie odbiornik automatycznie 
ma przejść w tryb czuwania. O ile 
odbiornik nie wykonuje żadnego 
zadania, takiego jak nagrywanie, oraz 
użytkownik nie wydaje poleceń za 
pomocą pilota lub panelu przedniego, 
odbiornik będzie przechodził do trybu 
czuwania po ustawionym czasie. 
Dostępne opcje to: Wyłączone (Brak), 
0:30 min ~ 3:00 h co 30 min. 
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11   MULTIMEDIA (tylko z podłączonym i gotowym do użycia dyskiem 
zewnętrznym) 

 

W tym podmenu możesz ustawić 
parametry pracy podłączonego dysku 
zewnętrznego, a także go 
sformatować. 
Podmenu zawiera następujące 
funkcje: 
Lista programów nagrywanych (Timer) 
Ustawienia PVR 
Właściwości dysku zewnętrznego 
Lista plików 

11.1   Lista programów nagrywanych (Timer) 

 

Timer służy do programowania 
odbiornika tak, aby włączał się i 
wyłączał o konkretnej godzinie oraz 
przestawiał na konkretny kanał. 
Timera używa się zwykle do 
nagrywania programów telewizyjnych 
lub do programowania odbiornika z 
innych powodów (np. budzenie). 
Ustawiony timer powoduję, że 
odbiornik budzi się z trybu czuwania o 
konkretnej godzinie lub przełącza 
kanał o konkretnej godzinie. 

Pamiętaj: Ustawienia timera zaprogramowane z poziomu EPG (patrz EPG-
Timer punkt 6.4) są automatycznie oznaczone na liście timera jako 
„Nagrywanie”i mogą być tu edytowane (ZIELONY przycisk) lub usuwane 
(CZERWONY przycisk). 
Aby ręcznie dodać wydarzenie do timera, w podmenu Lista programów 
nagrywanych należy nacisnąć ŻÓŁTY przycisk (DODAJ). 
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Jeśli do portu USB podłączony jest 
zewnętrzny dysk twardy i jest on 
gotowy do użycia, programy mogą być 
nagrywane bezpośrednio na tym 
dysku. Należy wprowadzić 
następujące dane: 
Data 
Czas początkowy 
Czas końcowy 
Lista kanałów (telewizyjnych / 
radiowych) 
Kanał  
Tryb (Tylko teraz / Codziennie / Co 
tydzień) 

Aby zapisać nowo dodane wydarzenie do nagrywania, naciśnij NIEBIESKI 
przycisk. 

11.2   Ustawienia PVR 

 

W tym podmenu możesz wybrać 
domyślny czas trwania dla nagrywania 
bezpośredniego. Dla nagrywania 
bezpośredniego, po naciśnięciu 
przycisku REC wyświetla się okno, w 
którym widać ustawienia domyślne. 
Można je dostosować do własnych 
potrzeb przed rozpoczęciem 
nagrywania.  
Pierwsza z sugerowanych opcji to 
automatyczne ustawianie czasu 
zakończenia nagrywania na podstawie 
danych z EPG, jeśli są one 
transmitowane przez operatora. 

Inne opcje w tym menu to: 
Zapis czasu przy rozpoczynaniu nagrywania: Automatycznie dodaje ustawioną 
ilość czasu przed rozpoczęciem nagrywanego programu, aby zniwelować 
ewentualne opóźnienia w emisji. Należy wybrać spośród dostępnych opcji „Brak, 
5, 10, 15, 20, 25 i 30 minut”. 



 

 32

Zapis czasu przy kończeniu nagrywania: Automatycznie dodaje ustawioną ilość 
czasu po zakończeniu nagrywanego programu, aby zniwelować ewentualne 
opóźnienia w emisji. Należy wybrać spośród dostępnych opcji „Brak, 5, 10, 15, 
20, 25 i 30 minut”. 

Przeskok: Ustaw wielkość „przeskoków” dla przycisków  /  podczas 
odtwarzania. Należy wybrać spośród dostępnych opcji „1%, 5%, 10%,  20%”. 

11.3    Właściwości dysku zewnętrznego 

 

W tym podmenu możesz zobaczyć 
wszystkie informacje o podłączonym 
dysku zewnętrznym, a także opcję 
formatowania dysku. 
 
 
 

 
Informacje o dysku zawierają takie 
informacje, jak: system plików, 
całkowita, zajęta i wolna pojemność 
podłączonego dysku USB. 

 

 

 
Prędkość dysku pozwala na 
wykonanie testu prędkości w celu 
sprawdzenia, czy podłączony dysk 
USB nadaje się do zadania, które 
chcesz wykonać. 
SD: Nagrywanie kanałów SD 
HD: Nagrywanie kanałów HD 
HD + Tms: Nagrywanie kanałów HD  
i odtwarzanie w trybie TimeShift 
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Formatowanie: Po potwierdzeniu przyciskiem OK, dysk zostanie sformatowany. 
Pamiętaj: Podczas formatowania wszystkie pliki na dysku zostaną usunięte. 

11.4 Lista plików 

 

Po wywołaniu podmenu Lista plików, 
możesz otwierać foldery na 
podłączonym dysku zewnętrznym. 
Aby otworzyć folder naciśnij przycisk 
OK. 
Przejdź do pliku, który chcesz 
odtworzyć i naciśnij przycisk OK. 
Pamiętaj, że ze względu na różne 
liczne formaty plików, niektórych z 
nich nie da się odtworzyć. 

 
 
 
 

12    Karta kliencka 

 

Po włączeniu menu ustawień karty 
klienckiej, wyświetlone zostaną 
szczegóły o wprowadzonej karcie 
CryptoGuard. Informacje te obejmują 
ustawienia i szczegóły subskrypcji, 
ustawienia wieku i zmianę kodu PIN 
karty. 
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13   SYSTEM 

 

Menu System posiada 4 podmenu: 
- Informacja, 
- Aktualizacja oprogramowania, 
- Domyślne ustawienia, 
- OTA. 
Podmenu Informacje służy do 
wyświetlania informacji o odbiorniku  
i jego sprzęcie, oprogramowaniu  
i ładowarce. 

13.1 Aktualizacja oprogramowania  

 

Ta opcja pozwala na aktualizację 
oprogramowania i jak najlepszą pracę 
odbiornika. 

 
13.1.1 OTA (lub OTC) Aktualizacja oprogramowania 
  
Oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane przez system OTA lub 
OTC. 
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13.2   Domyślne ustawienia 

 

W tym menu możesz usunąć 
wszystkie kanały telewizyjne i 
radiowe. Dodatkowo, możesz też 
powrócić do ustawień fabrycznych 
przywracając kanały i konfigurację do 
stanu początkowego lub wybrać 
ustawienia domyślne. 

Pamiętaj: Nie należy przywracać ustawień fabrycznych bez nadzoru/polecenia 
operatora technicznego.
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14  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Dioda LED na 
panelu przednim nie 
świeci się 

Przewód zasilający jest 
odłączony 

Podłącz przewód zasilający do 
gniazdka 

Brak obrazu i 
dźwięku 

Źle podłączone wyjście 
wideo/audio do wejścia w 
telewizorze 
 
Źle podłączony kabel od anteny  
No signal or weak signal  
 
 
Źle ustawione informacje o 
kanałach na ekranie MENU 

Podłącz odpowiednio używając 
kabla HDMI lub RCA 
 
Podłącz odpowiednio kabel od 
anteny  
 
Sprawdź podłączenia kabli 
oraz ustawienie anteny 
 
Wprowadź odpowiednią 
wartość  

Biało-czarny obraz Tryb twojego telewizora jest inny 
niż tryb emisji 

Dopasuj tryb telewizora do 
trybu emisji 
 
Sprawdź podłączenie 
konwertera NTSC/PAL do 
odbiornika i telewizora 

Pilot nie działa Baterie wyczerpały się 
 
Świetlówka zakłóca pracę pilota 
 
Pilot nie jest odpowiednio 
wycelowany 

Wymień baterie 
 
Wyłącz świetlówkę  
 
Wyceluj pilotem w odbiornik 

Zniekształcony 
ekran menu 

Zbyt duży poziom jasności i 
kontrastu telewizora 

Zmniejsz poziom jasności i 
kontrastu 

Wyłączanie nie 
działa 

Zawieszenie się STB Wyłącz odbiornik, odłącz kabel 
zasilający. Po krótkiej chwili 
podłącz ponownie kabel 
zasilający i włącz odbiornik. 
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15   POMOC TECHNICZNA 
 
Szanowny Kliencie, 
jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, a Twój sprzedawca i monter nie byli w 
stanie Ci pomóc, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej. 
 
Firma: DILOG 
Numer kontaktowy: +46 300 568030 





DIGITAL CABLE PVR READY RECEIVER
DC-235HD



 

 2

 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

1 SAFETY ADVICE ................................................................................... 3 
2 QUICK SETUP ....................................................................................... 5 
3 FEATURES ............................................................................................ 7 
4 HOW TO CONNECT YOUR RECEIVER ............................................... 8 
5 HARDWARE .......................................................................................... 9 
6 WATCHING TV .................................................................................... 13 
7 MENU OPERATION ............................................................................ 21 
8 EDITING CHANNELS .......................................................................... 22 
9 INSTALLATION ................................................................................... 24 
10 USER SETUP ...................................................................................... 26 
11 MULTIMEDIA ....................................................................................... 30 
12  SMARTCARD ...................................................................................... 33 
13  SYSTEM .............................................................................................. 34 
14  TROUBLE SHOOTING ........................................................................ 36 
15  TECHNICAL ASSISTANCE ................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

1 SAFETY ADVICE 

This product has been manufactured to comply with international safety 

standards. Please read the following safety precautions carefully. 

 

MAIN SUPPLY: 90-260V AC 50/60Hz 

Operate this product only from the type of power supply indicated on the marking 

label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your 

local power company. 

- Disconnect the product from the mains before you start any maintenance or 

installation procedures. 

OVERLOADING: Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this 

may result in electric fire or shock. 

LIQUID: The product should not be exposed to liquid of any kind. In addition, no 

objects filled with liquid should be placed on the apparatus. 

CLEANING: Disconnect the product from the wall outlet before cleaning. Use a 

light damp cloth (no solvents) to dust the product. 

VENTILATION: The slots on top of the product must be left uncovered to allow 

proper airflow into the unit. 

- Do not stand the product on soft furnishings or carpets. 

- Do not stack electronic equipments on top of the product. 

ATTACHMENTS: Do not use any unsupported attachments as these may be 

hazardous or cause damage to the product. 

CONNECTION TO THE AERIAL: Disconnect the product from the mains before 

connecting or disconnecting the cable from the aerial. Failure to do so can 

damage the aerial. 

CONNECTION TO THE TV: Disconnect the product from the mains before 

connecting or disconnecting the cable from the TV. Failure to do so can damage 

the TV. 

LOCATION: Place the product indoors to avoid exposing it to lightning, rain or 

sun. 

- Do not place it near a radiator or heat register. 

- Make sure it has more than 10cm clearance from the device. 

- Do not block the openings with any object, and do not place the product on a 

bed, sofa, rug, or other similar surface. 

- If you place the product on a rack or a bookcase, ensure that there is adequate 

ventilation and that you have followed the manufacturer’s instructions for 

mounting. 
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- Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table 

where it can fall. A falling product can cause serious injury to a child or adult, and 

serious damage to the appliance. 

LIGHTNING, STORM or NOT IN USE: Unplug the product from the wall outlet 

and disconnect the antenna during a thunderstorm or when left unattended and 

unused for long periods of time. This will prevent damage to the unit due to 

lightning and power-surges. 

EXTRANEOUS OBJECTS: Do not insert anything through the openings in the 

unit, where they can touch dangerous voltage points or damage parts. 

REPLACEMENT of PARTS: Replacement of parts may only be made by service 

technician specified by the manufacturer. 

 

WARNING! 

To avoid damage of the power cord or plug: 

- Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily. 

- Do not bend or twist the power cord. 

- Make sure to disconnect the power cord holding the plug. 

- Keep heating appliances as far as possible from the power cord in order to  

prevent the cover vinyl from melting. 

- The main plug shall remain readily operable. 

To avoid electrical shock: 

- Do not open the main body. 

- Do not insert metal or inflammable objects inside the product. 

- Do not touch the power plug with wet hands. 

- Disconnect the power cord in case of lightning. 

To avoid damage of product: 

- Do not use the product when it is out of order. If you continue to use the product 

when defective, serious damage can be caused to it. Make sure to contact your 

local product distributor if the product is out of order. 

- Do not insert metal or alien substance into the slots for the modules or 

smartcards. 

It may cause damage to the product and reduce its life span. 

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily 

accessible. 
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1. Check accessories  

Please check the gift box for completeness of accessories. Included 
should be: Receiver, Remote Control, external Power Supply, User 
Manual, 2 Batteries 

2. Connect the Receiver to the TV Set 

Connect your Receiver with your TV Set. Details can be found in the 
User Manual under chapter 4. How to connect your receiver. 

3. Connect the Receiver with the Coaxial Cable 

Connect your Receiver with Coaxial Cable from Cable connection. 
Details can be found in the User Manual under chapter 4. How to 
connect your receiver. 

4. Switch on the Receiver and TV Set 

Switch on the AC-Power Switch on the rear side of the Receiver and 
then press the Standby button on the Receiver Front Panel (see User 
Manual for more details: Chapter 5.2 Front Panel and 5.3 Rear Panel) 

5. Insert the Batteries 

Insert the 2 Batteries into the battery case on the underside of the 
Remote Control. Please make sure that the Battery + and - Poles are 
correctly aligned. 

6. Settings in the OSD Menu 
After the Receiver has booted it will display the On-Screen Menu on 
your TV Set. Should this not bet he case, please check the 
connections as well as the settings of your TV Set. 
 

 

Please use the  key on your  

Remote Control to manoeuvre 

though the menu and then please 

confirm with the           key.  

 
 
         

 

2 QUICK SETUP 
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Information about changes to the channel list please see chapter 8. Edit 
Channels in the User Guide. 

 

            Under chapter 5.1, you can make yourself familiar with the functions of  

  your remote control.  

 

Under chapter 6, the TV, as well as Recording and Playback functions  
of your receiver are described. 



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D 

symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Administrator
矩形

Administrator
矩形
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4 HOW TO CONNECT YOUR RECEIVER 

Please note: HD Signals are not transferred via RCA-Video – For HDTV Signals 

and also for the best quality on SDTV, please use an HDMI cable where possible. 

4.1 Connecting the Receiver to TV  

       

 

a. Connect the coaxial cable from your Cable connection to the connector 

marked “RF IN” at the rear of the receiver. 

b. Connect an HDMI-Cable between the HDMI-ports of your TV Set and 

your Receiver.  

c. Connect the RCA cable to port “AV OUT” of Receiver to the respective 

RCA ports of your TV Set. 
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5 HARDWARE 

5.1 Remote Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER. By pressing this button, the receiver will go into 
standby mode. When the receiver is in standby mode, it can 
be awakened by pressing this button again.  

 

MUTE. By pressing this button, all audio outputs of the 
receiver are muted. When muted, Audio output can be 
regained by pressing this button again.  

 
JUMP Back: Jump forward by 10 Channels in the Channel-List 
or jump forward during playback of a recorded or media file* 

 
JUMP Forward: Jump back by 10 Channels in the Channel-
List or jump back during playback of a recorded or media file* 

 

PLAY/PAUSE: By pressing this button the archive on the 
connected USB HDD is displayed. During Rewind or Fast 
Forward this button returns to regular playback. Press PAUSE 
to halt Playback.* 

 
REWIND: During Playback of recorded files this button can be 
used to rewind.*  

 
FAST FORWARD: During Playback of recorded files this 
button can be used to fast forward* 

 

MENU: By pressing this button, the user can activate the main 
menu of the receiver. 

 

EXIT: By pressing this button, the user can exit from the menu 
without saving the made changes or go one step back in the 
menu structure. 

 

cursor UP: By pressing this button, the user can jump to next 
channel on the channel list. In menu structure, user can move 
up one row. 

 

cursor LEFT: By pressing this button, the user can decrease 
the audio volume level of the receiver. In menu structure, user 
can change between selectable options. 

 

cursor RIGHT: By pressing this button, the user can increase 
the audio volume level of the receiver. In menu structure, user 
can change between selectable options. 

 

cursor DOWN: By pressing this button, the user can jump to 
previous channel on the channel list. In menu structure, user 
can move down one row. 

 

OK : By pressing this button, the user can confirm a selection 
or save settings in a menu. 

 

RECORD: By pressing this button you can start a recording 
(only if a USB HDD is connected and operational)* 

 
STOP: By pressing this button Playback or Recording can be 
stopped.* 

 

ELECTRONIC PROGRAM GUIDE. By pressing this button, 
the user can see current and forthcoming programming 
information for each channel. 7-day program information guide 
is also available by using this button.  

 

INFORMATION. By pressing this button, the user can see 
present and following information about the currently watched 
channel. 

* requires a USB HDD to be connected and opperational 
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VOL +: Increases the Volume 

 

VOL +: Decreases the Volume 

 

CH +: Changes up one channel within the channel-list 

 

CH +: Changes down one channel within the channel-list 

~  

0-9 NUMBER. By pressing one of the number buttons (0 - 9), 
the user can change channel or enter a number to menu.  

 

STATUS: Displays Information about the status of the 
receiver, connected USB device and channel reception data 

 

TV FORMAT: By pressing this button you can change the 
Screen-Format. Should you experience Display problems 
press repeatedly until your TV Set displays the best picture. 

 

TV/RADIO. By pressing this button the user can jump 
between TV and radio lists of the receiver. 

 

 

 

USB: By pressing this button you can access the recorded 
files and media files on a connected USB Hard-Disk-Drive * 

 

FAV / FAVORITE: By pressing this button you can open the 
Favorite Channel Lists, if you have previosly programd 

 

FIND: Search for a Channel by entering the first letters of the 
name. 

 

RECALL: return to previously viewed channel 

 

RED / AUDIO: By pressing this button you can choose 
alternative Audio tracks if provided by the channel operator. 

 
GREEN / SUBTITLE: By pressing this button you can display 
subtitles if provided by the channel operator 

 

YELLOW / SLEEP TIMER: By pressing this button one or 
more times, the user can determine the time after which the 
receiver will automatically go into Standby. 

 
BLUE / TELETEXT: By pressing this button, the user can 
activate the teletext application. 

* requires a USB HDD to be connected and opperational 
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5.2 Front Panel 

 

 

1. POWER BUTTON 

    Switch on- and off (Stand-by) 

 

2 & 3. CHANNEL UP & DOWN 

   Selection of TV/Radio channels 
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5.3 Rear Panel 

        

 

No. Name FUNCTION 

1 RF IN Input for Cable Signal 

2 RF OUT Loop-Output for Cable Signal 

3 USB USB 2.0 Port 

4 HDMI Output High-Definition Digital Video/Audio 

Output  

5 AV OUT Video and Audio Output 

6 COAXIAL Digital Audio Output Coaxial  

7 DC 12V = 1A Connection for external Power Supply 
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6 WATCHING TV  

This chapter describes how to watch TV and listen to radios using the receiver. 
Thanks to the advantages of Digital TV transmissions, extra features are added 
to the broadcast, such as information about the current and next program and 
extra options such as the ability to choose between different languages for Audio 
and Subtitling. 

 

6.1 General watching  

• Use the CHANNEL UP or CHANNEL DOWN keys to go to the next and 
previous channel respectively.  

• Use the NUMBER keys to input a channel number. 

• Use RECALL key on the remote control to open a list of channels that the user 
was watching before the currently selected channel. 

• Use TV/RADIO key on the remote control to toggle between the last selected  
    TV or Radio channels. 

• Press UP or DOWN keys on the front panel of the receiver to select the 
next/previous channel from the current channel list. 

• Use INFO key to display the information banner about the current program. 
Press INFO key again to display the information of the current program. With 
the cursor RIGHT or cursor LEFT, you can see the next event information. 
Press again INFO key or the EXIT key to hide the banner and event 
information. 

 

In Live TV Mode, press the “i” (INFO) 

key to display the Information Bar. 

This contains Information on the 

current Channel, the current time, the 

Current and Next Program on this 

Channel, Information on the Signal 

Quality as well as Services broadcast 

on this Channel (i.e. Subtitles, 

Teletext). 

Press the “i” key again and, provided 

this is broadcast by the operator, you 

will see detailed information on the 

current program. 

Press the “< / >” keys to change to the  

next program information 

Please note: Program information will only be displayed if it is included in the 

current transmission. Availability and validity of program information is dependent 
on the broadcaster. 
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In Live TV Mode, press the OK key to 

open the Channel List. 

Move the cursor key UP / DOWN to 

move in the List channel-by-channel. 

Use the ‘< / >’ keys to jump 10 

channels forward / backward. 

Choose your desired channel with the 

OK key. 

Exit the List with the EXIT key. 

 

Find a specific channel by pressing 

the BLUE (FIND) key on your remote 

control/ Enter the first letters of the 

desired Channel and press the 

YELLOW key to jump to the search 

result in the Channel List. 

 

Display Channels in Groups.  

In the Channel List, press the RED 

key to display options: 

- All TV 

- Favourite 

- Provider 

- CAS (Type of encryption) 

In the Channel List, you can also sort the Channels by pressing the GREEN key. 
Options are sorting by numerical, Alphabetical or FTA-to-CAS order. 
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6.2 Options  

• Subtitling language (GREEN key): The user can select from available  
subtitle languages, if more than one exists. Selection from the available 
choices is made with cursor UP or cursor DOWN key and  
confirmation by OK key. Some broadcasters also provide Subtitles in either, 
DVB- or Teletext Format. 

• Audio track (RED key): Some TV channels broadcast multiple audio tracks, for 
example different languages or AC3 Audio tracks. Selection from the available 
choices can be made by pressing the cursor UP or cursor DOWN keys and 
confirming with the OK key. 

 

Beside alternative tracks, you can set the mode to Stereo or Mono-left or -right. 
Providing the broadcaster transmits, also AC3 Sound can be chosen. 

6.3 EPG (Electronic Program Guide) 

Now, Next, as well as 7 days Program Information 

EPG application can be activated by pressing the EPG key when watching a TV 
program or listening to a Radio Channel.  

EPG application is divided into two levels. The first level gives an overview of 10 
continuous channels with information about present and forthcoming programs. 

By pressing the EPG key once more the second level provides information of all 
available events for the selected channel for the next 7 days. Availability of 
Program information data is dependent on the individual broadcaster. 

By again pressing EXIT key you can close the EPG menu. 

 

Navigating on the first level of EPG (Multi-EPG) 

 

 

The currently active channel and the 

current program are highlighted. 

Depending on how the EPG data is 

transmitted, it is possible that program 

information is not available until one 

has actually selected the channel. 

Move the cursor UP or DOWN and 

confirm with the OK key to change to 

another channel in the list. 
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Move the cursor LEFT or RIGHT to move to another time of the current day. Use 
the BLUE key to advance to the next day and use the YELLOW key to go back 
by one day. 
For your orientation, please also note the timeline indicating the current time in 
comparison to the programs. 
For more detailed Information on a program, press the “i” (INFO) key. Please 
note that not all broadcasters provide EPG or detailed EPG data. 

If you wish to add a program to your timer for recording, move the cursor to the 
desired program and press the REC key on your Remote Control. The event is 
added to your Record List and, provided a USB Hard-Disk-Drive is connected at 
the set time with enough free space, the event will be recorded to this USB 
device. Press the MENU key to return back to the EPG Menu confirming that you 
want to save the new event in your Record List. 
Note: The receiver requires time to boot from Standby and to check the current 

time from the signal and to descramble the program including check for new keys 
for the inserted smartcard. 
When adding an event to the record timer, please allow at least 7 minutes before 
the recording is to begin. 
Also, when programming more than one event, please allow time in between 
events accordingly. When programming events via the EPG timer function, you 
can manually edit the recording list. Also by default, the receiver will add 5 
minutes before and 5 minutes after an EPG event – you can edit this padding 
time (Start and End individually) in the menu MULTIMEDIA / PVR SETTING. 
Note: any user input during an event (via the remote control or the panel keys) 

will result in the receiver not returning into standby automatically after the timer 
event is over. 
 

Navigating on the second level of EPG (Single EPG) 

 

 

By pressing the GREEN (Toggle) key, 

the second level EPG will appear. This 

application provides complete EPG 

information for the selected channel. It 

is possible to scroll between programs 

in chronological order for a particular 

day with the cursor UP and cursor 

DOWN keys. Choose another day 

using the LEFT and RIGHT keys. 

After pressing the OK key, detailed information for the Program will be displayed. 
Press the OK or the EXIT key to exit the detailed Information. 

Note: Program information will only be displayed if provided by the according 

channel operator. 
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6.4 EPG-Timer (Timer programming via EPG) 

In the Single- or Multi-EPG Mode, you have the option to reserve programs in the 
timer. Move the cursor to the desired program and simply press the REC key on 
your remote control. 

 

An additional window is opened, which 

displays the timer reservations. If a 

HDD is connected, the recording will 

be made accordingly to the connected 

external HDD. If no HDD is connected, 

the receiver will switch to the 

according channel at the program 

time. 

At exiting (EXIT or MENU key), please 

confirm the Event with the OK key. 

 

Note: Should two timer reservations overlap, an error message will be displayed. 

You then need to change or delete one of the two reservations. Use the cursor 
UP and cursor DOWN keys to move to the reservation you want to change and 
either delete a reservation with the RED key or change the start or duration time 
using the BLUE key. 

6.5 Teletext 

Teletext application can be activated deactivated by pressing the TEXT key. The 
following operations are supported after activating Teletext: 

• After activating text page 100 will appear after a short time. 

• Specific Teletext pages can be selected using the number keys. If the Teletext 
page is currently not available, the last selected page will remain on the screen. 

• The next Teletext page can be selected with the cursor UP key. 

• The previous Teletext page can be selected with the cursor DOWN key. 

6.6 PVR Function 

When connecting an external Hard-Disk-Drive to the USB port, the Receiver can 
be used as a PVR (Personal Video Recorder).  

6.6.1 Direct recording  

To start a recording, press the REC (Record) key, choose a duration time with 
the LEFT / RIGHT keys and confirm with the OK key. 
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6.6.2 EPG Recording 

Via the EPG, you can program a Timer reservation – Please also see 6.4 for 
more details. 

 

6.6.3 Timer Recording via manual Record List 

 

Alternatively to programming an Event 

via the EPG, you can also program an 

Event manually (Start-/End-Time, 

Channel) via the RECORD List. 

Open the MENU and open the sub-

menu MULTIMEDIA/ RECORDING 

LIST and confirm with OK key. 

 

Add an Event manually by pressing 

the YELLOW (ADD) key. 

Enter the desired Date, Start and Stop 

Time, choose the Channel Type (TV 

or Radio). 

Choose the channel you wish to 

record from “Channel” and choose 

whether you want to repeat this 

recording on a daily or weekly basis 

under “Mode'. 
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6.6.4 TimeShift-Function 

 

During Live TV, you can press the 

PAUSE key to activate the TimeShift 

function. Provided you have 

connected a USB HDD, the Receiver 

will pause the program. With the PLAY 

key, you can continue to watch the 

time shifted program. The Information 

Bar indicates how much time you are 

watching time shifted compare to the 

live program.  

As with Playback, you can Fast-Forward and Rewind within the TimeShift Mode. 
With the EXIT key or by pressing the STOP key, you can stop the TimeShift 
Mode and resume watching in Live Mode. 

 

6.6.5  Playback from MyRecord and MediaExplorer 

 

After pressing the USB key, a list is 

displayed which contains all the 

recorded programs on your connected 

external USB HDD. Use the UP / 

DOWN keys to move the cursor to the 

desired program and confirm with the 

OK key to start playback. If you have 

previously watched this specific 

recording, you will be asked if you 

want to begin playback at the last 

viewed position. 

If supported by the Channel operator, by pressing the INFO key in the file list or 

during playback, details about the recorded program are displayed. 
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Under FILE LIST, press the RIGHT 

key to navigate to the MediaExplorer. 

Here you will find media files that are 

stored on your USB HDD. Move to the 

file you wish to play and press the OK 

key. Note that due to the numerous 

different file formats that are available, 

some files couldn’t be played back. 

 

By pressing the FAST FORWARD or  

REWIND keys, you can increase the    

playback speed to 2, 4, 8 and 16x in  

both directions. 

To stop playback press the STOP key. 

Depending on the capacity of your 

USB Drive, it may take a little moment 

to display the FILE LIST again. By 

pressing the EXIT key, you can return 

to the live channel. 

Functions such as Recording, Timeshift and Playback require an external 
HDD to be connected via USB (2.0) and to be ready operational. Only 
FAT32 formatted Hard-Disk-Drives can be used. Other formats could not be 
recognized by the receiver. Before recording or TimeShift Operation, 
please make sure that there is enough free capacity on your Hard-Disk-
Drive. 
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7 MENU OPERATION 

The main menu can be activated by pressing the MENU key. 

Main menu provides access to most important functions and features of the 
receiver. These are divided into the following Menus. Each Menu contains 
corresponding sub-menus. The Main Menu consists of: 

 

 

• Edit Channels 

• Installation 

• User Setup 

• Mulimedia 

• Smartcard  

• System 

You can move between the Main Menu by pressing the cursor UP or cursor 
DOWN key. The available Sub-Menus can be accessed by pressing the cursor 
RIGHT key and confirming using the OK key. You can exit the menu by pressing 
the EXIT key. 
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8 EDITING CHANNELS 

8.1  Create Channel List 

 

This menu is used to shape your 

channel list according to your personal 

preference. 

Press the MENU key, select ‘Edit 

Channels’ by using the RIGHT cursor 

and press OK. 

Change between TV and Radio 

Channels by pressing the TV/RADIO 

key.  

 
The individual functions are:  
 

Command Key Function 

Lock RED Lock and unlock a Channel (i.e. for access by minors) 

Move GREEN Move the highlighted Channel to another position 

within the Channel List 

Select YELLOW Select Channels (i.e. for moving an entire group of 

channels in one go) 

Find BLUE Find Channels within the Channel List 

 

Note: After editing the channels and pressing the EXIT or MENU key, you can 

confirm your new channel list by pressing OK key. If you don’t want to save any 
changes and keep the previous status, cancel the process by pressing cursor 
LEFT, choosing “NO” and confirming with the OK key. 
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8.2  Edit Favorite Channels 

 

This menu is used to create a list of 

your favourite channels. Thus you can 

create up to 8 different Favorite Lists.  

Press the MENU key, select EDIT 

FAVORITE CHANNELS by using the 

RIGHT and DOWN key and confirm 

using the OK key.  

Use the RIGHT or LEFT keys to jump 

between All TV and the chosen FAV 

List. 

 
First, select the channels you would like to add to your favorite list using the UP 
and DOWN keys, press the YELLOW Select key to mark one or more channels 
and press the RED key to add to the chosen Favorite List. If required, use the 
GREEN A-Z key to sort the channels in alphabetical order or use the BLUE key 
to find a specific channel from the list. 
Within the Favorite List, you can delete a Channel from the FAV List by choosing 
the channel and pressing the RED (DELETE) key. You can move a Channel 
using the BLUE (MOVE) key, select a group of channels by using the YELLOW 
(SELECT) key and either delete or move the marked Channels. 
When finished, use the MENU or EXIT key to save your changes (confirming 
with YES) or abandon (choosing NO). 
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9 INSTALLATION 

 

This menu contains following 

items: 

• Automatic search cable 

• Manual search cable 

 

 
 

9.1  Automatic Search Cable & Manual Search Cable 

You have two options for the scan of cable channels. If you already know the 
parameters of the channels you wish to find, use the manual Channel Search 
and enter the required parameters accordingly. 

Otherwise use the Automatic Channel Search in which all Frequencies are 
scanned. 

 

In Manual Mode the search begins with 

the Start frequency. 

Enter the Symbolrate and Constellation. 
Depending on the cable Network choose 
“Network Scan” on for a fast search for 
all channels. 

To start the channel scan please enter 
the following parameters and press the 
RED key.  
 
 
• Start frequency: Enter the Transponder 

frequency by pressing OK and using the numeric keys to enter the according 
Value. 

• Constellation: This is an extended Parameter which specifies how the digital 
TV-Signal is transmitted. Your TV-Network Operator will inform you about the 
correct value. 

• Symbolrate: Enter the Symbolrate using the OK- and the numeric keys. 
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• Network Search: Choose „On“, if your Search is to include all Transponders, 
that are connected to a certain Network.  
Use the NAVIGATION Keys LEFT and RIGHT to toggle between „On“ and „Off“. 

• Search Range: Use the NAVIGATION Keys LEFT and RIGHT to toggle 
between All Channels, Free-To-Air or Scrambled Channels. 

• Logical Channel: By setting the option to „On“ the sequence of channels in your 
channel list changes according to what has been determined by your operator. 

Should your network not provide this function, please switch this option to „Off“. 
 

In Automode the Search begins with 

the Start frequency and ends 

with the End frequency, the set 
Frequency steps, the set Symbolrates 
(6111,6875 and 6900ksps) as well as 
the set Constellation (16,32,64,128 and 
256QAM) is used. 

Depending on the Cablenetwork it 
cannot be guaranteed that in  

Automatic mode all channels are 
actually found. 

To start the channel Search enter the following values and then press the RED 
key. 
 
• Start frequency: Set the Start frequency for the channel search using the OK- 
and numerical keys on your remote control. 

• End frequency: This Search value defines the End of the Search Range. A 
reduction of the range results in a faster search however, possibly results in less 
channels being found. 

• Frequency lists: This extended Search parameter changes the Grid Resolution 
of the Search. Please only change the value if you are familiar with this function. 

• Search Range: Use the NAVIGATION Keys LEFT and RIGHT to toggle 
between All Channels, Free-To-Air or Scrambled Channels. 

• Logical Channel: By setting the option to „On“ the sequence of channels in your 
channel list changes according to what has been determined by your operator. 

• Should your network not provide this function, please switch this option to „Off“. 
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10   USER SETUP 

 

Please use the cursor keys to select: 

- Language Setting, 

- Time Setting, 

- Parental Control, 

- A/V Control, 

- OSD Setting, 

- Automatic Power Down. 

10.1    Language Setting 

 

• Menu Language: Select the 

preferred language for the system 

menus. 

• Audio Language (1
st
 / 2

nd
): Some 

TV programs send multiple audio 

tracks, for example in two different 

languages. If there are no audio 

tracks available that match your 

settings, another language may be 

used instead. 

• Subtitle Language (1
st
 / 2

nd
): Select 

the preferred language for the 

subtitling and Program information. 

• EPG Language: Select the 

preferred language for the 

Electronic-Program-Guide 
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10.2   Time Setting 

 

This menu contains Time Setting, 

Summer Time and GMT Offset. 

Select “Manual” or “Auto” mode using 

the cursor LEFT or cursor RIGHT keys 

and press OK to confirm. If you wish 

to change time and date manually in 

time offset menu, please set the 

option to “Manual”. 

Also Summertime can either be set to 

“Auto”, “Off” or “On”. In “Auto” mode 

the Receiver automatically changes to 

and from Summertime at the  

according dates. 

10.3    Parental Control 

 

To use the Parental Control function, 

you will be asked to enter your access 

PIN code. All parental control features 

work on a locking concept with the 

PIN code as your entrance key. 

 

The default PIN code is set to 

‘0000’. 

- Change PIN code: Use this function to change your PIN code to some other  
four-digit number.  

- New PIN: Enter a new four-digit PIN code by pressing the OK key and using 
the number keys on your remote control. 

- Verify new PIN code: Re-enter the same new four-digit PIN code once again 
to verify the new PIN code. 

- Menu Lock: After turning the Menu Lock to “ON”, the complete Menu will 
require your PIN code to be entered before opening. 
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10.4   A/V Control 

 

In the Audio/video menu, you can 

modify the properties of the audio and 

video signals to suit your TV and 

audio equipment. 

 

• TV-Type: Please select the video format consistent with your TV.  

 

• Aspect ratio: User can inform the receiver about the display aspect ratio of the 
TV that is connected to the receiver. Possible choices are ‘Auto, 4:3, 16:9’ 
aspect ratios. 

 

• Display Format: If you select the display aspect ratio of TV as “4:3”, then also 
the preferred aspect ratio conversion scheme for cases in which the 
transmitted Program is in “16:9” format can be chosen. The options are: 

- Pan & Scan: The receiver interprets pan & scan vectors encoded in the 
Program and crops the 16:9 input signal for display on 4:3 TV. 

- Letterbox: In this mode, the original aspect ratio of the 16:9 input video 
signal is preserved. Thus there are vertical black bars on the top and bottom 
of the screen. 

- Ignore: Use this setting if your TV set handles the aspect ratio conversion. 
 

• Video Format: Please choose from the available resolutions 1080p / 1080i  

720p or 576p. For 1080p, you will need to confirm with the numeric key “1” on  
your remote control.  
Note: a TV set that does not support 1080p (Full-HD) will not be able to 
display this setting. 

 

• AC3: Please choose between ‘Off, SPDIF, SPDIF + HDMI’. 
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10.5   OSD Setting 

 

In this Submenu, you can adjust the 

display time (i.e. time of the appearing 

of the info bar or other on-Screen 

Messages) and the OSD transparency 

(in %) over the Live picture. 

 

  

10.6   Automatic Power Down 

 

In this Submenu, you can choose the 

time after which the receiver will go 

into Standby (Sleep-Mode). Provided 

the receiver is not undertaking any 

task such as recording, and also 

provided there is no input via the 

remote control or the front panel keys, 

the receiver would go into Standby 

after the set time. 

Options are: Off (None), 0:30m ~ 

3:00h in 30min. steps 
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11   MULTIMEDIA (only with a connected and operational external HDD) 

 

In this Sub Menu, you can make some 

settings for your connected Hard-Disk-

Drive for the PVR Operation and also 

format the HDD. 

The Sub Menu includes the following 

functions: 

• Record List (Timer) 

• PVR Settings 

• HDD Properties 

• File List 

11.1   Record List (Timer) 

 

A Timer is used to program the 

receiver to switch on and off again at 

certain times and to tune to a specified 

channel. Timers are normally used to 

record a TV program on the video 

recorder or to pre-program the 

receiver for other reasons (i.e. wake-

up). A set timer causes the receiver to 

wake up from standby mode at the 

specified time or change the channel 

to the specified one. 

Note: Timer settings that have been programmed in the EPG (see EPG-Timer 

point 6.4) are automatically marked in the Timer list as “Recording“ and can be 
edited (GREEN key) or deleted (RED key) here.  
In the Record List Sub menu, please press YELLOW key (ADD) to manually add 
an event to the timer. 
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If an external HDD is connected to the 

USB port and is operational, 

recordings can be made directly on 

the HDD. Please enter: 

- Date 

- Start Time 

- Stop Time 

- Channel List (TV / Radio) 

- Channel  

- Mode (Once / Daily / Weekly) 

Save the newly set Recording Event by pressing the BLUE key. 

11.2   PVR Settings 

 

In this Sub menu, you can select the 

default duration for direct recordings. 

For direct recordings, a window 

appears after pressing the REC key 

which displays this pre-defined setting. 

Before beginning the recording, this 

can be adjusted. The 1
st
 suggested 

option is automatically the end time of 

the current event that the receiver 

draws from the EPG Information, if 

provided by the channel operator. 

Other options in this menu are: 

- Record Start Padding Time: Automatically adds time before your recording 
to cater for possible delays in the broadcast. Choose between ‘None, 5, 10, 
15, 20, 25 and 30 minutes’. 

- Record End Padding Time: Automatically adds time to the end of your 
recording to cater for possible delays in the broadcast. Choose between 
‘None, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes’. 

- Jump Duration: Set the size of “jumps” to be performed when you press  

the  /  keys during playback. Choose between ‘1%, 5%, 10%,  20%’. 
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11.3    HDD Properties  

 

In this Sub Menu, you can see all    

information about your connected  

Hard-Disk Drive as well as an option  

to format the HDD. 

 

 

 

 

HDD Information displays the File 

System, the Total-, Used- and Free-

Size of the connected USB Hard-Disk-

Drive. 

 

 

 

HDD Speed gives you the option to 

perform a speed test to verify that the 

speed of your connected USB Hard-

Disk-Drive suits the tasks you wish to 

perform. 

- SD: For recording of SD channels 

- HD: For recording of HD channels 

- HD + Tms: For recording of HD  

  channels and TimeShift Playback 

Formatting: After confirming with the OK key, the HDD is formatted. 

Note: All files on the Hard-Disk-Drive will be deleted when formatting. 
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11.4 File List 

 

After opening the File List Sub menu, 

you can navigate to subfolders on the 

connected USB HDD. Press the OK 

key to open the subfolder. 

Move to the file you wish to play and 

press the OK key. Please note that 

due to the numerous different file 

formats that are available, some files 

could not be played back. 

 

 

 

 

12    SMARTCARD 

 

After opening the smartcard settings, 

the menu will display details of the 

inserted CryptoGuard Smartcard. 

Information includes settings and 

details on your subscription, age 

settings and changing of the PIN-

Code of the smartcard. 
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13   SYSTEM 

 

The System Menu has 4 Sub menus: 

- Information, 

- Software Upgrade, 

- Default Setting, 

- OTA. 

The Information Sub menu is used to 

display information about the receiver 

and its hardware, software and loader. 

 

13.1 Software Upgrade 

 

This allows to update the system 

software to maintain the best possible 

performance of the receiver.  

 

13.1.1 OTA (or OTC) Software Upgrade  

  
The  software’s upgrade will be automatically made via OTA or OTC system. 
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13.2   Default Setting 

 

In this menu, you can delete all 

channels for TV or Radio. Additionally 

you can perform a factory reset to set 

back Channels, the Configuration to 

the original state as well as perform a 

Default Setting. 

Note: it is highly recommended not to perform any factory reset without the 

presence/injunction of a Technical Operator.
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14  TROUBLE SHOOTING 

 

Problem Possible causes Remedy 

LED on front panel 

does not light  

AC Power cord  

disconnected  

Connect power cord properly 

into the power socket  

No picture or sound  Wrong connection of the 

Video/audio output to TV input 

terminal  

 

Wrong connection of antenna 

cable  

 

No signal or weak signal  

 

 

Wrong setting of channels 

Information in MENU screen  

Connect correctly with HDMI 

cable or RCA   

 

 

Connect the antenna cable 

correctly  

 

Check the cable connections 

and Antenna alignment  

 

Type the setting value correctly  

Black-and-white 

screen or V-Hold  

Your TV mode is different from 

broadcasting mode 

Use the same mode on the TV 

Check the NTSC/PAL 

converter connection to the 

receiver and TV  

The remote control 

is not working  

Batteries exhausted  

 

Fluorescent light interfering with 

the remote control  

 

Remote control is incorrectly 

aimed  

Change the batteries  

 

Switch off the fluorescent light  

 

 

Aim the remote control at the 

receiver  

Distorted menu 

screen  

Too high brightness and contrast 

level of TV set  

Adjust brightness and contrast 

to a lower level  

Not working  Process down  Switch off the receiver, remove 

the power cord. After a short 

moment, re-insert the power 

cord and switch on again 
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15   TECHNICAL ASSISTANCE 

 

Dear Customer,  

Should you require technical assistance and your dealer or installer was not able 
to help, please contact our technical support. 

 

Company: DILOG 
Contact number: +46 300 568030 

 





DIGITAL CABLE PVR READY RECEIVER
DC-235HD

Vänligen läs noga igenom manualen innan du ansluter din box

BRUKSANVISNING
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1 SÄKERHET 
Säkerhetsföreskrifter 
Vänligen läs noga igenom den här guiden innan du ansluter din box. För mer 
information 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. 
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1. Kontrollera innehållet 
Vänligen kontrollera att leveransen är komplett. I förpackningen skall 
finnas mottagare, fjärrkontroll, batterier, strömadapter samt 
användarmanual. 

2. Inkoppling av mottagaren till TV.  
Koppla in mottagaren till din TV med HDMI eller RCA kabel (adapter).  

3. Koppla en antennkabel mellan antennuttag och boxens antenningång. 
 

4. Slå på mottagaren och TV:n 
Starta mottagaren genom att trycka in “ON”-knappen på mottagarens 
framsida. 

5. Montera batterier 
Montera 2 batterier i facket på fjärrkontrollens undersida. Säkerhetställ 
att du vänder plus mot plus och minus mot minus. 

6. Uppstart 
När mottagaren startar visas installations guiden. Visas inte rutan 
nedan kort efter att du startat boxen, kontrollera att du kopplat in 
kablarna korrekt och att du valt korrekt ingång i din TV-Meny. 
 

 

Använd pilknapparna upp/ ned  
för att stega i menyn och “OK” för 
att bekräfta val. 

 
 
         

• 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.  
 

2 SNABBINSTALLATION 
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7. Kontrollera att tidsinställning står till AUTO, Tidszon till GMT+1 och sommartid 
till AUTO.  
Tryck på OK knappen för att fortsätta.  
 
8. Automatisk sökning kabel-TV. 
-Tryck på OK knappen för att starta Automatisk sökning 
 
Mottagaren söker nu av hela frekvensbandet och presenterar resultatet när det 
är klart. Förloppet visas på den översta stapeln i %.  
 
När sökningen är klar frågar mottagaren om du vill spara de funna kanalerna, 
tryck på OK knappe för att gå till TV-läge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om hur du kan ändra i kanallistan finner du i kapitel 8. 
Editera Kanaler. 
 

            I kapitel 5.1 beskrivs knapparna på fjärrkontrollen 
I kapitel 6, beskrivs Tv funktioner, inspelning och uppspelning av inspelat 
material. 



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen 

är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Administrator
矩形

Administrator
矩形
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4 Inkoppling av mottagare 
OBSERVERA: Signal i HD kvalitet levereras inte via RCA-Video. 
 För bästa bild på både SD och HD kanaler skall mottagaren kopplas in med 
HDMI kabel om det är möjligt. 

4.1 Inkoppling av mottagare till en TV  

       

 
a. Koppla in din antennkabel till uttaget märkt “RF IN“ på mottagarens 

baksida. 
b. Koppla en HDMI-kabel mellan HDMI-uttaget på din TV och HDMI 

uttaget på mottagaren.  
c. Saknar din TV HDMI ingång, koppla en RCA/SCART-kabel mellan 

SCART-uttaget på din TV och RCA-uttaget på mottagaren. (kräver 
adapter) 

d. Saknar din Tv både HDMI och SCART, koppla en RCA-kabel mellan 
RCA-uttaget på din TV och RCA-uttaget på mottagaren. 
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5 HÅRDVARA 

5.1 Fjärrkontroll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POWER. Med denna knapp sätts mottagaren I standby läge. 
Om mottagaren är i standby läge, startas mottagaren med 
samma knapp.  

 
MUTE. Med denna knapp stänger du av allt ljud. 
Använd samma knapp för att slå på ljudet igen.  

 
HOPP Bakåt: Hoppar nedåt 10 kanaler i kanallistan eller 
hoppar bakåt vid uppspelning av inspelat material.  

 
HOPP Framåt: Hoppar uppåt 10 kanaler I kanallistan eller 
hoppar framåt vid uppspelning av inspelat material. 

 
PLAY/PAUSE: Pausar eller startar uppspelning vid 
uppspelning av inspelat material.  

 
REWIND: Spola bakåt vid uppspelning av inspelat material. 

 
FAST FORWARD: Spola framåt vid uppspelning av inspelat 
material  

 
MENU: Med denna knapp öppnar du boxens huvudmeny 

 
EXIT: Med denna knapp går du ur menyer eller ett steg 
tillbaka i menyträdet. 

 
Pil UPP: Med denna knapp går du en kanal upp eller ett steg 
uppåt i menyn.  

 
Pil Vänster: Med denna knapp minskar du volymen. I 
huvudmenyn navigerar du till vänster. 

 
Pil Höger: Med denna knapp ökar du volymen. I huvudmenyn 
navigerar du till höger. 

 
Pil NED: Med denna knapp går du en kanal ned eller ett steg 
nedåt i menyn. 

 
OK/ ENTER: Med denna knapp bekräftar och sparar du val i 
menyn. 

 
RECORD: Med denna knapp startar du en inspelning (kräver 
att inspelningsbart media som t.ex Hårddisk eller USB minne 
är anslutet). 

 
STOP: Stoppa in eller uppspelning. 

 

ELEKTRONISK PROGRAM GUIDE. Med denna knapp 
öppnar du programguiden som visar kommande program upp 
till 7 dagar framåt på respektive kanal.  

 

INFORMATION. Med denna knapp visar du 
programinformation om pågående och nästa program på 
aktuell kanal. 
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VOL + : Med denna knapp ökar du volymen  

 
VOL - : Med denna knapp minskar du volymen  

 
CH +: Med denna knapp byter du kanal uppåt ett steg i 
kanallistan  

 

CH +: Med denna knapp byter du kanal nedåt ett steg i 
kanallistan  

~  
.0-9 NUMERISKA KNAPPAR. Med dessa knappar byter du 
direkt till önskat kanalnummer. 

 
STATUS: Med denna knapp visas mottagarens status, 
tillkopplade USB enheter och mottagningsinformation. 

 

.TV FORMAT: Med denna knapp ändrar du bildformat, tryck 
tills bästa bild uppnås. Försvinner bilden så tryck på nytt tills 
den visas igen. 

 
TV/RADIO. Med denna knapp växlar du mellan TV/ Radioläge 
om detta finns tillgängligt. 

 

OPTION: Används ej.  

 

USB: Med denna knapp kan du visa innehållet på ev. 
tillkopplat USB minne. 

 
FAV/ FAVORIT Med denna knapp öppnar du redan skapade 
favoritlistor  

 

FIND: Med denna knapp kan du söka efter en kanal på 
kanalnamnet  

 
RECALL: Med denna knapp återgår du till kanalen du senast 
tittade på innan den aktuella. 

 

RÖD/ AUDIO: Med denna knapp kan du välja alternativa 
ljudspår om det finns tillgängligt i utsändningen.. 

 
GRÖN/ UNDERTEXT: Med denna knapp kan du välja mellan 
olika textningsspråk om detta finns med i utsändningen.. 

 
GUL/ SLEEP TIMER: Med denna knapp kan du genom att 
trycka en eller flera ggr ställa in när mottagaren skall stänga 
av sig 

 
BLÅ/ TEXT-TV: Med denna knapp startas TEXT-TV. 
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5.2 Frontpanel 

   

 
 
1. Powerknapp 

Slår på/ av mottagaren (standby) 
 

2 & 3. Kanal upp/ned  
Byte av kanal upp/ned 
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5.3 Bakpanel 

        

 

Nr. Namn Funktion 

1 RF IN Antenningång 

2 RF OUT Antennutgång för ev. vidarekoppling 

3 USB USB 2.0 Port för inkoppling av minne/HDD 

4 HDMI High-Definition Digital Video/ Audioutgång  

5 AV OUT Analog video/ Audioutgång (kräver adapter) 

6 COAX Digital ljudutgång  

7 12V  Nätdel  
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6 TITTA PÅ TV  
Detta avsnitt beskriver hur du tittar på TV och lyssnar på Radio med mottagaren. 
Med dagens teknik finns många extra funktioner i utsändningen, till exempel 
programinformation och flerspråkig textning. 
 
6.1 Vanliga funktioner 
• Tryck CH+ respektive CH- knapparna för att byta kanal ett steg uppåt 

respektive nedåt.  
• Tryck de NUMERISKA knapparna 1-9 för att gå direkt till ett kanalnummer. 
• Tryck “RECALL” knappen för att visa den kanal du tittade på tidigare. 
• Tryck “TV/ RADIO” knappen för att hoppa mellan TV/ Radio läge. 
• Tryck ”PILKNAPP” upp/ ned för att byta kanal upp/ ned i kanallistan. 
• Tryck ”INFO” knappen för att visa kort information om aktuellt program. Tryck 

“INFO” knappen igen för att visa utökad info. Tryck i detta läge ”HÖGERPIL” 
för att visa information om nästkommande program. Tryck “INFO” eller “EXIT” 
knappen för att dölja informationen igen. 

 

I TV läge, tryck “i” (INFO) för att visa 
info fältet. Detta innehåller info om 
den aktuella kanalen, aktuell tid, 
pågående och kommande program 
samt information om signalkvalitet. 
Även information om tillgängliga 
tjänster såsom text TV och undertext 
visas. 
Tryck “i” igen för att visa utökad 
information. Höger/ vänsterpil ger dig 
nästkommande/ föregående program.  

Notera: Programinformation visas i den utsträckning det finns tillgängligt i 
utsändningen. Informationen som visas är helt upp till och beroende på kabel-TV 
leverantör. 
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I TV-läge, tryck “OK” knappen för att 
öppna kanallistan. 
Navigera UPP/ NED I listan med PIL 
UPP/ PIL NED. 

Använd ‘  /  ’ knapparna för att 
hoppa 10 kanaler upp/ned i listan. 
bekräfta och gå till markerad kanal 
med ”OK” knappen. 
Stäng listan med “EXIT” knappen. 

 

Du kan söka efter en kanal på 
kanalnamn genom att trycka den 
“BLÅ” knappen på fjärrkontrollen. 
Skriv de första bokstäverna i 
kanalnamnet och tryck “GUL” knapp 
för att komma till sökresultatet i 
kanallistan. 

 

Kanalerna kan grupperas efter typ.  
I kanallistan tryck på “RÖD” knapp, för 
att välja mellan alternativen: 
- Alla TV kanaler 
- Favoriter 
- Operatör 
- CAS (Krypteringstyp) 

I kanallistan kan du även välja att sortera kanalerna efter kanalnummer, 
alfabetiskt eller krypterad/ fri kanal genom att trycka på ”GRÖN” knapp. 
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6.2 Option  

 Textningsspråk (GRÖN knapp): Här kan du välja mellan olika textningsspråk 
om detta finns tillgängligt I utsändningen, välj med “PIL UPP/ NED”, bekräfta 
med “OK” knappen.  

 Ljudspråk (RÖD knapp): Vissa kanaler har flera ljudspår, till exempel olika 
språk eller flerkanalsljud AC3. Välj med “PIL UPP/ NED”, bekräfta med “OK” 
knappen.  
 

6.3 EPG (Elektronisk Programguide) 

Pågående, Nästa och 7 dagars Programinformation 
EPG startas genom att trycka på “EPG” knappen då du är i vanligt TV läge. 
  
EPG:n är uppdelad i 2 olika nivåer. Den första nivån ger en överblick över 10 
kanaler och information om pågående och nästkommande program.  
Genom att trycka GRÖN knapp kommer du till andra nivån som ger information 
om den kanal du står på upp till 7 dagar framåt. 
Hur mycket information som visas beror på programleverantören. 
Tryck på “EXIT” för att lämna EPG läget.  
 
Navigera i EPG, första nivån (Multi-EPG) 
 

 

Aktuell kanal och pågående program 
visas markerat. Navigera mellan 
kanalerna med pilknapparna på 
fjärrkontrollen och tryck “OK” för att 
byta till markerad kanal. 

Förflytta dig framåt i tiden med “PIL” höger och gå åter med “PIL” vänster. Tryck 
“BLÅ” knapp för att hoppa framåt en hel dag och använd “GUL” knapp för att gå 
bakåt hel dag. 
Notera den lodräta linjen som markerar aktuell tid i programmen. 
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För mer detaljerad information om markerat program, tryck “i” (INFO) knappen. 
Notera att den information som visas är beroende av programleverantören. 
Om du vill spela in ett program direkt från EPG, flytta dig till det program du 
önskar spela in och tryck på “REC” knappen. Programmet läggs nu in i din 
inspelningslista med alla inställningar och kommer att automatiskt att spelas in 
under förutsättning att inspelningsbart media t.ex. hårddisk är ansluten, har ledigt 
utrymme och korrekt installerad.  
Tryck ”MENU” knappen för att återgå till EPG menyn och spara.  
 
Notera: programguiden visar tider och program enligt den info som 
programbolagen levererat. Detta stämmer inte alltid till 100% med verkligheten. 
Att lägga till tid före och efter ett program kan därför vara en god ide.  
Per automatik lägger boxen till 5 minuter innan och 5 minuter efter valt program. 
Denna tid kan du själv redigera efter eget önskemål i mottagarens huvudmeny 
under Multimedia/ PVR inställningar. 
 
 
 
Navigera i EPG, andra nivån (Singel EPG) 
 

 

Genom att trycka “GRÖN” knapp 
(Toggle), öppnar du EPG andra nivån. 
Detta ger en komplett översikt för den 
aktuella kanalen. Stega dig upp/ ned i 
listan med PIL “UPP/ NED” 
knapparna. Använd PIL < och > för att 
byta dag. 

För att visa detaljerad info om varje program, tryck “OK” knappen. Tryck ”OK” 
eller ”EXIT” knappen för att återgå. 
Notera: Hur mycket information som visas beror på programleverantören  
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6.4 EPG-Timer (Timer programming via EPG) 

I båda EPG lägena finns möjlighet att reservera en eller flera inspelningar på ett 
mycket enkelt sätt. Navigera bara till det program du önskar spela in och tryck 
sedan på ”REC” knappen. 

 

Ett nytt fönster kommer nu att öppnas 
som visar den reserverade 
inspelningen. Om inspelningsbart 
media t.ex Hårddisk är ansluten 
kommer programmet att spelas in. Är 
inspelningsbart media ej anslutet 
kommer mottagaren att byta till den 
aktuella kanalen vid tiden för 
programmet. 
Välj “EXIT” eller “MENU” knappen för 
att lämna menyn, bekräfta med “OK” 
knappen för att spara. 
 

Notera: Om du försöker spela in två program som tidsmässigt överlappar 
varandra kommer boxen att rapportera detta. Du måste då justera någon av 
tiderna för att ta bort överlappningen. Använd pil “UPP”/ “NED” för att markera 
den inspelning du vill justera. Tag bort inspelningen helt (RÖD) knapp eller 
redigera tiden så att den inte överlappar annan inspelning (BLÅ) knapp. 

6.5 Text-TV 

För att starta Text-TV funktionen, tryck (BLÅ, TEXT) knappen. I Text-TV läge 
startas automatiskt startsidan 100. 
 
• Välj Text-TV sida med de numeriska knapparna. Skulle det valda sidnumret 

inte vara tillgängligt så kommer mottagaren att stå kvar på den tidigare sidan. 
• För att välja nästa Text-TV sida, tryck (PIL UPP) på fjärrkontrollen. 
• För att välja föregående Text-TV sida, tryck (PIL NED) på fjärrkontrollen. 
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6.6 PVR Funktion 

Om inspelningsbart media är anslutet och fungerande kan mottagaren användas 
för att spela in TV program PVR (Personal Video Recorder).  

6.6.1 Direktinspelning  
För att starta en direktinspelning av den kanal som är vald, tryck “REC” knappen, 
välj inspelningstid med VÄNSTER / HÖGER och bekräfta med „OK“ knappen. 

6.6.2 EPG Inspelning 
Enklaste sättet att spela in är via EPG – vänligen se kapitel 6.4 för mer info. 
 

6.6.3 Manuell timer inställning 

 

Förutom inspelning via EPG finns 
möjlighet att manuellt programmera 
inspelning (start-/sluttid, kanal) via  
inspelningslistan i menyn. 
Tryck “MENU” och gå till undermenyn 
“MULTIMEDIA > 
INSPELNINGSLISTA” och tryck “OK. 

 

Lägg manuellt till din inspelning 
genom att trycka ”GUL” (LÄGG TILL) 
knappen. 
Välj datum, start och stopptid. 
Välj vilken kanal du vill spela in från 
och välj eventuell upprepning och du 
återkommande vill spela in (dagligen 
eller veckovis). 
Tryck BLÅ knapp för att spara. Exit för 
att återgå till TV-läge. 
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6.6.4 Timeshift-Funktion 

 

Under “vanligt TV-tittande” finns 
möjlighet att trycka “PAUSE” knappen 
för starta mottagarens Timeshift 
funktion. Detta under förutsättning att 
inspelningsbart media är anslutet. 
Mottagaren kommer nu att pausa 
bilden och du kan ta en promenad 
med hunden eller hämta en kopp 
kaffe. För att återuppta tittandet, 
tryck ”PLAY” knappen. 
Informationslisten visar hur mycket 
tidsskillnad det är mellan Timeshift 
och “live” sändning.  

I Timeshiftläget finns möjlighet att spela fram och tillbaka i det timeshiftade 
programmet. Naturligtvis kan du inte spela tillbaka längre än till den punkt då 
timeshiften startades och inte spela framåt längre än till ”live” sändning. 

 

6.6.5  Uppspelning från MyRecord och MediaExplorer 

 

Genom att trycka på “USB” knappen 
får du upp listan över inspelade 
program på din hårddisk/ minne. 
Använd “UPP/ NED” knapparna för att 
välja önskat program och tryck sedan 
“OK” knappen för att spela upp 
programmet. Har du tidigare tittat på 
en del av programmet så kommer 
mottagaren att fråga dig om du vill 
återuppta uppspelningen därifrån eller 
om du vill spela från början. 
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I FIL listan, tryck höger “PIL” för att 
navigera till MediaExplorer. 
Under Mediaexplorer finns andra 
mediafiler om du lagt detta på USB 
minnet. 
Välj den fil du vill spela upp och starta 
genom att trycka på ”OK” knappen. 
Notera att inte alla typer av filformat 
stödjs. . 

 

Genom att trycka << eller >> 
knapparna under uppspelning kan du 
öka uppspelningshastigheten till 2, 4, 
8 eller 16x hastigheten både framåt 
och bakåt. 
 
För att stoppa uppspelningen tryck på 
“STOP” knappen. Beroende på storlek 
på din hårddisk kan det ta en liten 
stund att visa fillistan då du växlar 
tillbaka. Tryck ”EXIT” för att återgå till 
“live” tv. 

NOTERA: 
Funktionerna för inspelning och Timeshift kräver att en extern hårddisk 
eller minne är anslutet och installerat via mottagarens USB port. 
Mottagaren stödjer bara hårddiskar formaterade i filsystemet FAT32. 
Hårddiskar med andra filsystem kommer inte att kännas igen av 
mottagaren utan måste i så fall först anslutas till t.ex. en dator för att 
formateras med FAT32. 
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7 MENY NAVIGERING 
Tryck “MENU” knappen för att öppna mottagarens huvudmeny. 
Huvudmenyn innehåller viktiga funktioner som är indelade i olika kategorier. 
Varje kategori har sin egen undermeny med ytterligare funktioner.  
 

 

• Redigera kanaler 
• Installation 

• Användarinställning 
• Multimedia 

• Programkort  

• System 

Navigera i huvudmenyn med “PIL upp/ PIL NED”. 
Gå in i undermenyer genom att trycka ”PIL HÖGER” och bekräfta med ”OK” 
knappen. Tryck ”EXIT” för att backa ur menyn.  
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8 Redigera kanaler 

8.1  Redigera kanallista 

 

I denna meny kan du sortera 
kanallistan efter eget önskemål.  
Tryck “MENU” knappen, välj ‘Redigera 
kanaler” och tryck på “OK” knappen.  

 
Följande funktioner finns:  
 

Val Knapp Funktion 

LÅS RÖD Lås och lås upp kanaler (barn lås) 

Flytta GRÖN Flytta den markerade kanalen till annan plats I 
kanallistan. 

Välj GUL Markera kanaler (t.ex. för att flytta en hel grupp av 
kanaler) 

Sök BLÅ Sök efter kanaler i kanallistan 

 
Notera: Efter att du redigerat klart, tryck “EXIT” eller “MENU” knappen för att 
bekräfta din nya lista. Vill du inte spara dina ändringar, avbryt genom att trycka 
vänster “PIL” och välj NEJ., tryck sedan “OK”. 
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8.2  Redigera favoritkanaler 

 

I denna meny kan du skapa en lista 
med dina egna favoritkanaler. Du kan 
skapa upp till 8st favoritlistor. Tryck 
“MENY”, välj redigera favoritkanaler 
genom att trycka “HÖGERPIL” och 
“PIL NEDÅT”, bekräfta med “OK”.  
Använd “HÖGERPIL och 
VÄNSTERPIL” för att hoppa mellan 
listan alla kanaler och favoritkanaler.  

 
För att skapa en favoritlista: 
Stega till den kanal du vill lägga till med ”PIL UPP/ PIL NED” och tryck ”GUL” för 
att lägga till en eller flera kanaler. Tryck “RÖD” för att lägga till de markerade 
kanalerna i den valda favoritlistan.  
Då du står i favoritlistan kan du ta bort en kanal genom att trycka på ”RÖD” 
knapp, flytta en kanal genom att trycka ”BLÅ” knapp, markera flera kanaler 
med ”GUL” knapp för att sedan ta bort eller flytta dem enligt ovan beskrivning. 
 
När du är klar, tryck ”MENU” eller ”EXIT” för att spara och avsluta. 
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9 INSTALLATION 

 

I installationsmenyn har du fyra 
val: 

• Automatisk kanalsökning 
Kabel-TV 

• Manuell kanalsökning Kabel-
TV 
 

 
 
 
 

 

Sökningstyp: 
Om du vill söka manuellt och vet 
frekvenserna välj manuell sökning och 
ställ in rätt frekvens. 
Vid Automatisk sökning (standard) 
söks hela frekvensbandet av. 
Start av sökning oavsett typ görs 
med ”OK” knappen. 
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10   ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 

 

I denna meny finner du inställningar 
för: 
- Språkinställning 
- Tidsinställning 
- Föräldrakontroll 
- A/V kontroll 
- OSD inställning 
- Automatisk avstängning. 

10.1    Språkinställning 

 

• Menyspråk: Välj önskat språk för 
menyer och information. 

• Primärt/ sekundärt ljudspråk: 
    Vissa kanaler sänder ut 2st      
ljudströmmar, t.ex. olika språk. Välj  
det du önskar som första och andra 
språk. 

• Textningsspråk Primärt/ sekundärt: 
Välj önskat språk för undertexter 
samt menyspråk 

• EPG språk: Välj önskat språk för 
programguiden. 
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10.2   Tidsinställning 

 

Denna meny innehåller tidsinställning, 
justering för sommartid och tidszon. 
Välj “Manuell” eller “Automatisk” läge 
med vänster eller Höger (PIL), 
tryck ”OK” för att bekräfta ditt val. 
I läget auto tar mottagaren tiden ifrån 
utsändningen och justerar hela tiden 
så att klockan är korrekt.  
Vill du manuellt ställa tiden, välj 
manuell och justera. Inställningen för 
sommartid kan justeras manuell/ auto. 
I läget auto hanteras tiden per 
automatik. 

10.3    Föräldrakontroll 

 

För att använda 
föräldrakontrollfunktionen måste du 
först slå en kod för att komma in I 
menyn. Alla val i denna meny är 
skyddade bakom denna kod.  
 
Den för inställda standard koden är 
‘0000’. 

- Byta PIN: I denna meny kan du byta till ny önskad hemlig kod.  
(fyrsiffrig).  

- Ny PIN: Tryck OK och välj sedan en ny fyrsiffrig kod med de numeriska 
knapparna. 

- Upprepa PIN kod: Upprepa samma fyrsiffriga kod igen för att verifiera att du 
valt rätt. 

- Meny lås: Om du väljer att slå på menylåset så kommer hela menyn att 
skyddas. Varje gång du vill ändra något måste din unika kod matas in. 



 

 26

10.4   A/V Kontroll 

 

I denna meny kan du justera 
inställningar för bild och ljud för att 
passa just din kringutrustning. 

 
• TV-Modell: Välj det videoformat som stämmer med din tv modell.  
 
• Bildförhållande: Ställ in vilket bildförhållande din TV-apparat har. Välj mellan 

Auto, 4:3, 16:9. (Tjock-tv = 4:3, Platt-tv = 16:9). 
 
• Visa format: Om du väljer formatet 4:3 finns det möjlighet att välja hur 

mottagaren skall presentera bilden vid en 16:9 formats utsändning.  
• Du kan välja mellan följande alternativ: 

- Pan & Scan: I detta läge beskärs 16:9 signalen för att passa en 4:3 formats 
TV. Vissa delar av originalbilden kan därför komma att döljas. 

- Letterbox: I detta läge behålls proportionerna för 16:9 formatet. På en 4:3 
formats TV visas därför en svart list uppe och nere i bilden  

- Ignorera: Välj detta alternativ om du vill att din TV skall anpassa bilden 
genom funktionen i TV apparaten. 
 

• Video Format: Välj upplösning mellan de tillgängliga formaten: 
1080i/ 720p/ 576p.  

 
Notera: Om din TV apparat inte har stöd för något av formaten kommer 
bilden att bli svart. 
 

• AC3: Välj mellan ‘Av, SPDIF, SPDIF + HDMI’. 
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10.5   OSD inställning 

 

I denna undermeny kan du justera 
visningstiden för informationsrutor 
t.ex. den som visas då du byter kanal. 
Du kan även välja vilken grad av 
transparens/ genomskinlighet du vill 
att informationsrutorna skall visas 
med. 

 
  

10.6   Automatisk avstängning 

 

I denna undermeny kan du välja om 
du vill att mottagaren skall stänga ned 
sig själv till standby efter en viss tid av 
inaktivitet. En förutsättning för att 
automatisk avstängning skall ske är 
att inga kommandon från 
fjärrkontrollen eller frontknapparna har 
registrerats inom den ställda tiden.   
Om du under denna tid satt en 
timerinspelning påverkas denna inte 
av inställningen utan går som 
planerat. 
Välj mellan: Ingen, 0:30m ~ 3:00h i 
30minuters steg. 
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11   MULTIMEDIA (Kräver tillkopplat och installerat inspelningsmedia) 

 

I denna undermeny kan du göra 
inställningar för ditt tillkopplade 
inspelningsmedia (Hårddisk eller 
minne). I menyn finns även möjlighet 
att formatera.  
Det finns följande val: 
• Inspelningslista (Timer) 

• PVR Inställningar 

• HDD egenskaper 
• Fil-lista 

11.1   Inspelningslista (Timer) 

 

Inspelningstimern har till uppgift att slå 
på och av mottagaren på de inställda 
tiderna och samtidigt byta till den 
kanal som valts. Timern används för 
att spela in program eller för att starta 
upp mottagaren en specifik tid och på 
en specifik kanal. 

Notera: Timerinspelningar som programmerats via EPG (se EPG-timer kapitel 
6.4) läggs automatiskt in i timerlistan. Dessa kan justeras genom att trycka 
“GRÖN” knapp eller raderas genom att trycka “RÖD” knapp. 
Vill du manuellt lägga till en inspelning i listan väljer du först ett ledigt nummer/ 
rad, trycke ”GUL” knapp och anger de inställningar som önskas. Spara dina 
inställningar genom att trycka ”BLÅ” knapp.  
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11.2   PVR Inställningar 

 

I denna undermeny kan du välja 
förvald inspelningstid för 
direktinspelning (tryck på ”REC” 
knappen vid ”vanligt tv-tittande”. 
 Vid direktinspelning visas ett fönster 
som presenterar den förinställda 
inspelningstiden. 
Den förinställda inspelningstiden kan 
justeras. Det lämpligaste alternativet 
är att välja att mottagaren stänger av 
inspelningen då det inspelade 
programmet är slut, mottagaren tar 
denna info från EPG informationen.  

Andra alternativ som kan justeras är: 
- Tidstillägg start inspelningstid: Lägger automatiskt till tid innan den aktuella 

inspelningen för att garantera inspelning av hela programmet trots 
eventuella tidsskillnader. Välj mellan alternativen ‘Ingen, 5, 10, 15, 20, 25 
and 30 minuter’. 

- Tidstillägg stopp inspelningstid: Lägger automatiskt till tid efter den aktuella 
inspelningen för att garantera inspelning av hela programmet trots 
eventuella tidsskillnader. Välj mellan alternativen ‘Ingen, 5, 10, 15, 20, 25 
and 30 minuter’. 

 
 
11.3    HDD egenskaper  

 

In denna undermeny ser du all 
information om ditt tillkopplade 
inspelningsmedia/ hårddisk. 
Du har även möjlighet att formatera  
Hårddisken. 
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HDD Information visar filsystem, total 
storlek, använt och ledigt utrymme på 
det tillkopplade inspelningsmediat. 

 

 

 
HDD Speed Ger dig möjlighet att testa 
så att prestandan på din hårddisk 
räcker till det du vill använda den till.    
- SD: spela in SD kanaler 
- HD: spela in HD kanaler 
- HD + Tms: spela in HD kanaler och 
kunna använda Timeshift 

Formatera: Efter att du bekräftat med “OK” knappen kommer din hårddisk att 
formateras. 
Notera: En formatering innebär att allt innehåll på hårddisken permanent 
raderas! 

11.4 Fil-lista 

 

I Fil-listans meny kan du manuellt 
navigera och öppna mappar och 
undermappar som finns på din 
hårddisk/ USB minne. Tryck Ok för att 
öppna mapparna.  
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12    Programkort 

 

I denna meny finner du information om 
programkortet som till exempel: 
Kortversion, kortnummer, box ID och 
system ID. Menyn innehåller inga 
justerbara parametrar utan snarare 
information som kan vara till hjälp vid 
kontakt med support.  
 

13   SYSTEM 

 

Denna meny består av fyra 
undermenyer: 
- Information 
- Mjukvaruuppgradering 
- Fabriksinställning 
- OTA. 
Informationsmenyn ger dig information 
om mottagarens model loch versioner 
på mjuk och hårdvara. 
 

13.1 Mjukvaruuppgradering 

 

I denna meny kan mjukvaran manuellt 
uppdateras om detta skulle vara 
nödvändigt. 
I de flesta fall skickas mjukvaran dock 
ut via Tv nätet då ny finns tillgänglig, 
läs mer nedan (OTA).  
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13.1.1 OTA mjukvaruuppgradering 
  
Då ny förbättrad mjukvara finns tillgänglig skickas detta ut via TV-nätet. 
Mottagaren meddelar vid dessa tillfällen om detta och installerar automatiskt den 
senaste mjukvaran. 

13.2   Fabriksinställning 

 

I den här menyn finns det möjlighet att 
radera kanaler för TV/ Radio. 
Du kan också välja att göra en 
fabriksåterställning av mottagaren.  
 
För att göra en total återställning, välj 
Fabriksåterställning och ändra till 
fabriksåterställning längst ut till höger. 
Tryck sedan OK knappen. 

Notera: En fabriksinställning raderar alla dina inställningar och favoritlistor. 
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14  Problemsökning 
 

Problem Möjlig felorsak Lösning 
Mottagaren startar 
inte/ lyser inte  Strömkabeln är ej kopplad  Koppla in strömkabeln  

Ingen bild/ inget ljud  Glapp i HDMI eller 
RCA/scartkabel, ej 
intryckt/kopplad korrekt. 
 
 Fel ingång vald på TV- 
apparaten 

Kontrollera HDMI alt RCA/ 
Scartkabel sitter korrekt 
monterad. 
 
Kontrollera vilken ingång på din 
TV mottagaren anslutits till t.ex 
HDMI 1, ställ med TV-
fjärrkontrollen in TV-apparaten 
till att visa HDMI 1 under ”input” 
  

    

Fjärrkontrollen 
fungerar inte  

Batterierna är slut/ defekta 
 
Något stör överföringen 
 
 
 
 
 
Fjärrkontrollen felriktad  

Byt till nya batterier 
 
Se till att det är ”fri sikt” mellan 
fjärr och mottagare och att 
mottagaren inte står bakom 
t.ex. glas. 
 
 
Rikta fjärrkontrollen mot 
mottagarens frontpanel  

   

Mottagaren svarar 
inte på fjärrkontroll 
eller knapparna på 
fronten.  

Mottagaren har hängt sig  Stäng av mottagaren, drag ut 
strömkabeln ur vägguttaget. 
Vänta 10 minuter, sätt sedan i 
strömmen och starta 
mottagaren 
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15   Teknisk support 
 
Bästa kund,  
 
Skulle något problem uppstå med din DILOG produkt, kontakta i första hand din 
återförsäljare för support. 
 
Kan inte din återförsäljare hjälpa dig är du välkommen att kontakta DILOG 
NORDIC AB. 
- Telefon 0300 568030 
- email: support@dilog.se 
 
För mer information om våra produkter besök vår hemsida: www.dilog.se 
 
 
 






