Fjärrkontroll
Knapp
POWER—

Fjärrkontroll

Funktion

Knapp

Slår på/av box standby läge.

/
/

HDMI
MUTE —

Snabbguide

Siffer knappar

Automatisk Standby
Elektronisk Programguide – EPG
Flerspråkig meny, inkl. Svenska

Välj kanal eller programmering i
menyer.

OK
TV /
FIND
SUB-T
HOME
STATUS

Digital mottagare för marknätet





Tystar ljud temporärt.

Ej aktiv.

FAV

 Support SD/HD (MPEG2/MPEG4
H.264), DVB-T/T2
 PVR Ready - Möjlighet till inspelning
på externt USB-media
 Time Shift (pausa, spela tillbaka)
 HDMI video ut
 Låg strömförbrukning i Standby

Ändrar upplösning HDMI.

Visar favoritlistan.
Byt till föregående kanal.

MENU

INFO
EPG

EXIT

Öppnar boxens huvudmeny.
Visar programinformation på
aktuell kanal.
Visar Elektronisk Programguide .

AUDIO

Inkoppling

Ändra kanal eller flytta markör upp/ ned i meny.
Visar kanallistan. Bekräftar ditt
val.
Byter mellan TV och radio läge.

•

Mottagare

•

Fjärrkontroll

•

Snabbguide

•

Batterier - 2x AAA

Övrig information

För att installera batterier i fjärrkontrollen, lyft på
batteriluckan. Montera batterierna enligt polariteten
som visas i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.

Manual

Sök kanaler i kanallistan.
Inställningar för undertext.
Ej aktiv.

Inställningar för ljud.

Visar lista över inspelade program.

Automatisk Standby
I enlighet med EU direktiv, är boxen utrustad med “Automatisk standby”. Det betyder att boxen automatiskt
går ned i standbyläge efter 3 timmars inaktivitet. I praktiken betyder detta att om boxen inte mottagit några
kommandon från fjärrkontrollen/ från knapparna på boxens front under 3 timmar så går boxen automatiskt i
standby. Innan boxen går i standby visas ett meddelande under två minuter som meddelar detta och där du
har möjlighet att avbryta förloppet. Detta är inställt som standard, möjlighet att stänga av funktionen finns i
huvudmenyn.

Användning av USB hårddisk

Visar mottagarens status.

PVR

RED, GREEN, YELLOW,
BLUE, WHITE, BLACK

Slå på din TV och välj korrekt ingång. Slå på boxen, efter några sekunder skall du se välkomstrutan. Ser du
inte välkomstrutan, kontrollera att du valt att visa korrekt ingång på TV:n. Information om hur du ställer in
korrekt ingång finner du i din TV-manual.

Leveransen innehåller följande:

Justera volym eller flytta markör höger/ vänster i meny.

Visar/ stänger Text-TV.

SLOW, SKIP-, SKIP+,
REW, FF, PLAY, PAUSE,
STOP, REC

Innehåll

Funktion

TEXT

MAILBOX

Inkoppling

Inkoppling
1.
2.
3.
4.

Vid inkoppling och användande av USB hårddisk, tänk på följande:

Koppla in antennkabeln i boxens uttag märkt AERIAL IN
Använd HDMI kabel för inkoppling till TV.
Använd SCART kabel om HDMI kontakt saknas på din TV
Koppla in boxens strömkabel i vägguttaget.

Hårddisken måste vara kompatibel med minst USB 2.0 och ha tillräcklig skriv och läshastighet.
Hårddisken skall bara innehålla en partition och enbart användas med boxen.
Om nödvändigt skall USB disken strömförsörjas via separat adapter för detta.

Ej aktiv.

Koppla

inte in eller ur disken med mottagaren påslagen eller under inspelning.
Använd inte fragmenterade hårddiskar.

Funktionsknappar för PVR
Följs inte rekommendationerna kan problem med in eller avspelning uppstå. I värsta fall kan boxen skadas.
Ej aktiv.

Tillverkaren tar inget ansvar för dataförlust eller annan skada som som uppkommit på tillkopplat media.

Ångra ditt val. Återgå till TV-läge.

1

2

3
4

Menyträd
Meny
Kanal editor
- TV kanallista
- Radio kanallista
- Sortera
- Radera alla
kanaler
Antenninstallation
- Manuell
sökning
- Automatisk
sökning
- Scan settings
Systeminställningar
- Information
- Tid
- Mediaspelare
- Konfigurera PVR
- Software update
- Återställ fabriksinst.
Mediaspelare
- Filmer
- Foto
- Musik
Bild och Ljud
- Bildformat
- Upplösning
- TV-Format
- Videoutgång
- Bildinställning
- Digitalt ljud

Funktion
Denna meny hanterar din kanallista.
- Hantera TV-lista.
- Hantera radio-lista.
- Sortera, numrera, blockera kanaler.
- Radera kanaler från listan.
Denna meny hanterar sökning och
sökningsinställningar.
- Manuell sökning på frekvens.
- Automatisk sökning av hela frekvensbandet.
- Sökningsinställningar såsom sökningstyp fria/
kodade kanaler, aktiv antenn på/ av.
I denna meny kan du se och justera
systeminställningar.
- Visar information om boxen, mjukvaruversion och
modellnummer.
- Möjlighet att ställa tid, och justera GMT tidzon.
- Konfigurera Mediaspelare.
- Konfigurera PVR.
- Uppdatera boxens mjukvara.
- Återställa boxen till fabriksinställningar.
Denna meny innehåller dina filmer, foton och musik.
- Visar lista över filmer på din USB-enhet.
- Visar lista över foton på din USB-enhet.
- Visar lista över musik på din USB-enhet.
I denna meny gör du bild och ljudinställningar.
- Ställ in önskat bildformat (16:9, 4:3).

Meny
Inställningar
- Språk och land
-Föräldravägledning
- Ställ in lösenord
(0000)
- OSD
- Hårdvara
Inspelningar

Funktion
Denna meny innehåller dina grundinställningar.
-

Välj menyspråk, ljudspråk och textningsspråk.
Ställ in föräldralås.
Ställ in / byt lösenord.
Ställ in utseende och inställningar, popupmeny.
Slå på/av förstärkning av antennslinga i standby.

Här finns innehållet på din USB-enhet.

Problem
Död box

Inga kanaler
hittas
Ingen bild

Trolig orsak
Strömkabel ej kopplad/fekopplad

Installations guide
För att se på TV måste du först koppla en antennkabel till boxen och sedan göra en
kanalsökning. Tryck på MENY-knappen på fjärrkontrollen och navigera till Antenninstallation med
pilknapparna. I undermenyn finner du följande val:
	

Här kan du söka på specifik frekvens för att lägga till kanaler i
kanallistan. Välj sökläge mellan kanalnummer eller frekvens. Välj
önskat kanalnummer eller önskad frekvens. Gå ned till Sökning och
tryck på OK knappen på fjärrkontrollen.

Felaktiga färger

Strömkabel ej monterad.

Connect the output cord correctly.

- Ställ in önskad bildupplösning (480, 576, 720,
1080).
- Välj mellan PAL/NTSC.
- Välj videoutgång mellan CVBS/RGB.
- Justera contrast, brightness och saturation.
- Välj digitalt ljudformat mellan PCM/ RAW.



Scan settings

Batterier slut.
Utanför fjärrkontrollens område
Något hindrar signalen.

Ljud
undertexter
eller språk
nstämmer ej
med valt

	
Här kan du automatiskt söka av hela frekvensbandet efter ALLA fria
kanaler. Välj först det land du befinner dig i. Välj FTA channels (fria
kanaler). Välj om du enbart vill söka DCVB-T2 kanaler (nej är standard
här). Gå ned till Sökning och tryck OK på fjärrkontrollen. Automatisk
sökning startar. Under sökprocessen ser du kanaler fyllas på i listan.
Sökningen kan avbrytas genom att trycka Exit när du vill. Är antennen
rätt inkopplad och dina signalförhållanden är bra kommer du
efter några minuter att ha TV kanaler i listan. Boxen går automatiskt
ut till TV-bild när den är klar.

Fel upplösning vald.
Batteries are connected incorrectly.

Fjärrkontroll
fungerar ej

Fel land eller språk inställt

Mute påslaget.
Inget ljud

Volym för lågt inställd.
Glapp i kablar/ ej korrekt monterat

Störningarsignalproblem
ringen signal

Kontrollera att strömkabel är korrekt
intryckt. Kvarstår problemet, drag ur
kabeln och låt den vara ur i 5 min.
Prova sedan på nytt.

Dålig antennsignal.

Glapp i kabel/ anslutning.

Installation

Föreslagen åtgärd

Kontrollera antenn och kablar, rikta
antenn

Fel ingång vald på TV-apparaten

Låg/ dålig signal från antenn.

Miljö och återvinning

Säkerhetsföreskrifter

Troubleshooting

Menyträd

Kontrollera att rätt ingång är vald på TV:n.

Varning:

Varning: Blixtsymbolen som visas i en triangel är avsedd för att uppmärksamma
användaren på livsfara.
Varning: För att minimera risk för elektrisk chock får boxen aldrig öppnas. Överlåt detta
till kvalificeras servicepersonal.
Varning: Symbolen som visas med ett utropstecken i en triangel är avsedd för att
uppmärksamma användaren på viktiga föreskrifter.
Varning: Använd aldrig mottagaren i ett utrymme där det finns risk för fukt eller väta.
Placera aldrig föremål på eller nära boxen. Detta gäller särskilt föremål innehållande
vatten.

Varning: Placera aldrig lampor eller ljus ovanpå boxen; brand kan då uppstå.
Varning: Boxen får enbart kopplas in till den strömkälla den är avsedd för. Är du osäker, kontakta
tillverkaren eller behörig elektriker.

Tag ur och återmontera kablar

Varning: Boxen innehåller strömförande delar. Öppna aldrig boxens hölje eller vidrör dess innehåll. Överlåt
all service till behörig personal (tillverkaren).

Byt upplösning med knappen HDMI.

Notera: För att få maximal användning av din box, läs noga igenom instruktionerna och spara dem ifall du
skulle behöva dem senare.

Connect batteries correctly.
Byt batterier.
Flytta dig närmre boxen.
Kontrollera så inget hindrar signalen.
Välj korrekt land och språk i
huvudmenyn.
Tryck på Mute för att stänga av.
Justera upp volym på box/ TV.

Notera!
Din produkt är märkt med denna symbol. Detta betyder att den ej skall slängas med vanligt
hushållsavfall utan lämnas till närmsta elektronikåtervinning.
Information om återvinning (privata hushåll) inom EU.
Elektronikavfall skall hanteras i separat återvinning. Detta finner du hos närmsta
återvinningscentral.

Följande gäller EU:s medlemsstater, privata hushåll inom EU skall återlämna elektronik och elektroniska
komponenter till elektronikåtervinning. (Detta helt utan kostnad.) Du skall därför kontakta närmsta
återvinningsstation då boxen anses förbrukad. Finns batterier kvar skall dessa återvinnas i ett för batterier
avsett kärl.

Notera: Boxen innehåller strömförande delar. Öppna aldrig boxens hölje eller vidrör dess innehåll. Överlåt all
service till behörig personal (tillverkaren).
Rengöring: Slå av mottagaren och rengör enbart med mjuk, torr trasa. Använd ALDRIG vatten eller fuktiga
trasor.
Tillbehör: Använd eller tillkoppla aldrig tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, detta kan leda
till elektrisk chock eller brand.
Placering: Hål och öppningar på boxen är till för ventilation i syfte att förhindra överhettning. Blockera aldrig
boxens öppningar genom att placera den på t.ex en säng eller annat mjukt underlag. Placera inte heller
föremål på, under eller direkt anslutning till boxen.
Strömanslutning: Placera strömsladd så att den inte kan trampas på eller belastas på annat sätt. var
särskilt uppmärksam där boxen ansluts i vägguttag och där sladden går in i boxen.
Föremål och vätskor: Tryck eller peta aldrig med föremål av något slag i boxens öppningar, strömförande
delar kan orsaka personskada, kortslutning och brand. receiver.

Kontrollera/ justera kablar.

Notera: Om boxen flyttas mellan omgivningar med mycket stor skillnad i temperatur rekommenderas att
packa upp boxen och låta den acklimatisera sig i en timma innan inkoppling.

Justera/ kontrollera antenn

Service och reparation: Skulle mottagaren av någon anledning behöva reparation så skall den lämnas till
närmsta återförsäljare för vidarebefordran till servicecenter. Öppna aldrig boxen själv utan överlåt service till
behörig personal.

Teknisk Specification
Input frequency range. . . . .
Bandwidth. . . . . . . . . . . . . . .
Input signal level. . . . . . . . . .
RF Input connector. . . . . . . .
RF Output connector . . . . . .
Input impedance. . . . . . . . . .
Waveform . . . . . . . . . . . . . . .
Code Rate. . . . . . . . . . . . . . . .
Video decoding. . . . . . . . . . .

174- 230, 470-872MHz
7 lub 8MHz
–75dBm ~ –20dBm
1 x IEC169-2, female
1 x IEC169-2, male
75Ω
QPSK, QAM16, QAM64
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MPEG2, MP@ML),
MPEG 4 AVC/H.264
Video resolution. . . . . . . . . . PAL, NTSC, 576i,576p,
480i, 480p; 720p,
1080i, 1080p
Audio decoding. . . . . . . . . . . MPEG2 Layer 2, Dolby
Digital Plus (E-AC-3)

Rear panel connectors. . . . . H
 DMI, SCART, SPDIF,
AUDIO R&L
Rated voltage.. . . . . . . . . . . . ~ 230V
Rated consumption. . . . . . . . ~5 W
Standby consumption. . . . . . < 0,5 W
Operating temperature. . . . 5-400C
Operating humidity . . . . . . . <95%
Net weight. . . . . . . . . . . . . . . ~0,17 kg
Receiver measurements . . . 143mm×82mm×33mm
Weight and dimensions are not absolutely exact
values. Specifications are subject to change (by
manufacturer) without notice.

