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1. GARANTI OCH SERVICE 

 
Tack för att du väljer en produkt från vårt företag. Vår produkt uppfyller de rättsliga kraven och tillverkades 
under konstanta kvalitetskontroller. 
De tekniska uppgifterna motsvarar statusen vid tryckningen. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. 
Garantitiden för den digitala mottagaren motsvarar de rättsliga bestämmelserna vid tid för köp. 
 
Om mottagaren är defekt, kontakta din återförsäljare. eller skicka mottagaren till din fackhandlare i 
originalförpackningen och packa säkert för transport. 
 
Inkludera inköpsbeviset och en utförlig beskrivning av felet med försändelsen. 
 

2. Detta ingår i leveransen 

 
Mottagare 
Fjärrkontroll 
Batterier typ LR 03 / AAA / 1,5 V 
Inkopplingsguide 
Strömadapter 12V / 1.0A 

 

2.1 Beskrivning av frontpanelen 

 

 
1. Standby / Strömknapp 

Slå på mottagaren / av / till standby-läge 
 
2. Kanal CH + / CH- 

Byt kanal + / - funktion 
 

3. Indikator för driftstatus 
Röd - standby / av - drift 

 
4. LED-skärm 

4-siffrig, numerisk   
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2.2 Beskrivning av den bakre panelen 

 
 

1 Cable IN Ingång-DVB-C-signal /antenn 

2 HDMI Anslutning till TV för digital Audio 
Video Signal 

3 KOAXIAL / SPDIF Koaxial digital ljudutgång audio 

4 LJUD R/L Koaxial analog Ljudutgång 
Höger/Vänster  

5 Video CVBS sammansatt video ut 

6 TV SCART SCART-uttag - analog audio och 
video-utgång 

7 Ethernet RJ 45 / nätverksuttag 

8 USB USB 2.0- gränssnitt, för externa 
minnesenheter. 

9 Extern 
strömförsörjningsingång  

Ingång för ström = 240 V,  
DC-utgång 12 V-1 000mA 12 VA 
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2.3 Beskrivning av fjärrkontrollen 

 

 
 
 
 

3. FÖRORD 

• Denna bruksanvisning hjälper dig att använda mottagaren på ett säkert sätt. 
• Vi förutsätter att användaren av mottagaren har allmän kunskap om hantering av hemelektronik. 
• Den som monterar, ansluter, använder, rengör eller gör sig av med denna mottagare måste ha läst och 

förstått hela innehållet i denna bruksanvisning. 
• Förvara alltid denna bruksanvisning nära mottagaren. 

4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

• Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda mottagaren. Beakta alla varningar och 
anteckningar på enheten och i bruksanvisningen. 

4.1 Grundläggande säkerhetsinformation 

• Elektrisk anslutning 
• Vid driftstörningar, koppla bort mottagaren från strömkällan. 
• Obs: Brytaren på framsidan kopplar inte bort enheten från elnätet! 
• För att undvika risk för brand och elektriska stötar, utsätt inte mottagaren för regn eller annan fukt. 
• Öppna aldrig chassiet. Det finns risk för elektriska stötar. 

: Sätt på och Standby 

►||: Paus och uppspelning 

■: Stoppa uppspelningen 

EPG: EPG (elektronisk 
kanalguide) 

AUDIO: val av Audio-spår 

MENU: val av meny för 
inställningar 

▲▼: kanal upp och ned, 
navigera i menyn  

◄►: Volym upp och ned 
och navigera i menyn.  

Vid media spelaren för 
snabbspolning framåt och 
bakåt. 

TV/R: välj TV eller Radio 
läge 

P +/-: kanal upp och ned. 

FAV: Öppna favorit-
kanallista 

: Stäng av ljudet 

●: starta inspelning 

USB: Öppna / visa USB-
innehållet  

SUB: välj undertext 

ZOOM: Zooma in video 

EXIT: avsluta menyn och 
kanallista 

OK: bekräfta ändringar och 
välj menypunkter. 

Öppna kanallistan 
Stoppa/pausa i 
mediaspelaren 

INFO: Öppna kanal och 
Kanalinformation 

TXT: Öppna text-TV 

+/-: volym upp och ned 

0 – 9  numeriska knappar 

RECALL: byta till sist sedda 
kanal 
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• Anslut bara mottagaren till ett professionellt installerat nätuttag på 240 V ~, 50–60 Hz. 
• Koppla ur strömförsörjningsenheten från uttaget om du inte ska använda enheten under en längre tid. 

Dra bara ur kontakten, inte kabeln. 
• Vid åskväder drar du ut mottagarens strömadapter ur uttaget och avlägsnar antennkabeln. Om föremål 

eller vätskor kommer in i mottagaren, dra ut strömförsörjningsenheten ur uttaget omedelbart. Få 
enheten kontrollerad av kvalificerad personal innan du använder den igen. 

• Var god och se till att strömkällan (uttaget) är lättåtkomligt. 
• Böj eller krossa inga kabelanslutningar. 
• Om strömadaptern är skadad måste du byta ut strömadaptern mot en ny innan du använder 

mottagaren igen. 
• Låt aldrig barn använda mottagaren utan tillsyn. 
• Lämna alltid underhållsarbete till kvalificerade specialister. Det finns inget du själv kan serva. 
• Skaffa reservdelar endast från tillverkaren. 
• Ingrepp i mottagaren leder till förlust av garantiansvar från tillverkaren. 
• Ta bort skyddsfilmen innan användning. 
 
 

Rätt placering 
• Placera mottagaren på en fast, jämn yta. 
• Undvik närheten till värmekällor, ställ den inte på andra enheter (t.ex. radiatorer, öppna lågor, ljus) 
• Undvik att placera nära enheter med starka magnetfält, till exempel högtalare. 
• Placera inga kärl med vätskor (till exempel vaser) på mottagaren. 
• Undvik direkt solljus och platser med för mycket damm. 
• Täck aldrig över ventilationsspringorna. Ge lämplig ventilation för mottagaren. 
• Placera inte tunga föremål på mottagaren. 
• Om du tar mottagaren från en kall till en varm miljö, kan fukt kondensera inuti mottagaren. Vänta i så 

fall ungefär en timme innan du använder den. 
• Lägg alla kablar så att ingen kan trampa på dem eller snubbla över dem. 
Korrekt användning av batterier 
• Batterier kan innehålla gifter. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Barn kan stoppa batterier i 

munnen och svälja dem. Om ett batteri sväljs, vänligen sök medicinsk hjälp omedelbart. 
• Läckande batterier kan skada fjärrkontrollen. Om mottagaren inte ska användas under en längre tid, ta 

ur batterierna ur fjärrkontrollen. 
• Batterier kan innehålla gifter. Det är därför absolut nödvändigt att du kasserar batterierna på ett 

miljövänligt sätt i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter. Släng aldrig batterierna med vanligt 
hushållsavfall. 

• Utsätt aldrig batterierna för öppen eld eller kraftig värme, då det finns risk för explosion. 
• Byt alltid ut batterierna mot samma typ. 

 

4.2 Avsedd användning 

Mottagaren används för att ta emot digitala, o-krypterade kabel-TV kanaler DVB-C. Den är uteslutande 
avsedd för detta och får endast användas för detta ändamål. Detta inkluderar även att observera all 
information i denna bruksanvisning, säkerhetsanvisningarna. All annan användning anses vara felaktig och 
kan leda till egendomsskada eller till och med personskada och innebär omedelbar förlust av garanti. 
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning. 
 

5. BESKRIVNING 

Mottagaren utför en automatisk stationssökning när den först installeras. Rätt kabel-TV operatör måste 
ställas in här. 
Mottagaren söker efter nya kanaler så fort du startar den automatiska stationssökningen. Du kan enkelt 
göra alla mottagarinställningar via användargränssnittet (menyn) som visas på TV-skärmen. 
 

Ytterligare funktioner 
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• 1 USB-port för foton, musik, uppspelning av externa medier. 
• 4-siffrig LED-skärm 
• 5.000 TV / radio Kanal minnesplatser (fri Kanal sortering funktion) 
• Kopiera inställningar och kanallistor via USB 
• Skärmmeny med 19 olika språk 
• favoritlistor kan programmeras 
• 16 fritt programmerbara timerpositioner 
• Text-TV och Text-TV Undertext (OSD) 
• Kanalinformationstjänst  (EPG) 
• Automatisk stationssökning,  
• Programuppdatering USB 
• Föräldrakontroll för kanaler och menyn 
• Bildformat: 16: 9, helskärm för HD, 4: 3 LB, 4: 3 PS, 16: 9 och helskärm för SD 
• 3 knappar på front (standby, CH +, CH-) 
• Energibesparande extern 220 / 12V strömförsörjning 

 
Anslutningar: 

• 1 x HDMI-utgång för formaten: 480, 576, 720 och 1080 
• 1 x USB 2.0-port för anslutning av externa medier som hårddisk, USB-minne 
• 1 x SCART-anslutning för TV och video / DVD 
• 1 x koaxial digital utgång (S / PDIF) 
• 3 x koaxial (ljud L / R, video ut) 
• 1 x kabel / antenn IN 
• Mått (B x H x D): 160 x 40 x 140 mm 

6. ANSLUT MOTTAGAREN 

OBS! 
Anslut inte mottagaren till elnätet förrän du har anslutit den ordentligt till alla enheter och 
kabelnätsystemet.  
OBS! 
Standby-knappen kopplar inte helt från enheten från elnätet. Dessutom förbrukar enheten ström i standby-
läge. För att helt koppla bort enheten från elnätet måste nätkontakten tas bort från uttaget. 
Fara! 
Anslut inte mottagaren till elnätet förrän du har anslutit den ordentligt till alla enheter och 
kabelnätsystemet. Annars finns risk för elektriska stötar. 

6.1 Anslutning till kabelnätsystemet 

Mottagaren ansluts till ditt kabelnätsystem via en antennkabel med en IEC-kontakt på ena sidan och ett IEC-
uttag på den andra. 

6.2 Anslutning med SCART-kabel 

Anslut SCART-kabeln i TV SCART-uttaget på mottagaren. 
Anslut SCART-kabeln till TV-apparaten. Följ bruksanvisningen för TV-apparaten. 

6.3 Anslutning med HDMI-kabel 

Anslut HDMI-kabeln i "HDMI"-uttaget på mottagaren. 
Anslut HDMI-kabeln till TV-apparaten. Var vänlig observera bruksanvisningen för TV-apparaten. 
! Observera att HDMI-kabeln inte ingår! 

6.4 Anslutning till ett nätverk 

Anslut mottagaren till ditt hemnätverk via Ethernet-gränssnittet.  
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6.5 Anslutning av en Dolby Digital-mottagare 

Om du vill använda 5-kanals ljudöverföring (Dolby Digital ljud / AC3), måste du ansluta din digitala mottagare till 
koaxial utgången på mottagaren. 
 
Uppmärksamhet! 
Det är väsentligt att iaktta informationen om anslutning i bruksanvisningen för din audio-digitalmottagare. 

!  De digitala anslutningskablarna ingår inte i leveransen. 
Anslutning av koaxial digital utgång 

• Koppla in koaxialkabeln i "Koaxial S/ PDIF" -anslutningen på mottagaren. 
• Anslut koaxialkabeln till din digitala mottagare. 

7. STARTA UPP 

OBS! 
Kontrollera att alla enheter och kablar är anslutna innan du ansluter mottagaren till elnätet. 
 

• Sätt i nätadaptern i nätuttaget och slå på de anslutna enheterna. 
• Ställ in rätt ingång på TV-apparaten. Se Tv apparatens bruksanvisning. 
•  Koppla in mottagarens nätadapter i vägguttaget. Sätt på enheten med "On / Standby"-knappen på 

fjärrkontrollen. I standby-läge lyser lysdioden rött. 
• Om du har anslutit mottagaren till tv-apparaten med hjälp av en HDMI-kabel, växlar du TV-apparaten till 

den anslutna HDMI-ingången med TV-apparatens fjärrkontroll. (Du får bästa möjliga bildkvalitet via 
HDMI-utgången) 

 
Följ nu snabbinstallationsguiden som skickades med i förpackningen. 
 
För att gå in i standby-läge, tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen. Enheten förbrukar i detta läge bara ca. 
0,7 watt. 

8. HUVUDMENY 

8.1 Användargränssnitt på TV-skärmen 

Du kan använda menyerna i användargränssnittet för att göra individuella inställningar för din mottagare. 
För att göra detta måste mottagaren och TV-apparaten vara påslagna och anslutna med en HDMI- eller 
SCART-kabel. 
Tryck på menyknappen. Huvudmenyn visas. Du kan lämna menyn med exit-knappen eller trycka på 
menyknappen igen. 
Så här kan du orientera dig i menyerna: 
Välj ett menyalternativ. Med "OK" knappen på fjärrkontrollen kan du nu öppna respektive undermeny. 
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8.2 Menystruktur 

Huvudmeny Undermeny  
Kanal TV-kanallista   
 Radio – kanallista   
 Kanalinställningar Kanalinställningar 
  Kanaltyp 
 Favoritlistas namn  
 Ta bort alla  
Installation Automatisk kanalsökning  Nätverk  

(Nätoperatör) 
  Sök 
 Snabb/ manuell 

kanalsökning  
 

Systeminställning Språk Menyspråk 
 1 Ljudspråk 

  2 Ljudspråk 
 TV-Inställningar Videoupplösning 
  Skärmformat 
  Video Utgång 
    Inställningar för Digitalt ljud 
 Inställningar för tid och 

Timer  
Timer 

 Tidsinställningar 
  Sova timer 

Huvudmeny Undermeny  
 OSD-inställningar OSD-visningens varaktighet 
  Position 
  OSD-Transparens 
  Skärminställningar 
  Förinställda inställningar 
 Föräldra-lås  
 Energiinställningar Automatiskt vänteläge 
  Eco-läge för vänteläge 

systeminställning   
 Språk Menyspråk 
  1 Ljud 
  2 Ljud 
   
  Sök automatiskt 
  Huvudmeny 
 Fabriksreset  
 Uppgradering av 

programvara 
USB-STB-uppgradering 

  Ställa tillbaka upp på USB 
  Nätverksuppdatering 
 Ta bort USB  
Mediainställning Medialista 

inspelningslista 
Mediakontroll 

 

 Diskinformation  
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8.3 Navigera i menyerna 

Använd och . för att navigera i menyerna. Markerade menyalternativ blir markerade. Valet görs 
med OK-knappen. Genom att trycka på exit-knappen, kommer du tillbaka till menyn som öppnats tidigare. 
Ändringar måste också bekräftas och i vissa fall kräva en bekräftelse vid fråga. 

9. KANALER 

9.1 TV-kanal lista 

Välj "Kanal" i huvudmenyn och bekräfta med "OK". 
Menyn "Redigera kanal" öppnas. Gå till fältet för kanallista TV och bekräfta med "OK".  
Den valda stationen är markerad med blått. Kanalen visas i det lilla fönstret till höger. 
Du har möjlighet att sortera kanalen enligt olika kriterier med hjälp av den gröna knappen. 
Du kan också söka efter en specifik Kanal med den blå funktionsknappen. Ett tangentbord öppnas på 
skärmen, som du sedan kan använda för att ange det kanalnamn du söker efter. 

9.1.1 Skapa favoritlistor 

Välj en Kanal som du vill tilldela till en favoritlista. 
Tryck nu på "FAV"-knappen. Fönstret "Favoriter" öppnas. 
Här väljer du en lista som du vill tilldela kanalen till. Bekräfta den valda listan med "OK" så tilldelas nu 
kanalen listan. 
Favoritlistan markeras sedan med en hjärtsymbol och Kanalen markeras också med en hjärtsymbol i 
huvudlistan. Du kan nu upprepa denna process för andra kanaler. 
Lämna menyn med "exit". 

9.1.2 Flytta 

Du kan använda den här funktionen för att flytta kanaler. Välj den röda funktionsknappen. Du är nu i 
"Flytta"-läget. Genom att trycka på "OK" knappen du väljer kanal som ska flyttas (flera val möjligt). När du 
har nått önskad Kanalposition med markörknapparna trycker du på den "röda" knappen igen. Kanalen 
flyttas nu till den valda kanalplatsen.  
Du avslutar den här funktionen med knappen exit och bekräftar ändringen med "Ja" eller avbryter 
processen med "Nej". 

9.1.3 Sortera 

Med denna funktion kan du sortera Kanallistan automatiskt enligt: 
• Namn (A-Z) Namn (Z-A) 
• Fria kanaler 
• Tjänst-ID-leverantör 

9.1.4 Ändra 

Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen och ange ditt lösenord. (0000 standard) 
I detta menyalternativ kan du ändra kanaler: 
Ta bort, hoppa över, låsa och byta namn 

9.1.4.1 Ta bort kanal 

Markera den Kanal som du vill ta bort och tryck på den röda funktionsknappen. Bekräfta igen med den röda 
funktionsknappen (du kan ta bort alla kanaler med den gröna nyckeln). En korssymbol kommer nu att visas 
bakom den valda kanalen. Avsluta menyn med exit. 

9.1.4.2 Hoppa över kanaler 

Här kan du välja en eller flera kanaler som kommer att hoppas över vid byte genom Kanallistorna - både i 
TV- och radio läge. En kanal tas inte bort här, utan tas bara bort tillfälligt från kanallistan. Välj den Kanal som 
ska hoppas över och tryck på den gröna funktionsknappen. En pilsymbol visas nu bakom den valda kanalen. 
Avsluta menyn med exit. 
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9.1.4.3 Lås Kanaler 

Välj önskad kanal som ska markeras för blockering och tryck på den gula funktionsknappen. 
En lås-symbol visas bakom den valda kanalen. Innan du kan låsa upp kanalen, kommer du att bli ombedd att 
ange lösenordet. För att låsa upp en kanal, fortsätt också enligt beskrivningen ovan. 
Avsluta menyn med knappen exit och bekräfta ändringen. 

9.1.4.4 Byt namn på kanaler 

Välj en kanal i kanal listan. Tryck nu på den blå funktionsknappen på fjärrkontrollen. En skärmnyckeltavla 
öppnas, som du sedan kan använda för att ändra kanalnamnet.  

9.2 Radiokanal-lista 

Funktionerna är identiska med TV-kanallistan. Gör ändringar enligt samma beskrivning. 

9.3 Kanal  

9.3.1 Redigera kanal  

Bekräfta menyalternativet "kanal " med "OK" och välj "uppstartskanal". 
I denna meny kan du bestämma en TV eller radiokanal med vilken din mottagare startar. 
Starta på kanal: Välj mellan "På" eller "Av" 
Läge: Välj mellan "TV" eller "Radio" 
Uppstartskanal: Här väljer du en station som ska användas som startkanal. 

9.3.2 Kanaltyp  

I menyn "Kanaltyp" kan du välja vilka kanaler som ska visas när du växlar med kanalmarkörknapparna: 
• Gratis - endast okrypterade kanaler 
• Kodad - endast krypterade kanaler 
• Alla - alla kanaler 

9.4 Favoritlista namn 

Välj en favoritlista och bekräfta med "OK". Ett tangentbord öppnas i menyn med vilken du kan byta namn 
på listorna. 

9.5 Ta bort alla 

Här kan du ta bort alla kanaler: 
Välj "Ta bort alla" och bekräfta med "OK". Nu bekräfta med "Ja" för att ta bort alla kanaler eller avbryta med 
"Nej". 
 
Om du av misstag har raderat kanaler, måste du utföra en nu kanalsökning igen. 

10. INSTALLATION 

10.1 Automatisk sökning 

Den automatiska sökningen söker den anslutna kabelsignalen för mottagbara fria kanaler och listar dem i 
kanallistan.  
Här definierar du inställningarna för en automatisk sökning. 
Nätverk: Välj din nätoperatör här. 
Nätverkssökning: Nätverksoperatörerna kan överföra sina egna frekvenstabeller. Denna funktion ska ställas 
in på Ja så att dessa beaktas. 
Kanal: Här kan du välja mellan nya och lägga till 
Kanalnummer: Avgör om TV + radio kanaler eller endast TV / radio skall sökas. 
Nätverk ID: ställ in ditt specifika nät-id (olika beroende på var du bor, se lista) 
Sök: Startar sökningen med ovan valda inställningar. 
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10.2 Manuell sökning 

Den manuella sökningen gör att du kan söka igenom enskilda frekvenser. För att göra detta måste alla 
parametrar för signalen som ska tas emot finnas tillgängliga. 

11. SYSTEMINSTÄLLNING 

11.1 Språk 

I det här menyalternativet kan du göra språkinställningarna. 
• Menyspråk: Val av menyspråk 
• Ljudspråk: förval av ljudspråket (om det erbjuds av programföretaget) 
• 2:a ljudspråk: förval av ljudspråket (om det erbjuds av programföretaget) 

11.2 TV-system 

• Videoupplösning: I det här fältet kan du välja videoupplösning. 
• Bildformat: Välj bildformat enligt din TV. Standard är Auto. 
• Video ut: Här kan du välja mellan HD (High Definition) och SD (Standard Definition). 
• Digital ljud ut: Förinställning: Bitstream-utgång - för att aktivera den koaxiala, digitala ljudutgången hos 

mottagaren. 

11.3 Inställningar för Tid och Timerinställning 

11.3.1 Timer 

Med "Timer"-funktionen kan du instruera mottagaren att starta / spela in vid en specifik tid, t ex "Spela in 
TV" för att starta inspelning på specificerad tid. 
16 timerposter är tillgängliga. 
Spara posterna genom att trycka på "OK"-knappen. Du återgår till menyn "Timerinställningar". 

 
• Timernummer: Val av timernumret 1-16 
• Timerläge: Typ av timer (en gång, dagligen, veckovis, månadsvis, årsvis, av). 
• Timer typ: Här kan du göra följande inställningar: 
• Spela in TV: programmerar TV-inspelning till USB 
• Spela in Radio: programmerar en radioinspelning till USB 
• Meddelande: Här kan du programmera en önskad tid för ett meddelande. 
• Spela TV: Mottagaren startar på vald tid och på vald TV-kanal. 
• Spela radio: Mottagaren startar på vald tid och på vald Radio-kanal. 
• Kanal: välj kanal som skall spelas in/ startas. 
• Datum: ange startdatumet för händelsen  
• Starttid: ange händelsens starttid 
• Inspelningslängd: ange händelsens varaktighet / längd.  

11.3.2 Lokal tid 

Du kan ställa in aktuell tid under det här menyalternativet. Som standard tas tiden automatiskt från kabel-
TV nätets signal. 

GMT-användning: PÅ 

• GMT-skift: Val av tidszonen enligt det visade tidsförskjutningen 
• Tips: I Sverige är tidsskillnaden +1: 00 timme. 
• Sommartid: På = sommartid visas - eller Av = vintertid visas 
• Datum: sätts automatiskt 
• Tid: ställs in automatiskt 
• Tidsdisplay: av / på 
• Ställa in om tiden ska visas i TV- och radioläge. 
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GMT-användning: Av 

• GMT-skift: Inte aktiv 
• Sommartid: Inte aktiv 
• Datum: Ange aktuellt datum 
• Tid: Ange aktuell tid 
• Tidsdisplay: Av / På - inställning om tiden ska visas i TV- och radioläge. 

11.3.3 Sovtimer 

Genom att trycka på OK-knappen flera gånger kan du välja en tid efter vilken mottagaren stängs av. Du 
väljer mellan 10 och 120 minuter i 10-minuterssteg. Välj "Av" för att avaktivera timern. 

11.4 OSD inställning 

• OSD-timeout: Ställ in visningens varaktighet (1 - 10 sekunder). 
• Position: Välj om informationen ska visas längst upp eller längst ned på skärmen. 
• OSD-transparens: Välj mellan "Av", 10 %, 20 %, 30 % eller 40 %. 
• Visningsinställning: Här kan du ställa in parametrarna: Ljus, kontrast, mättnad, nyans och skärpa justera 

individuellt.  
• Återställ standardinställningar: Med "OK" återställer du standardinställningarna för OSD.  

11.5 Föräldralås 

Välj det här menyalternativet med "OK" och ange ditt lösenord (standard lösenord: 0000). Fönstret 
"Föräldrakontroll" öppnas. Här kan du låsa menyn och enskilda kanaler. Du kan också ställa in ett nytt 
lösenord. 

11.6 Ströminställning 

11.6.1 Automatiskt standby 

Under denna punkt kan du ändra automatisk standby på eller av. 
Om du har valt "På" kan du välja en avstängningstid i tim-steg mellan 1 och 10 timmar under punkten 
"Stäng av efter:" Enheten stängs sedan av efter denna tid under förutsättning att fjärrkontrollen inte 
använts. 

12. VERKTYG 

12.1 Information 

För att kontrollera den aktuella versionen av programvaran för mottagaren kan informationen kallas upp via 
detta menyalternativ. 

12.2 Snabbinstallation 

När du slår på enheten för första gången efter att du köpt den startar snabbinstallation automatiskt. Under 
denna punkt kan du göra de första inställningarna utanför huvudmenyn: 
• Menyspråk 
• Ljudspråk 
• 2:a ljudspråk 
• Sökning av frekvens 
• Automatisk sökning 
• Huvudmeny 

12.3 Fabriksreset 

Du kan återställa alla inställningar du har gjort på mottagaren till fabriksinställningarna. Detta är användbart 
om du har gjort ändringar som senare leder till problemi funktion av enheten. 
Lösenordet återställs också till fabriksinställningarna. 
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12.4 Mjukvaruuppgradering 

Mottagaren får inte stängas av under uppdateringen! 
Vi rekommenderar att du läser in fabriksinställningarna efter uppdateringen. Observera att detta kommer 
att leda till förlust av eventuella kanallistor du skapat själv. 

12.4.4 Koppla från USB 

Du kan säkert ta bort ditt USB-lagringsmedium under detta menyalternativ. 

13. MEDIAINSTÄLLNING 

När du använder detta huvudmenyalternativ måste ett USB-lagringsmedium vara korrekt anslutet. 

13.1 Medialista 

Alla sparade filer visas i "Medialista"-menyn. 
 
Du måste först välja typ och bekräfta med "OK". Med knapparna◄ och ► kan du välja de olika filtyperna: 
Alles - visar alla filer 
Musik - visar all musik  
Bilder - visar alla foton  
Video - visar alla videor 
USB – Visar inspelade TV-program  
I den här menyn kan du ta bort eller editera enskilda filer 
Välj lämplig fil och gör ditt val med röd, grön, gul eller blå knapp på fjärrkontrollen. 

13.1.1 Visning av bilder 

Markera den mapp som innehåller de bildfiler som du vill spela upp. Om du redan har valt filtypen "Bilder" 
kommer endast bildformat att visas. 
Läsbara bildformat är *.jpg och *.bmp 
Markera nu en bild som du vill spela upp och bekräfta med "OK". 
Ett bildspel startas med alla bilder i den valda mappen. 
Under bildspelet trycker du på knappen OK. En konfigurationsmeny öppnas som gör att du kan förinställa 
mediespelarens bildspel. Den kan anpassas med följande värden: 
• Bildstorlek: Full och Real  
• Tid:   Definierar hur lång tid varje bild visas under bildspelet. Om du ställer in "0 sek" här, 

avaktiveras bildspelet, och du kan navigera genom bilder med hjälp av markeringspilen. 
• För att upprepa:  Här kan du aktivera en oändlig loop för bildspelet. 
• Effekter:   Följande effekter finns:    
   Bildspel, random, fade och spray. 
Om du vill pausa bildspelet trycker du på pausknappen, för att avsluta tryck på exitknappen. 

13.1.2 Spela musik 

Välj den musik-fil som du vill spela upp på Arkiv-menyn. 
Om du redan har valt filtypen "Musik" visas bara befintliga musikspår. Läsbar musik format är * .mp3. 
Tryck nu på OK-knappen. Den valda filen spelas upp. Alla andra musik filer som finns i mappen visas också i 
en lista. 
Du kan pausa spåret med Play / Pause eller den röda knappen, med hjälp av "Snabbspolning framåt / spola 
tillbaka" knappen eller grön och gul knapp, kan du snabbspola framåt och spola tillbaka spåret. Olika 
upprepande funktioner kan aktiveras genom att trycka på den blå funktionsknappen flera gånger. 

13.1.3 Uppspelning av videoklipp 

Välj den video-fil som du vill spela upp på Arkiv-menyn. 
Om du redan har valt videofiltypen kommer du bara att visas de tillgängliga videorna. Läsbart videoformat 
är * .mpeg. 
Tryck nu på OK-knappen. Den valda filen spelas upp. 
Tryck på avsluta eller stoppa för att återgå till "Fillistan". 
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13.2 Inspelningslista 

När du väljer en inspelning med markörknappen visas en liten förhandsgranskningsbild. Om du vill visa en 
videoförhandsgranskning av respektive inspelning väljer du önskad inspelning och trycker på "Spela upp / 
Pausa" knappen. 
Om du vill visa inspelningen i helskärm väljer du "OK"-knappen. 
 
För att stoppa uppspelningen trycker du på "Stoppa"-knappen. 
Följande funktioner kan uppnås med färgade knapparna på fjärrkontrollen: 
• röd: editera inspelningen  
• grön: låsa inspelningen (lösenord krävs)  
• gult: radera inspelningen  

13.3 Mediakontroll 

• Inspelningstyp 
• Välj här i vilket format du skulle vilja spela in, TS eller MPEG. HD-kanaler registreras automatiskt i TS-

format! 
• Storlek på Timeshift: 
• Välj den minnesstorlek som du vill reservera för tidsförskjutningen här. 
• Automatisk Timeshift På/ Av. 
• Om alternativet "On" är valt här startar mottagaren automatiskt funktionen för tidsförskjutning efter att 

den inställda kanalen har slagits på. Efter att ha startat funktionen för tidsförskjutning gör detta det 
möjligt för dig att spola tillbaka till den punkt där den var påslagen. 

• Om alternativet "Av" är valt kommer inspelningen endast att ske i bakgrunden från det att knappen 
trycks ned. 

• Hoppa tid: 
• Den tid i sekunder/ minuter mottagaren hoppar vid uppspelning. 
• Formatera disk: Formaterar USB enheten 
• OBS, USB enheten kommer att raderas helt, alla filer kommer att gå förlorade! 

13.4 Funktionen Tidsförskjutning 

Mottagaren har en funktion för tidsförskjutning. Denna funktion utnyttjar det faktum att live-TV och 
inspelning/ Timeshift kan ske samtidigt. Detta möjliggör Timeshift. Timeshift är användbart om du vill pausa 
en löpande Kanal så att du kan fortsätta titta på den vid en senare tidpunkt. 
Obs: Ett anslutet USB-lagringsmedium krävs! 

 
• Tryck på >-knappen medan en kanal visas. Kanalen pausas och Timeshift / buffring påbörjas. 
• Meddelandet visas: "Tidsförskjutningen startar...". 
• Om du vill fortsätta titta på Kanalen från den pausade punkten trycker du på play-knappen "". 
• Du kan nu titta på kanalen från den punkt där du tryckte på -knappen innan. Kanalen fortsätter att 

spelas in i bakgrunden. Om du har valt alternativet "Automatisk Time shift" "PÅ" i Mediakontroll-menyn, 
har Time shift körts i bakgrunden sedan du slagit på den aktuella kanalen och du kan till och med spola 
tillbaka upp till denna tidpunkt. 

• Om du vill avsluta funktionen för tidsförskjutning trycker du på  knappen. 

13.5 Diskinformation 

Information på den anslutna USB-enheten visas här. 
 

15. DRIFT 

15.1 På- och avstängning 

Tryck på knappen på enheten eller på fjärrkontrollen.  
Mottagaren startar automatiskt live-tv. 
Tryck på den här knappen igen på enheten eller på fjärrkontrollen för att stänga av enheten igen. 
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15.2 Val av kanal 

Med hjälp av -knapparna 
Använd -knapparna direkt på enheten eller på fjärrkontrollen för att växla kanal uppåt eller nedåt  
 
Med hjälp av sifferknapparna 
Ange önskat kanalnummer med hjälp av sifferknapparna 
Till exempel: 1 för Kanalposition 1/1, sedan 4 för Kanalläge 14 
2, sedan 3, sedan 4 för kanalplats 234. 
Vid inmatning av flersiffriga kanalnummer har du ca. 2 sekunder efter att du tryckt på en knapp för att 
slutföra inmatning. 

 
Kanalval via Kanallista  
För att göra det enklare att hitta de enskilda kanalerna har enheten en Kanalöversikt. Tryck på "OK" när 
kanalen körs. Listan med kanaler visas. 
Du kan nu välja önskad Kanal -knapparna i steg av 1 och -knapparna i steg av 10 och bekräfta med 
"OK". 
 
Ytterligare alternativ finns här: 
Blå funktionsknapp (sökning): 
Under detta menyalternativ kan du söka efter en kanal efter namn med hjälp av tangentbordet på skärmen. 
 
Röd funktionsknapp (sortera): 
Med denna funktion kan du sortera Kanallistan automatiskt. 

15.3 Kanalinformation 

Genom att trycka "Info"-knappen flera gånger visas olika kanalinformation om den aktuella kanalen. Med 
"Exit" återgår du till normal / tv-läge. 

15.4 Växling mellan TV och Radio 

Med TV / R-knappen kan du växla mellan TV och radiofunktioner. Under radiosändningen sänder 
mottagaren en radiokanal och visar en bakgrundsbild. 
 
För att växla tillbaka från radiosändning till TV-kanaler, tryck på TV/R-knappen på fjärrkontrollen igen. 

15.5 Tillbaka till den sista inställda kanalen 

Genom att trycka på RECALL-knappen går du tillbaka till den kanal du tittade på innan du bytte. 

15.6 Text-TV 

Det valda tv-bolaget måste stödja denna funktion för text-TV-mottagning. När du ändrar Kanal visas TTX-
symbolen i informationsfältet om textning finns tillgänglig. 
För att koppla på text-TV trycker du på TXT-knappen. Om du vill koppla av text-TV igen trycker du på Avsluta 
eller TXT-knappen. 

15.7 Information vid kanalbyte 

När du byter Kanal visas ett informationsfält på skärmen. 
Följande information hittar du i detta informationsfält: 

 
Nr Symbol Beskrivning 
1  Kanalnamn 
2  Faktiskt datum 
3  Faktisk tid  
4  Namn på den faktiska händelsen 
5  Namn på nästa event 
6 CH Kanalnummer för valda kanalen 
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7 �� Symbolen visar om kanalen sparas i 
favoritlistan 

8 Subt Kommer att visas om den faktiska kanalen 
sänds med undertexter  

9 TTX Kommer att visas om den faktiska kanalen 
sänds med tele text 

10 EPG Kommer att visas om den faktiska kanalen 
sänds med EPG-data 

15.8 Volymkontroll 

När mottagaren är påkopplad spelas ljudet upp som den senaste volyminställningen. Använd /-
knapparna för att justera volymen på din mottagare, vilket gör det tystare och högre. 
Ljudet stängs av genom att trycka på ljud på / av-knappen och slås på igen genom att trycka på denna 
knapp igen. 

15.9 Välj favoritlistor 

Tryck på FAV-knappen. Skärmen visar de befintliga favoritlistorna. 
Välj den lista du vill ha och bekräfta med knappen OK. 

15.10 Undertexter 

Om en kanal levererar en digital undertextsignal kan du växla på displayen med den gula "SUB"-knappen, 
välj ett av de språk som erbjuds och bekräfta med "OK". Du kan stänga av menyn igen genom att trycka på 
SUB-knappen för att välja "OFF" och bekräfta med "OK". 

15.11 Direktinspelning 

Du kan spela in en kanal direkt under drift. Förutsättningen för detta är att USB-lagringsmedium är anslutet 
och formaterat i filformatet FAT32. 
När du gör en inspelning kan du bara titta på en annan kanal från samma transponder. 
 
Genom att trycka på inspelningsknappen igen öppnas ett fönster där du kan ange inspelningens varaktighet. 
En röd punkt "REC" visas i det övre högra hörnet av skärmen. 
• För att dölja menyn, tryck på EXIT-knappen. 
• För att avsluta en inspelning manuellt, tryck på  knappen. 

15.12 EPG - Elektronisk programguide  

Elektronisk programguide. 
EPG tillhandahåller programinformation i tabellform om den görs tillgänglig av programföretaget. 
Information om sändningstiden och kanalinnehåll tillhandahålls. 
Tryck på "EPG"-knappen på din fjärrkontroll. Den elektroniska kanalguiden öppnas.  
Använd markörknappen för att navigera i EPG-tabellen. 
 
Du kan få ytterligare information om en händelse / kanal genom att markera den och sedan trycka på Info-
knappen. 
Ett informationsfönster öppnas. 
 
Med den röda funktionsnyckeln "Timer" kan du överföra den markerade händelsen direkt till timern.  
I sidfoten hittar du ytterligare förklaringar till fjärrkontrollens nyckeltilldelning. 

15.13 Zooma 

Du kan förstora bildinnehållet medan tv:n är på. Detta gör du genom att trycka på "Zoom"-knappen 
Använd markörknapparna för att markera det område i bilden som ska förstoras. 
 
Om du trycker på zoomknappen flera gånger förstoras bilden steg för steg. 
Avsluta zoomfunktionen genom att trycka på Avsluta. 
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15.14 Ljud 

"Audio"-menyn öppnas med hjälp av ljud knappen. 
Här kan du välja de ljudspår som erbjuds (t.ex. AC3) och välja mellan stereo, mono, vänster och höger. 
 

 

16. PROBLEMSÖKNING 

Symptom Möjlig orsak och lösning 

Ingen signal  Kontrollera kabelanslutningen mellan ditt antennuttag och ingången för 
antennsignalen på mottagaren.  

Front, inget lyser 

 

Nätsladden är inte ansluten.  

Anslut nätsladden till strömkällan och till mottagaren. 

Inget ljud eller Bild men 
menyskärmar 

av mottagaren 
tillgänglig 

Kabeloperatörens tjänst har ändrats. Gör en ny kanalsökning. 

Ingen signal (med symbol). Kontrollera kabelanslutningen till mottagaren och från 
mottagaren till de anslutna enheterna. 

Inget ljud men TV-
bilden är tillgänglig 

Kontrollera först volymdisplayen på din mottagare. Om du fortfarande inte kan höra 
något ljud, kontrollera volyminställningen på tv-apparaten. 

Frontskärm visar inte 

Kanalnummer. 

TV-apparat visar inte 
någon bild 

Systemet är inte korrekt anslutet. Kontrollera HDMI- eller SCART-kabelns 
anslutning. 

TV-apparaten är inte i AV- eller HDMI-läge. Växla TV-apparaten till respektive AV- 
eller HDMI-ingång. 

Dålig bild, 

Spärrfel, 

Blockbildning, 

Ljudstopp 

Antennkabeln är inte korrekt ansluten eller är skadad. Undvik skarpa böjar och 
skador. 

Ditt kabelnätverk fungerar inte som det ska. Kontakta drift hos operatör. 

 

Mottagaren har ”hängt 
sig” 

 

Om det mot förmodan skulle bli en programvarukrasch, koppla bort mottagaren 
från strömförsörjningen. 

Anslut den igen efter 10 sekunder. Detta löser vanligtvis problemet. 

Observera: Hängning är inte ett fel; det kan inträffa ibland. När det gäller tekniska 
enheter (t.ex. även PC, trådlöst nätverk, etc.), kan en programvara krasch lösas 
snabbt och enkelt på detta sätt. 

Fjärrkontrollen 
fungerar inte. 

Batterierna är döda. Byt ut batterierna. 

Fjärrkontrollen är feljusterad. Rikta fjärrkontrollen mot mottagarens framsida och 
se till att inget är mellan fjärrkontrollen och mottagaren. (Siktlinje) 

Kanaler saknas Gör fabriksreset utför sedan en automatisk sökning. 

 

Lösenord standardlösenordet är 0000. 

 

Du har glömt det 
personliga lösenordet 

Kontakta service om du har glömt ditt personliga lösenord. 

Externt USB-
lagringsmedium 

känns inte igen 

Vänligen koppla bort mottagaren från elnätet. 

Återanslut USB-lagringsmediet. Växla tillbaka mottagaren till normalläge. 
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17. RENGÖRING 

OBS! 

Mottagaren får inte bli blöt. Rengör den aldrig med en våt trasa. 
Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel som bensin eller thinner. Dessa medel kan skada 
ytan på höljet. 
Rengör mottagarens hölje med en torr trasa. 
Rengör displayen på mottagaren med en lätt fuktig trasa. 

 

18. Återvinning 

Förpackningen till din enhet består uteslutande av återvinningsbara material. Vänligen sortera dem tillbaka 
in i "kretsloppet". 
När dess livslängd är över får denna produkt inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan den 
skall föras till en återvinningsstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. 
Detta indikeras med den symbol som visas på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen. 
Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning. Genom att återanvända, återvinna, eller andra 

former av återvinning av gamla enheter, gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår 
miljö. Vänligen fråga den lokala myndigheten om ansvarig avfallscentral. 
Se till att fjärrkontrollens döda batterier och elektronikavfall inte hamnar i 
hushållssoporna utan slängs på rätt sätt. 
 
Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer 
 
Batterier eller ackumulatorer kan innehålla ämnen som kan skada miljön och 
människors hälsa. De innehåller också värdefulla råvaror som kan återvinnas. Miljö, 
hälsa och materialåtervinning äventyras av felaktig kassering. 

Genom att kassera batterier på ett ansvarsfullt sätt kan du bidra positivt till att skydda miljön och hälsan 
hos dem omkring dig. 
Symbolen på batteriet / laddningsbart batteri eller förpackningen innebär att de inte får kastas med 
hushållsavfall. Om under den överkorsade soptunnan på hjul dessutom 
en kemisk symbol visas (Hg, Cd, Pb), betyder det att batteriet / ackumulatorn: 
• - mer än 0,0005 massa % kvicksilver (Hg) 
• - mer än 0,002 massa % kadmium (Cd) 
• - eller innehåller mer än 0,004 massa % bly (Pb). 
I länderna i Europeiska unionen och andra europeiska länder med ett separat insamlingssystem för 
batterier / laddningsbara batterier är du enligt lag skyldig att kassera batterier / laddningsbara batterier 
separat från vanligt hushållsavfall. 
Om din produkt eller en tillbehörsdel innehåller batterier / laddningsbara batterier som inte längre krävs, 
hänvisas till kapitlet om säkert batteribyte. Lämna in batterierna / laddningsbara batterier antingen vid en 
återvinningsstation för återvinning av batterier / laddningsbara batterier eller vid försäljningsstället. 
För mer information om att ta tillbaka och återvinna denna produkt eller batterierna / laddningsbara 
batterier, kontakta din lokala myndighet, den kommunala avfallshanteringstjänsten eller butiken där du 
köpte produkten.  
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19. TEKNISKA UPPGIFTER 

Mottagare 
Mått i mm (B x D x H)............ ................................................... ..................... 160x140x40mm 
Vikt i gram  .................................................................................................................  ca. 500g 
Fjärrkontroll.............................. .............................................. ............... 45 g (utan batterier) 
Ingångsfrekvensområde............. ...............................................................  57 MHz ~ 861MHz 
Demodulering..................... .............................................  DVB-C (QAM 16; 32; 64; 128; 256) 
Input impedans .................................................................... 75 ohm 
Felkorrigering (FEC) .......... ........................................................ 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7 / 8, auto 
Höjd-till-bredd-förhållande .... ........................................ 4: 3 brevlåda, 4: 3 Pan &Scan, 16: 9 
Videoupplösning  ............................................................... 720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC), 
 .......................................................................................................  1280 × 720, 1 920 × 1 080 
Ljudläge ...................................................................  Vänster, Höger, Stereo, AC3 digitalt ljud 
 
Uppkoppling 
DC-IN ......................................................................................................................  12V / 1.0A 
Kabel I ........................................................................................................................... Typ IEC 
KOAXIAL S / PDIF ...................................................................................... digital Audioutgång 
HDMI-gränssnitt ............................................................... Anslutning för digital överföring av 
 ............................................................................................................  ljud- och videosignaler 
SCART .............................................................................  Anslutning för analog överföring av 
 ............................................................................................................  ljud- och videosignaler 
USB ......................................................................................  USB-gränssnitt för anslutning av 
 ..............................................................................................................................  datalagring 
 Ethernet ................................................................................................... Nätverksanslutning 
 
Strömförsörjning 
Strömförsörjningens ingångsspänning .................................. 100-240V (växelspänning 50Hz) 
Strömförbrukning ................................................................... max. <5 W SD / <5 W HD (drift) 
 ................................................................................................  (högre med fastsatt hårddisk) 
 .................................................................................................... 0,7 W (standby utan klocka) 
Drifttemperatur................................................................................................... 0 ºC ~ + 40ºC 
Lagringstemperaturen...................................................................................... -10ºC ~ + 60ºC 
 

20. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

Namn: U5150HD 
Varumärke: UNIVERSE av FTE 
Punkt nr: 7501 
EAN: 4260105913292 
 
DILOG Nordic AB förklarar härmed att digitalboxen typ "U5150HD" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.  
Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar och fel samt feltryck. Status 03/18. 
Tillverkad i Kina. 
 
DILOG Nordic AB 
Magasinsgatan 35 
434 37 Kungsbacka 
Sweden 
0300-56 80 30 
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