
 
 

 
Bruksanvisning 

7"TFT LCD FÄRG-TV MED INBYGGD DVBT 

 
 

 
DFT-711D 

 
 
 

INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN SKA DU LÄSA, 
FÖRSTÅ OCH FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER.  
Spara den här broschyren för framtida referenser. 
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VIKTIGA INSTRUKTIONER 
 
SÄKERHETSANVISNINGAR 
 

 

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR  
AVLÄGSNA INTE HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA 
DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ANVÄND ENDAST 
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. ÖVERLÅT ALL REPARATION 
TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. 

De grafiska symbolerna på baksidan av enheten betyder följande: 

Blixtsymbolen med en pilspets inuti en triangel signalerar att det 
förekommer farlig strömstyrka i enheten. Inom enhetens hölje kan det finnas 
tillräcklig styrka för att det ska innebära en risk för personskador. 

 
Utropstecknet inuti en triangel signalerar till användaren att det finns viktiga 
instruktioner för hantering och underhåll (reparationer) i manualen som 
medföljer enheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

-FÖR FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD, SE TILL ATT INTERVALLEN ENHETEN SÄTTS 
PÅ OCH AV INTE ÄR KORTARE ÄR 5 SEKUNDER 

 

VARNING: 
-FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÅR 
ENHETEN INTE UPPSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT  OCH INTE 
FÖRVARAS NÄRA ELD ELLER VÄRMEKÄLLOR 
-HÅLL GOD VENTILATION KRING PRODUKTEN OCH AC-ADAPTERN. 
-KOPPLA UR ENHETEN UR STRÖMKÄLLAN VID ÅSKVÄDER,  
OM DEN INTE ANVÄNDS UNDER LÄNGRE TID ELLER OM NÅGON SLAGS  
KOPPLINGAR UTFÖRS. 
-DRA UR KONTAKTEN UR STRÖMKÄLLAN  NNAN DU RENGÖR, FLYTTAR 
ELLER REPARERAR PRODUKTEN. 
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-SE TILL ATT STRÖMKABELN INTE TRAMPAS PÅ ELLER KLÄMS, 
FRAMFÖR ALLT NÄRA KONTAKTER, FÖRLÄNGNINGSLADDAR OCH 
DÄR DEN ANSLUTS TILL PRODUKTEN. 

STRÖMANVÄNDNING: 
-ANSLUT INTE TILL STRÖMKÄLLOR MED HÖGRE SPÄNNING ÄN DEN ANGIVNA. 
ANVÄND RÄTT SPÄNNING OCH STRÖM; DEN SOM FINNS MARKERAD PÅ 
PRODUKTENS STRÖMANGIVNINGSETIKETT. ELEKTRISK ÖVERBELASTNING 
ORSAKAR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. 
-DRA INTE I KABELN, HÅLL ALLTID I KONTAKTEN NÄR DEN SKA DRAS UR 
VÄGGEN. 
-KOPPLA UR AC-KABELN FRÅN ELKONTAKTEN OM ENHETEN INTE ANVÄNDS 
UNDER LÄNGRE TID. 

BATTERIHANTERING: 
-HÅLL BATTERIERNA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH HUSDJUR. 
-LÅT INTE TOMMA BATTERIER SITTA KVAR I PRODUKTEN. 
-TA UR BATTERIERNA NÄR PRODUKTEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN 
LÄNGRE PERIOD. 
-SLÄNG ALDRIG BATTERIERNA PÅ EN ELD. UTSÄTT INTE BATTERIERNA FÖR 
ELD ELLER VÄRMEKÄLLOR 

 
UNDERHÅLL 
 
• Var noga med att trycka på POWER för att sätta spelaren I standby-läge och      
koppla ur AC-adaptern innan underhåll utförs på spelaren. 
• Torka den försiktigt med en mjuk torr duk. 
• Om ytorna är väldigt smutsiga, torkan du dem rena med en duk som doppats i en 
svag tvål-och-vattenlösning och noggrant vridits ur. Torka efter med en torr duk. 
•  Använd aldrig alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel eller andra kemikalier. 
Använd inte komprimerad luft för att avlägsna damm. 
 
 
 
FUNKTIONER 

7TFT -SKÄRM 
Spelaren har en inbyggd 7" TFT-skärm som ger tydlig bild och avger låg strålning. 
MANUELL/AUTO TV/ RADIO SÖKFUNKTION 
MINNESFUNKTION 
DIGITAL BILD SÄNDNING MOTTAGNING 
STÖDER 7-DAGARS ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSGUIDE (EPG) 
MULTI AUDIO-FUNKTION 
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Ljudspåret kan höras på upp till 8 språk. (Antalet ljudspråk  
beror på programvaran.) 
MULTI TEXTNINGSFUNKTION 
Textning kan visas på ett av högst 32 språk beroende på  
programvaran. 
FULL FJÄRRKONTROLLSTYRNING 
FÖRÄLDRALÅSFUNKTION 
Detta förhindrar att olämpligt material visas för barn. 
INBYGGD STÄLLHÅLLARE 

TILLBEHÖR 
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DELAR OCH KONTROLLER 

HUVUDENHET 

FRAMSIDA 

 

 

 

 

 

 

12.AV ingång-använd enheten som monitor 
13.AV utgång-använd enheten som signalkälla 
14.Anslut till HÖRLURAR för privat lyssning 
15.DCIN12V ingång 
16.STRÖMBRYTARE  

2. 
3. 
meny
inställning används den som ok
för att bekräfta 
.läge.
4. 
sänka volymen eller för att gå till vänster.

2. 
3. 
meny
inställning används den som ok
för att bekräfta 
.läge.
4. 

1. TFT SKÄRMFÖNSTER 
2. HÖGTALARE 
3. ENTER-KNAPP –För att gå in I meny 
inställning används den som ok-knapp  
för att bekräfta .läge. 
4. VOL-/ ◄KNAPP-För att  
sänka volymen eller för att gå till vänster. 
5. CH+/ ▲KNAPP-För att välja föregående 
kanal eller gå uppåt. 

6. CH+/ ▼KNAPP-För att välja nästa 
kanal eller gå nedåt. 
7. MENYKNAPP -För att gå in i 
menyinställningar. 
8. VOL-/ ► KNAPP-För att höja volymen 
eller gå till höger.  
9. STANDBY-KNAPP-För att ställa 
enheten i standby-läge. 
10. FJÄRRKONTROLLSENSOR  
11. LYSDIODINDIKATOR 
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OBS: Du måste ansluta en extern antenn till enheten innan du kan ta emot TV-signaler. 

 

FJÄRRKONTROLL 
1. MUTE-För  att stänga av ljudet. 
2. SIFFERKNAPPAR-För att ange 
sifferinformation som kanalnummer  
och liknande.  
3. CH+/ ▲ A -För att välja nästa program  
eller för att gå uppåt. 
4. OK-För att bekräfta ett val. 
5. ◄/ -knapp-För att gå till vänster. 
6. CH-/ ▼För att välja förra kanalen  
eller gå nedåt. 
7. TFT-LÄGE-Tryck på den här  knappen  
för att gå in i TFT-lägesmenyn, gå UPP eller  
NER med pilknapparna för att välja Kontrast,  
Ljusstyrka, Färgton, Mättnad, Skärpa  
eller Skalor och gå sen VÄNSTER eller  
HÖGER för att ställa in det valda ämnet. 
8. LJUD - För att välja ljudspår. 
9. SPRÅK-För att visa och ändra  
textningsspråk. 
10. INFO-Visar information om  
nuvarande program. 
11. ALT-Återvänd till det program du  
senast såg på. 
12. STANDBY-För att sätta på enheten  
eller ställa den i standby-läge. 
13.TV/RADIO-Sätt enheten i TV- eller radioläge. 
14. FR-En sida nedåt. 
15. FF-En sida uppåt. 
16. MENY-Visar  huvudmenyn. Ett tryck till kan också ta dig tillbaka till föregående 
meny. 
17. ►Knapp-För att höja volymen eller gå till höger. 
18. AVSLUTA-För att återgå till den övre menyn. Ett tryck till kan också stänga alla 

2. 
3. 
inställning används den som ok
för att bekräfta 
.läge
4. 
sänka volymen eller för att gå till vänster.
5. 
föregående kanal eller gå uppåt.

17. Antennjack 
 

 

18. Ställhållare 
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menyer. 
19. FAV-Visar användarens inställda favoritlista. 
20. PAUS-För att stoppa uppspelningen; tryck på den igen så fortsätter uppspelningen 
från samma plats. 
21. TEXT-Visar information med förklaring om nuvarande program. 
22. SAT-Visa satellitlistan och välja Tillgängliga satelliter.  
23. GUIDE-Visa veckans EPG. 
24. FUNKTION-Sätt enheten i AV/IN- eller TV-läge. Om du går in i menyinställningar 
används den som ok-knapp för att bekräfta ett val och du kan även sätta enheten i 
AV/IN- eller TV-läge. Den här knappen skiljer sig från funktionsknappen på panelen. 
25. VOL+ -För att höja volymen. 
26. VOL- -För att sänka volymen. 

 
GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNING 

• Försäkra dig om att alla kablar är urkopplade ur huvudenheten innan du 
kopplar den till eluttaget via strömadaptern. 
• Läs hela bruksanvisningen innan du ansluter övrig utrustning. 

1. ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA (AC) 

 
 
 

 
2. ANSLUTA EXTERN ANTENN TILL ENHETEN 
Installera en extern antenn till antennjacket för bästa bild. 

OBS: 
Innan du ansluter till eluttaget, sätt 
POWER ON/OFF på OFF (AV). 
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• Det rekommenderas att du ansluter en DVD/video. 
• Försäkra dig om att spelaren och övrig utrustning som ska anslutas är i 

standby-läge eller avstängda och koppla ur AC-adaptern innan du påbörjar 
sammankoppling. 

• Läs hela bruksanvisningen innan du ansluter övrig utrustning. 
• Kontrollera noggrant färgkodningen när du ansluter ljud- och bildkablar. 
Obs: 

Under DVD-uppspelning kan volymen vara på lägre nivå än under TV-sändningar 
mm. Om det är fallet får du justera volymen till önskad nivå. 

3. ANSLUTA TILL EXTERN DVD/video 

 

 

 4. ANSLUT TILL EN TV 

 

OBS: Kontrollera att 
anslutningar 
stämmer och ställ in 
varje enhet på 
korrekt spelläge. 
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FÖRBEREDELSER FJÄRRKONTROLL 
BATTERIINSTALLATION 

Sätt i batteriet som på bilden nedan. Kontrollera att negativ och positiv ände är 
placerade anligt anvisningarna i batteriluckan (fig.1). 

BATTERIERNAS LIVSLÄNGD  

-Batterierna varar normalt omkring ett år, men det beror på hur ofta fjärrkontrollen 
används. 
-Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att den används nära spelaren, är det dags att 
byta batteri. 
- Använd ett CR2025 batteri. 
 
 
 
 

 

 
FJÄRRKONTROLL 

 
Rikta fjärrkontrollen mot 
fjärrsensorn från inte längre än 
6 meters avstånd och inom 
60° framför spelaren (fig.2 ). 

 

OBS: 
-Funktionsavståndet kan variera  
beroende på rummets ljus. 
-Rikta inte starkt ljus mot 
fjärrsensorn. 
-Placera inga föremål mellan 
fjärrkontrollen och fjärrsensorn. 
-Använd inte fjärrkontrollen  
medan du samtidigt använder  
en fjärrkontroll för annan 
utrustning. 
 

 

OBS: 
-Tappa inte, stöt inte till och trampa inte på fjärrkontrollen. Det kan skada delar i    
den och leda till att den inte fungerar. 
-Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, ta ur 
batteriet. 
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FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALL UTRUSTNING OCH 
AC-ADAPTERN ÄR ORDENTLIGT ANSLUTNA OCH ATT 
ENHETEN ÄR RÄTT INSTÄLLD FÖRE ALL 
PROGRAMMERING. 
 

DRIFT 
 

1.ENTER 
-Anslut den externa antennen till antennuttaget på baksidan av enheten.  
-Sätt på enheten. 
-Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja TV/RADIO-läge. Du kan även ändra enhetens 
status genom att trycka på funktionsknappen. 

Obs: Om det saknas signal eller om signalen är för svag blir skärmen svart och 
mosaikliknande mönster kan förekomma. Även ljudet stoppas. 

2.GRUNDLÄGGANDE HANTERING 
 
VÄLJ PROGRAM 

1.Tryck på CH- -knappen för att gå till nästa kanal. 
2.Tryck på CH+ -knappen för att gå till föregående kanal. 
3.Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att direkt välja kanalnummer 0-9. ¤. 
4.För att välja tvåsiffriga kanalnummer, tryck på "-/-- "–knappen och välj "--" och ange 
sedan en tvåsiffrig kanal. 

VOLYMKONTROLL 

1 . Tryck på knappen V - eller V + när du vill justera nivån.  

2. VOLYM och BALANS kan justeras från 0-24. 

TYST 

Tryck på MUTE-knappen för att stänga av ljudet, tryck på den igen för att sätta på ljudet 
igen. 
OBS: När enheten står i tystläge, sätter ett tryck på V+ -knappen PÅ ljudet och höjer det  
medan V- .knappen behåller den tysta inställningen och sänker ljudet.  

TFT-LÄGE 
Tryck på TFT MODE-knappen så visar skärmen: 
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Gå UPP eller NER med pilknapparna för att välja Kontrast, Ljusstyrka, Färgton, Mättnad, 
Skärpa eller  Skalor och gå sen VÄNSTER eller HÖGER för att ställa in det valda 
ämnet. 
OBS: Nivån av Kontrast, Ljusstyrka, Färgton och Mättnad kan justeras från 0-100. 
Nivån av Skärpa kan justeras fån 0-3. Skalor kan justeras mellan de två lägena 16:9 
och 4:3. 
Tryck på TFT MODE -knappen igen för att lämna TFTMODE-menysidan. 

 

3. HUVUDMENY 

Enheten innehåller olika inställningsmenyer, så den här funktionen för hanteringen  
enklare. 
-Tryck på MENU så visar skärmen: 
 

 
 

-När ingen meny finns på skärmen, tryck på MENU-knappen, så visas huvudmenyn. 
Markören stannar på det första valet tills användaren väljer något annat 
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-När en meny finns på skärmen, tryck på MENU-knappen igen för att återgå till 
föregående meny. 
-Tryck på OK för att bekräfta ett val. 
-Tryck på CH+/CH- för att gå upp eller ner. 
-Tryck på EXIT för att lämna alla menyer. 
 
 
Redigera 
I huvudmenyn kan du trycka på höger eller vänster pilknapp för att välja Redigera. 
Under den menyn kan du välja Kanalhanteraren, Lägg till i favoriter eller Favoriter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanalhanterare 
Du kan redigera kanalinformation i kanalhanterarmenyn. 
Tryck på TV/RADIO-knappen för att visa kanallistan för TV eller radio. Du kan ställa in 
kanalposition i menyn. 

 

Lägg till i favoriter 
Tryck på knappen Lägg till i favoriter så kan du välja kanaler från nuvarande 
TV/radio-lista som favoritkanaler. 
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-Välj önskad kanal genom att trycka på pilknapparna och tryck sen på den röda 
knappen på fjärrkontrollen för att ställa in vald kanal som en favorit. Tryck på den 
röda knappen igen så kan den valda kanalen raderas från favoritlistan. 
-För att välja en radiokanal i TV-listan, tryck på TV/RADIO på fjärrkontrollen och sen 
på TV/RADIO-knappen för att välja TV-kanal i radiokanallistan. 
- Tryck på MENY-knappen för att lämna nuvarande meny så visar skärmen en 
dialogruta, och den visar dig hur du bekräftar. 
Tryck på FAV-knappen för att komma till favoritlistan medan du ser på TV (eller 
lyssnar på radio) i normalt läge. 
 

Favoriter 
Funktionshanteringen är densamma som för kanalhanteraren! 
 

 
 
Lås: Det är detsamma som Låsfunktionen i kanalhanterarmenyn.   
Hoppa över: Det är detsamma som Hoppa över-funktionen i kanalhanterarmenyn.  
Byt namn: Det är detsamma som Byt namn-funktionen i kanalhanterarmenyn.  
Sortera: Det är detsamma som Sortera-funktionen i kanalhanterarmenyn. 
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Sök 
Du kan trycka på vänster eller höger pilknapp för att välja Sökikonen i huvudmenyn. I 
Sökningsmenyn kan du välja Autosökning eller Manuell sökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autosökning 
Under Sökningsmenyn kan du välja Autosökning. Du kan söka efter alla program 
med denna meny inom den förinställda frekvensräckvidden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Manuell sökning 
Under Sökningsmenyn kan du välja Manuell sökning. 
-Välj TP Frekvens och Bandbredd 
-Sätt Auto på NEJ 
-Välj Överföringsläge och Vakta intervallparametrar. 
-Om några signaler visas  
i Signalstatus och Signalkvalitet RÖD  , tryck på den RÖDA knappen för att söka kanaler. Om det 
saknas signal, kontrollera parameterinställningarna. 
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Konfig 

 

 

Rensa data 
I Konfigurationsmenyn kan du välja Rensa data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I huvudmenyn kan du trycka på vänster eller höger pilknapp för att välja 
Konfigurationsikonen. I den menyn kan du välja Rensa data, TV-inställnings, Ställ in tid, 
Systemuppdatering eller Systeminformation. 
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-Radera alla program : Radera den kanalinformation som sparats, andra inställningar 
raderas inte.  
-Återställ till fabriksinställningarna: Radera den kanalinformation som sparats och åter 
gå till fabriksinställningarna. 

TV-inställning: 
I Konfigurationsmenyn kan du välja TV-inställning. 
 

 

Ställ in tid 
I Konfigurationsmenyn kan du välja Ställ in tid för att ställa in STB-tid. Denna funktion 
används för EPG och vissa timerinställningar. Om en sändningsstation erbjuder GMT 
kan du ställa in tiden efter GMT eller personlig tid. 
-Om GTM-användning är PÅ och Nuvarande tid är automatisk behöver du endast 
ställa in tidszon. 
-Om GTM ställs på AV dyker kalenderfönster upp. 
-Du kan välja datum i kalendern. 
 

 
 
Systemuppgradering  
Du kan ställa in Systemuppdatering efter STB. 
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Systeminformation 
I Konfigurationsmenyn kan du välja Systeminformation. Systeminformationsmenyn visar 
systeminformation som Firmware-version och lägets namn. 
 

 
 
 
Uppspelning 

I uppspelningsstatus visas olika menyer på skärmen med hjälp av fjärrkontrollen. Du kan 
ändra nuvarande status och läge genom att trycka på olika knappar. 

Programinformation 
Bilden i nedre delen av skärmen visar information om nuvarande kanal. 
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1)kanaltypsikon, TV eller radio 
2)nuvarande t id 
3)kanalnummer och kanalnamn 
4)Evenemangsnamn 
5)Text-tv-ikon 
6)Favoritikon 
7)Ljudspårstatus: vänster, höger eller stereo 
8)Låsstatus 

-TYST: Stänger av nuvarande kanals ljudspår. 
-POWER: Slår på/av strömmen. 
-LJUD : Ändrar nuvarande kanals ljudspår till 
stereo/vänster-mono/höger-mono. 
- SPRÅK: Visar listan på ljudspråk som finns tillgångliga på nuvarande kanal. 
(Den valda språkinformationen lagras och används vid uppspelning.) 
- TV/RADIO : Ändra från TV- till radioläge. 
-Sifferknappar(0-9) : Du kan välja kanal genom att ange kanalnumret direkt.  
-Upp/Ner : Gå till föregående/nästa kanal eller  gå uppåt/nedåt. 
- MENY : För att komma till huvudmenyn. 
-OK : För att bekräfta ett val, i alla lägen. 
-AVSLUTA : Tryck på denna knapp för att lämna rotmenyn. 
-PAUS : Tryck på den för att stoppa uppspelningen; tryck på den igen så fortsätter 
uppspelningen från samma plats. 
 -INFO : Tryck på INFO-knappen en gång så visas en bild i övre delen av skärmen 
och om du trycker på den igen innan bilden försvunnit visar den detaljerna för 
nuvarande kanal.  
-FAV: Tryck på den här knappen för att visa Favoritlistan. 
-EPG: För att visa EPG-menyn över nuvarande tidsprogrammering 

Radiolista 
Om du trycker på TV/RADIO/OK på fjärrkontrollen visar skärmen följande bild. Du 
kan förhandsgranska och välja kanal genom att trycka på UPP eller NER. 
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Favoritlista 
Tryck på FAV-knappen på fjärrkontrollen så visar skärmen nedanstående vy. Du kan 
förhandsgranska kanalen genom att trycka på UPP/NER. UPP/NER 
 

 

EPG 
EPG visar evenemangsinformation för nuvarande kanal via tidszon. EPG är indelat i 
Veckovis, Dagligen och Förlängt, och erbjuder timer med inspelnings och automatisk 
påslaging med EPG-information. Tryck på RPG-knappen så visas Veckorvis som 
förinställt läge. 
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Välj en tid inom vald tidszon och tryck på den RÖDA knappen. Timern ställs in i enlighet 
med utsedd tid. 

 

Volymknappar 
-Justera volymen: Tryck på vänster/höger volymknapp på fjärrkontrollen för att göra 
ljudet högre eller lägre. 
-Tyst: Tryck på Mute-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet. Du kan sätta på det 
igen genom att trycka på den igen. 
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Tryck på INFO-knappen en gång så visas en bild i övre delen av skärmen och om du 
trycker på den igen innan bilden försvunnit visar den detaljerna för nuvarande kanal. 

 

 

Preferenser 

I Preferensmenyn kan du välja Språk, OSD-inställning och Föräldralås. 

Språk 
Du välja olika språk i Språkmenyn. 
 

 
 
OSD-inställning: 
Du kan välja färg på menyn genom att välja OSD-inställningar. 
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Föräldralås 
Om du väljer och går in i Föräldralåsmenyn kan du ställa in ett lås eller ändra lösenordet. 
-Om Föräldralås är PÅ måste du ange rätt lösenord för att få tillgång till en låst kanal. 
-Om Installationslås är PÅ måste du ange rätt lösenord för att få tillgång till 
huvudmenyn. Det förinställda lösenordet är  8866 
 

 
 

Spel 

Tryck på pilknappen höger för att välja Spelmeny i Huvudmenyn och tryck på Ok eller 
funktionsknappen på panelen för att starta. Ett spel startas. 

i 
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TV-HANTERING ÄR SAMMA SOM RADIO-HANTERING! 

ANMÄRKNING: 
OM DET DYKER UPP EN SITUATION MED EN SAKNAD KANAL ELLER INGEN 
KANAL SÖKS UPP, KAN DU ANGE ”CLEAR DATA” PÅ 
KONFIGURATIONSSIDAN FÖR ATT RADERA ALLA PROGRAM OCH SEDAN 
PÅBÖRJA AUTOSÖKNING IGEN. 
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Specifikationer  

1.KANALBANDBREDD: 6MHZ, 7MHZ & 8MHZ 
2.UTGÅNG FÖR HÖRLURAR: 250mW (MAX) 
3. Skärm: Färg TFTLCD 
4. Skärmstorlek: 17,78 cm 
5. Bildingång: 1Vp-p 
6. Ljudutgång: 1.6V±0.2V 
7. Ingångsresistans: 75Ω 
8. Strömförbrukning: 18w 
9. Strömförbrukning i standby: 0.04W 
10. Upplösning: 1440(H)*234(V) 
11. Punktavstånd: 0.107(H) X 0.372(V) mm 
12. Synligt avstånd: 154.08(H) X 87.05(V) mm 
13. Strömkälla: AC-adapter eller biladapter   (normal: DC12V) 
14.  Dr i f tstemperatur :  - 5  oC ± 45  oC.  
15. Mått: 198(L) X 150(W) X 31(D) mm 
16. Vikt: Ca.478g  
17. Anslutningar: 

1. Antennjack 
2. Jack för hörlurar 
3. AV-utgång 
4. AV-ingång 
5. Ingång för extern strömkälla 

 
 
 
Rätt till ändringar förbehålles utan förgående information. 
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Felsökning 
 
Innan du beställer reparation av enheten kan du läsa i listan nedan om möjliga 
orsaker till de problem du upplever.  Några enkla kontroller eller justeringar av dig 
kan avhjälpa problemet och återställa funktionen. 
 

Fel Lösning 
Enheten är på men 
inget syns på skärmen 

Sätt i kontakten ordentligt i eluttaget. 

”Ingen signal” Ta ur antennen och sätt I 
den ordentligt 

 
 

Anslut DTT-antennen till 
STB 

 
 

Försök igen senare. 

 
 

Ställ in rätt parametrarna för de program som tas 
finns i systeminställningsmenyn. 

STB gör ett 
underligt ljud 

Användaren kan trycka på 
“Audio” eller “ LANG” på 
fjärrkontrollen för att välja 
rätt ljudspår eller ljudspråk. 

 
 

Copyright Denver Electronics 
 

 

 
www.denver-electronics.com 
 

Miljöinformation 
När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med 
köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar 
elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen 
eller förpackningen informerar om bortskaffelsen. 
Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. 
Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammel 
utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön.  
Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av 
packningsmaterial batterier och gammel utrustning. 

http://www.denver-electronics.com
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