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SNABBINSTALLATION

Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. 
De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är att 
bekräfta med Exit knappen på fjärrkontrollen.
För mer djupgående information har ni resten av denna bruksanvisning till hjälp.

1. Koppla in mottagaren:
• med antennkabel mellan ANT IN på mottagaren och ert antennuttag
• med scartkabel mellan mottagarens TV-scart och TV-apparaten
• med strömkabel till vägguttaget

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt 
och inåt.

3. Starta mottagaren och menyn Språkval kommer att visas på TV skärmen. Mottagaren 
är förinställd för Sverige. Tryck på Meny eller Exit-knappen på fjärrkontrollen för att 
bekräfta valet.

4. Nu kommer menyn TV utgång att visas. Välj de inställningar som passar er utrustning 
och bekräfta med Meny eller Exit.

5. Inställning av tid är förberedd för Sverige. Tryck på Meny eller Exit-knappen på
fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

6. Sök kanaler: Tryck pil ner för att markera Starta sökning och tryck OK på
fjärrkontrollen. Det tar ca 1½ minut att söka ner alla kanaler.

7. När sökningen är klar kommer detta att meddelas på TV skärmen. Tryck på OK.

Nu är installationen av mottagaren klar. Tryck på Exit för att gå ur menyläget och titta 
på TV.

Lycka till och mycket nöje med er nya Dilog digitalmottagare.
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DEL I DEL I –– SSääkerhetsinstruktionkerhetsinstruktion

Detta påpekar en situation som om den ej undviks kan skada 
utrustningen eller annan egendom.

Detta påpekar en farlig situation som, om den ej undviks, kan resultera i 
allvarlig skada.

VARNINGVARNING

FFÖÖRSIKTIGHETRSIKTIGHET

!!

!!

• Följ alltid dessa instruktioner för att förhindra möjligheten till personskador eller skada på er
utrustning.

• Koppla ur mottagaren från strömförsörjningen före rengöring.  Använd enbart en fuktig trasa
för att rengöra mottagaren utvändigt.

• Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av mottagartillverkaren, då dessa kan orsaka
faror och påverkar garantin.

• Använd ej mottagaren i miljö med hög luftfuktighet, eller utsätt det för vatten eller fukt. 
• Placera ej mottagaren på ostabilt underlag. Mottagaren kan falla och orsaka personskada eller

bli skadad så att den ej blir brukbar.
• Täck ej över öppningar och luftintag på mottagaren. Dessa är till för ventilation och skydd

mot överhettning. Placera inte mottagaren nära eller över radiator eller annat värmeelement.
Placera inte mottagaren i en stängd miljö som t.ex. skåp utan nödvändig ventilation.

• Placera inte mottagaren över eller under annan elektronisk utrustning.
• Anslut enbart mottagaren till sådan strömkälla som anges på märkningsetiketten.  

Koppla ur mottagaren genom att ta tag i nätkontakten och inte i sladden.
• Dra strömkabeln på sådant sätt att den ej kan trampas på eller bli klämd av saker som

placerats ovanpå eller mot dem. Var särskilt uppmärksam på sladdar vid kontakten,
grenuttag, förlängningssladd och mottagarens utgång för nätsladden.

• Använd helst uttag som är skyddade för strömöverslag. För extra säkerhet under åskväder
eller då mottagaren lämnas oanvänd och utan uppsikt för längre tidsperiod, koppla ur den
från vägguttaget och från antenn. Detta minimerar skaderisken på mottagaren vid blixt-
nedslag och spänningsförändringar.

• Försök inte utföra service på mottagaren själv eller ta bort höljet eftersom ni då kan
utsättas för hög ström samt att garantin hävs. Vid behov lämna alltid mottagaren till
auktoriserad serviceverkstad.

• Koppla ur mottagaren från vägguttaget och anlita auktoriserad serviceverkstad ifall något av 
följande skulle hända:

Strömsladden är skadad;
Vätska har spillts eller något har fallit in i mottagaren;
Mottagaren har blivit utsatt för regn eller vatten;
Mottagaren har blivit tappad eller chassiet har skadats; 
Mottagaren har ändrats i sin prestanda.
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DEL I DEL I –– ProduktProduktööversiktversikt

Framsida

1                                                               2       3

1. Fack för programkort
: Sätt in programkortet i detta fack. Guldfärgat chip skall vara vänt uppåt.

2. Upp/ Ner eller Kanal Upp/ Kanal Ner
: Navigera upp eller ner genom vald möjlighet eller bläddra kanal upp / ner.

3. På / Av
: Stäng av eller sätt på mottagaren.

Ni måste trycka på denna knapp för att sätta på mottagaren efter att ni stängt
av mottagaren med denna knapp.
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DEL I DEL I –– ProduktProduktööversiktversikt

Baksida

1                         2         3    4     5    6    7

1. TV SCART
: För anslutning till TV-apparat med SCART-kabel.

2. VCR SCART 
: För anslutning till videoapparat med SCART-kabel.

3. AUDIO RCA 
: För anslutning till stereoutrustning med RCA-kabel (TV, VCR, Audio). 

4. S/PDIF 
: För anslutning till Dolby Digital kompatibel ljudutrustning, t.ex. hemmabio.

5. VIDEO RCA
: För anslutning till komposit video ingång på TV eller video.

6. TV OUT
: För anslutning till TV eller video med antennkabel. 

7. ANT IN
: För anslutning från TV-antenn.
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DEL I DEL I –– FjFjäärrkontrollrrkontroll

1. PÅ/AV 2. MUTE

3. NUMMER / 
ALFABET

4

7. MENY
6. EPG

9. KANAL 

4. SIDA NER

19. TEXT TV
18. TEXTNING

23. LJUDLÄGE
21. MULTI VIDEO

14. FAVORIT
12. TV/ RADIO

15. ALLA KANALER 

8. EXIT

26. INFO

17. ÅTER
20. BILDFORMAT
22. SLEEP TIMER

13. GRUPP

16. FUNKTION

5. SIDA UPP

10. OK / LAGRA 

11. VOLYM

24. PAUSE
25. ZOOM



DEL I DEL I –– FjFjäärrkontrollrrkontroll

:

5

1. PÅ/AV : Sätter på och stänger av mottagaren.
2. MUTE : Ljud av/på.
3. NUMMER/ : Direktval av TV/Radio kanal och andra kommandon med sifferknappar,

ALFABET eller knappa in en bokstav. 
4. SIDA NER : Flyttar en sida ner i kanallista eller i Text-TV.
5. SIDA UPP : Flyttar en sida upp i kanallista eller i Text-TV.
6. EPG : Direktval av EPG menyn som visar programinformation för kanalerna. 
7. MENY : Gå in i huvudmeny eller återgå till föregående meny.
8. EXIT : Återgå till TV/Radiokanal.
9. KANAL : Kanal upp/ ner eller flytta markör i meny upp/ ner.
10. OK/LAGRA : Används för att välja ett program, en markerad rad eller parametervärde. 

Visar kanallista. 
11. VOLYM : Volym upp/ ner eller flyttar markör vänster/ höger.
12. TV/ RADIO :TV/RAD knappen växlar mellan TV och radio läge. 
13. GRUPP : Övergår till gruppläget i kanallistan.
14. FAVORIT : FAV knappen visar lista över valda favoritkanaler.
15. ALLA KANALER : Visar kanallistan.
16. FUNKTION : Används för eventuella extra funktioner.
17. ÅTER : Återgår till den kanal som senast valdes.
18. TEXTNING : Visar textningsmenyn för att välja textningsspråk.

Ett tryck: DVB-textning / Två tryck: Textning
19. TEXT TV : Visar Text-TV som sänds av operatör.
20. BILDFORMAT : Välj önskat bildformat för TV-rutan.
21. MULTI VIDEO : Välj ett videoläge om denna tjänst finns hos programbolaget.
22. SLEEP TIMER : Visar insomningstimern. Ni kan ställa in timern för avstängning mellan

15 min och 180 min med 15 min intervall.
23. LJUDLÄGE : Välj det språk eller ljudspår ni önskar bland den data som sänds ut av  

operatören.
24. PAUSE : Används för att frysa bilden.
25. ZOOM : Används för att förstora bilden.
26. INFO : Visar programinformation som sänds av operatör.



DEL I DEL I -- AnslutningarAnslutningar

◆ ANSLUT INTE mottagaren till vägguttaget innan ni anslutit alla kopplingar 
till mottagaren.

Anslutning 3
- Video SCART

Anslutning 1 – TV SCART

Antenningång

Anslutning 2
- Antenningång

◆ Före ni kopplar in alla anslutningar med kablar skall ni ansluta ANT IN kontakten
på mottagaren från antenn.

1. Anslut mottagaren till en TV med TV SCART kabeln

- Koppla scartkbel mellan mottagaren och TV.
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DEL I DEL I -- AnslutningarAnslutningar

2. Anslut mottagaren till en Video med scart kabel

- Anslut en scartkabel mellan mottagarens TV scart uttag till ett scartuttag i TV’n.

- Anslut en scartkabel mellan mottagarens VCR scart uttag till scartuttaget på VCR.

3. Anslut mottagaren till ett HiFi System med  S/PDIF kabel

- Anslut S/PDIF uttaget på mottagaren till ett Dolby Digital Audio system.
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DEL I DEL I -- SSäätta in programkorttta in programkort

För att se betal-TV kanaler är det 
nödvändigt med ett programkort. Detta 
kan ni skaffa genom affären där ni 
köpte mottagaren.

Mottagaren kan ta emot ett 
programkort.

Om ingen programkort sitter i 
mottagaren är endast fria kanaler (FTA; 
free-to-air) tillgängliga.

Här beskrivs hur du får tillgång till betal TV efter att du skrivit på ett avtal och 
mottagit programkortet.

1) Strömkabeln bör inte vara ansluten innan du sätter in programkortet.

2) Sätt in programkortet i avsett fack bakom luckan på fronten av mottagaren. Pilen och chipet 
på programkortet skall vara vänt uppåt och inåt mottagaren.

3) Programkortet kan ge speciell information eller menyer som ej beskrivs i denna manual.

4) Programkortet kan enbart ge tillgång till de kanaler som ni abonnerar på hos operatören.
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DEL II DEL II –– MenyMenyööversiktversikt

Huvudmeny

Språkval

Sök kanaler

Hoppa över kanal

Klocka

Timerinställningar

STB version

Redigera

Timer funktion

Systeminformation

Bildformat

Kontrast

Användarprofil

TV utgång

Barnlås

Dolby Digital

Video utgång

DVB-textning

Programkort

VCR Timerinställningar

Radera alla kanaler

Fabriksinställning

Användarinställningar

Kanalinstallation

Mjukvaru uppdatering

TV inställningar

Timeout för kanalinfo

Kanalspärr

Installationsspärr

Apparatspärr

Ändra PIN-kod

Frontbelysning
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Då mottagaren levereras med fabriksinställningar måste ni installera mottagaren.
Installationen startar med ”Språkval” menyn.
Följ instruktionerna nedan för att installera mottagaren korrekt.
Tryck på MENY knappen varje gång ni vill gå till nästa installationsmeny.

Språkval

Ni kan välja önskat språk för Meny, Ljud, Textning 
och Text-TV.
- Tryck på◀,▶ knapparna för att gå till önskat språk 
eller använd rullmenyn genom att trycka på OK
knappen vid den språkinställning ni vill ställa in.
- Om ni använder rullmenyn, tryck på OK knappen vid 
valt språk.
- Använd ▲,▼ knapparna för att flytta till nästa 
språkinställning.
Meny 
Här ställer man in det OSD (On Screen Display) 
menyspråk som önskas.
Första ljudspår 
Använd för att ställa in huvudspråket på eventuella 
kanaler med flertal ljudspår.
Andra ljudspår
Används för att ställa in andraspråket på kanaler med 
flertal ljudspår, ifall ens val med första ljudspår ej finns 
med bland de som sänds ut.
Första undertext
Här väljer man önskat språk på textning för de 
eventuella kanaler som sänds med flertal 
textningsspråk.
Andra undertext
Används för att ställa in andraspråket på kanaler med 
flertal textningsspråk, ifall ens val med första språk ej 
finns med bland de som sänds ut.
Text-TV
Används för att ställa in språk för Text-TV.

DEL II DEL II –– KanalsKanalsöökningkning
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DEL II DEL II –– KanalsKanalsöökningkning

TV inställningar

Bildformat
Används för att ställa in formatet på hur bilden skall 
visas på TV-rutan (bredd och höjd).
- Tryck på◀,▶ knapparna eller rullmenyn.

1) 4 : 3 för normalt TV format

[Full]                    [Center]             [Letter Box]
2) 16: 9 för wide screen TV

Kontrast
Man kan justera ljusstyrkan på bilden.

0 : Mörkast
10 : Ljusast

Dolby Digital
Om denna parameter är satt som [På], kan ni få Dolby 
Digital ljud på kanalen förutsatt att denna funktion 
ligger i utsändningen av signalen.
Obs> För att kunna få denna ljudeffekt måste ni först 

koppla mottagaren till en digital ljudförstärkaren via 
S/PDIF jacket.

Video utgång
Ni kan välja videoutgång mellan RGB och CVBS.
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DEL II DEL II –– KanalsKanalsöökningkning

Klocka

Ställ in den tidszon ni befinner er i. När ni valt tidszon 
kommer klockan automatiskt ändras till lokal tid.

Kanalsökning

Ni kan söka in kanaler automatiskt eller manuellt.
Välj antingen Auto eller Manuell under sökningssätt.
Om ni har en aktiv antenn och vill förse ström till 
denna, välj Active Antenna [Ja].
Tryck sedan OK på raden [Starta sökning].

-MANUELL: För att söka kanaler manuellt måste ni 
knappa in index och frekvens.

När kanalsökningen är färdig kommer ett meddelande 
‘Sparar informationen’ att visas.
Tryck på OK knappen för att bekräfta när meddelandet 
‘Sökningen klar, tryck på OK’ visas. Tryck sedan 
EXIT för att titta på TV.

Medan kanalerna söks kan ni se statusen på sökningen 
och även namnen på TV eller radiokanalerna.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

• Tryck på OK knappen för att välja eller bekräfta ändringar.

• Tryck på OK knappen i de menydelar där flervalsmöjligheter finns, då kommer en 
rullmeny att visa sig.

• Tryck på MENY knappen för att komma till föregående meny.

• Tryck EXIT knappen för att gå ur menyläge och till TV bilden.

Notering

Huvudmenyn består av 6 undermenyer.
- Användarinställningar
- Kanalinstallation
- Redigera
- Timerinställningar
- Systeminformation
- Programkort

• Använd ▲,▼ för att flytta markören på huvudmenyn och 
◀,▶ för att gå till och från undermenyer.
• Använd ▲,▼ för att flytta markören i undermenyerna.

AnvAnväändarinstndarinstäällningarllningar

Språkval

Ni kan välja önskat språk för Meny, Ljud, Textning 
och Text-TV.
- Tryck på◀,▶ knapparna för att gå till önskat språk 
eller använd rullmenyn genom att trycka på OK
knappen vid den språkinställning ni vill göra.
- Om ni använder rullmenyn, tryck på OK knappen vid 
valt språk.
Använd ▲,▼ knapparna för att flytta till nästa 

språkinställning.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Meny 
Här ställer man in det OSD (On Screen Display) 
menyspråk som önskas.

Första ljudspår 
Använd för att ställa in huvudspråket på eventuella 
kanaler med flertal ljudspår.

Andra ljudspår
Används för att ställa in andraspråket på kanaler med 
flertal ljudspår, ifall ens val med första ljudspår ej finns 
med bland de som sänds ut.

Första undertext
Här väljer man önskat språk på textning för de 
eventuella kanaler som sänds med flertal 
textningsspråk.

Andra undertext
Används för att ställa in andraspråket på kanaler med 
flertal textningsspråk, ifall ens val med första språk ej 
finns med bland de som sänds ut.

Text-TV
Används för att ställa in språk för Text-TV.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Barnlås

Med barnlåset kan ni förhindra en TV-kanal från att bli 
sedd, en radiokanal från att bli hörd, en ändring i 
installationen från att bli gjord eller så kan ni låsa 
boxen helt.

För att komma in i barnlåsmenyn måste ni först knappa 
in rätt PIN-kod.
Ursprunglig PIN kod är satt till [0000].

Kanalspärr
Om kanallåset är satt på “Ja” måste man knappa in rätt 
PIN kod varje gång för att se eller höra den låsta 
kanalen.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja  “Ja” eller 
“Nej”.

Installationsspärr
Om installationsspärren är satt på “Ja” måste man 
knappa in rätt PIN kod varje gång man skall gå in i 
huvudmenyn.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja  “Ja” eller 
“Nej”.

Apparatspärr
Om apparatlåset är aktiverat med “Ja” måste man 
knappa in rätt PIN kod varje gång man startar från 
stand-by.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja  “Ja” eller 
“Nej”.

Ändra PIN kod
Från fabrik levereras mottagaren med PIN-kod 0000.
- Tryck OK och sedan nuvarande PIN-kod.
- Tryck in ny PIN-kod med 4 siffror.
- Bekräfta genom att trycka den nya PIN-koden igen.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Användarinställning

Timeout för kanalinfo
Ni kan välja hur länge kanalinformationen skall visas på
meddelandeflaggan (1~10sek).
- Tryck på◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn för 
att välja flaggningstid.

DVB-textning
Här kan ni välja att aktivera DVD-textning om tjänsten 
tillhandahålls av operatören.
-Tryck på◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn.

Frontbelysning
Här kan ni välja om frontbelysningen skall lysa då
apparaten är påslagen eller om den alltid skall vara 
släckt.
- Tryck på◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn för 
att välja frontbelysning på eller av.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Kontrast
Man kan justera ljusstyrkan på bilden.

0 : Mörkast
10 : Ljusast

Dolby Digital
Om denna parameter är satt som [På], kan ni få Dolby 
Digital ljud på kanalen förutsatt att denna funktion 
ligger i utsändningen av signalen.
Obs> För att kunna få denna ljudeffekt måste ni först 

koppla mottagaren till en digital ljudförstärkaren via 
S/PDIF jacket.

Video utgång
Ni kan välja videoutgång mellan RGB och CVBS.

17

Bildformat
Används för att ställa in formatet på hur bilden skall 
visas på TV-rutan (bredd och höjd).
- Tryck på◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn.

1) 4 : 3 för normalt TV format

[Full]                    [Center]             [Letter Box]
2) 16: 9 för wide screen TV

TV inställningar



DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

KanalinstallationKanalinstallation

Kanalsökning

Man kan söka in kanaler automatiskt eller manuellt.
Välj antingen Auto eller Manuell vid sökningssätt.
Om ni har en aktiv antenn och vill förse ström till 
denna, välj Active Antenna [Ja].
Tryck sedan på OK knappen vid [Starta sökning].

-MANUELL: Ni måste knappa in index och frekvens 
för att söka kanal.

När kanalsökningen är färdig kommer en 
informationsruta ‘Sparar informationen’ att visas.
Tryck på OK knappen för att bekräfta när meddelandet 
‘Sökningen klar, tryck på OK’ visas. Tryck sedan 
EXIT för att titta på TV.

Medan kanalerna söks kan ni se på statusen på
sökningen och även namnen på TV eller radiokanalen.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Redigera   Redigera   

Hoppa över kanal

Ni kan gömma en specifik kanal på kanallistan. Denna 
funktion är användbar för att t.ex. förhindra barn att se 
en specifik kanal. 
- Tryck på OK knappen vid den kanal ni önskar hoppa 
över, och röd markering kommer att visas på denna 
kanal för att påvisa att den ej kommer finnas med på
kanallistan.

Ni kan ta bort samtliga kanaler. 
I detta fall kommer alla inställningar att finnas kvar 
men samtliga kanaler kommer att tas bort.
- Använd ◀,▶ knapparna för att välja På eller Av.
- Tryck OK vid [Start].

Radera alla kanaler
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Timer Timer FunktionFunktion

Klocka

Ställ in vilken tidszon ni befinner er i. När ni väljer 
tidszon kommer lokal tid automatiskt ändras i enlighet 
med denna tidszon.

Timerinställningar

Ni kan ställa in [Starttid] och [Stopptid] i denna meny. 
Ni kan även ställa in [Insomningstimern] här.
- Använd ◀,▶ knapparna när ni väljer [PÅ] eller 
[AV].
- Använd sifferknapparna 1~9 när ni ställer in tid.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

VCR Timerinställningar

- Detta är en smidig funktion för inställning av korrekt 
inspelning till video eller för hantering av speciella 
program ni vill följa.

Totalt 20 timerinställningar är programmerbara.

Valmöjligheterna är följande En gång, Dagligen, 
Veckovis och Månadsvis.

En gång – Timern agerar en enda gång.
Dagligen – Timern agerar varje dag.
Veckovis – Timern agerar en gång per vecka. 
Månadsvis – Timern agerar en gång per månad.

- Välj timernummer och läge med ◀,▶ knapparna.
- Välj kanal mer ◀,▶ knapparna eller använd rullmenyn.
- Ställ in Startdatum och Stoppdatum med kalendern.
(Tryck på OK knappen för att visa kalendern.) 

- Ställ in Starttid och Stopptid med nummerknapparna.  
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

Systeminformation  Systeminformation  

Mjukvaru uppdatering

Ni kan uppgradera mottagaren med ny mjukvara som 
sänds ut av operatören.
- Efter val (eller inknappning) av korrekt information 
från operatören, tryck på OK knappen vid [Start] 
markeringen.

Uppdatering 1 / Uppdatering 2 : The TP data is fixed.
User Setting : You can choose the Satellite and TP 

data according to your selection. 

Fabriksinställning 

Om du gör en återställning så kommer all information 
försvinna.
- Om ni vill återställa boxen till grundinställning, välj 
reset [På] med ◀,▶ knapparna.
-Tryck på OK knappen på [Start].
Obs! Detta innebär att alla era inställningar och kanaler 
kommer att raderas.

STB version

Här kan ni få fram detaljerad information om version 
av hårdvara och mjukvara för mottagaren.
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DEL II DEL II –– Meny GuideMeny Guide

ProgramkortProgramkort

Sätt in programkortet i avsett fack under luckan på
fronten av mottagaren. Det guldplätterade chipet 
skall vara vänt uppåt.

Service information

Ni kan få fram information om eventuella tjänster 
som Boxer tillhandahåller i servicelistan.

Ändra åldersklassificering

Ni kan ändra åldersklassificering. För att ändra detta 
måste ni knappa in er PIN kod.
Ni kan sätta en åldersgräns från 3 till 18 år med 
nummerknapparna 1~9 på fjärrkontrollen.

Ändra PIN kod

Följ anvisningarna så som de visas på menyn för att 
ändra PIN koden.
Ursprunglig PIN kod är [0000].

Knappa in nuvarande PIN kod  - Knappa in ny PIN 
kod – Bekräfta ny PIN kod

Pay Per View

Ni kan få information om eventuell PPV (Pay Per 
View).
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I denna kanallista har ni flera möjligheter att visa och 
redigera aktuell lista enligt era egna önskemål.
Valet görs med hjälp av de färgade knapparna på
fjärrkontrollen.

1) Välj TV / Radio (RÖD knapp)
: TV / Radio 
2) Favoritlistor (GRÖN knapp)
: Alla, Favoritlista 1 ~ Favoritlista 8
3) Sorteringslistor (BLÅ knapp)
: Nätverk / CAS / Lås / A till Ö
4) Redigeringsläge (VIT knapp)
: FAV urval

Lås / Lås upp
Volym offset
Namnändra kanal 
Hoppa över kanal  

Ni kan byta plats på en kanal i favoritlistor men inte i 
huvudlistan.

När ni trycker på en färgad knapp så visar sig 
rullmenyn med dess valmöjligheter.
- Tryck på en färgad knapp och välj sedan det urval 
som ger önskad information i kanallistan.

Obs >
Om ni vill få fram kanallistan direkt medan ni ser på en 
kanal så tryck bara OK på fjärrkontrollen.

Tryck på OK knappen för att visa kanallistan  
medan du ser på en kanal.

DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor
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DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor

1) Välj TV / Radio
- Tryck på RÖD knapp och välj ett läge av TV/Radio.

2) Favoritlistor
- Tryck på GRÖN knapp och välj en favoritlista av  
FAV 1 ~ FAV 8.
- När ni väljer en av favoritlistorna kommer de valda 
kanalerna till favoritlistan visas i denna kanallista.

Obs>
För att använda favoritlistorna måste ni först välja 
kanaler till favoritlistorna (se sid. 28).

Om ni är inne på en favoritlista kan ni redigera denna 
enligt era egna önskemål.
-Tryck på VIT knapp och redigeringsmenyn för 
favoritlistan kommer att visa följande.
: FAV urval

Lås / Lås upp
Volym offset
Flytta FAV 
Namnändra FAV lista
Namnändra kanal
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DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor

FAV urval
Ni kan redigera bland de kanaler ni lagt in i er 
favoritlista.
Man redigerar på samma sätt som man väljer 
favoritkanaler i ”Välj favorit” menyn i redigeringsläget. 
- Tryck på VIT eller EXIT knappen för att gå ur ”Välj 
favorit” läget.

Lås / Lås upp
Ni kan sätta ett lås på önskad kanal.
- Om ni väljer Lås på menyn upp läget kommer en 
meddelanderuta om PIN kod att visas. Tryck in korrekt 
PIN kod. 
- Tryck på OK knappen på den kanal ni vill låsa och 
låsmarkeringen visas på vald kanal.
- Om ni trycker på OK knappen igen på den låsta 
kanalen i låsläget kan ni avbryta låsandet av kanalen.
- Tryck på VIT eller EXIT knappen för att gå ur 
Låsa/Låsa upp läget.

Volym offset

Ni kan reglera ljudvolymen per kanal.

- Använd ◀,▶ knapparna för att välja volyminställning 
per kanal.

- Tryck på VIT eller EXIT knappen för att gå ur volym 
inställningsläget.
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DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor

Flytta FAV
Ni kan byta position på kanaler i favoritlistan (men inte i 
huvudlistan).
- Tryck OK på den favoritkanal ni vill flytta.
- Bestäm den position ni vill flytta till med hjälp av ▲,▼
knapparna.
- Tryck OK för att bekräfta den nya positionen. 
- Tryck på VIT knapp för att gå ur flytta kanal läget.

Namnändra FAV lista
Ni kam ändra namn på aktuell favoritlista. 
- Tryck in det nya namnet med hjälp av alfabetet på
sifferknapparna och med hjälp av de färgade 
knapparna.
- Tryck på OK knappen för att bekräfta nytt namn.
- Tryck på VIT eller EXIT knappen för att avsluta.

Namnändra kanal
Du kan byta namn på en kanal. 
- Tryck på OK knappen på den kanal du vill redigera.
- Skriv in det nya namnet med hjälp av alfabetet.
-Tryck på OK knappen när du är klar.
- Tryck på EXIT knappen för att avsluta.
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DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor

3) Grupp
Kanalerna ligger i den ordning som programoperatören 
har bestämt. Ni kan på denna mottagare sortera om 
kanallistorna efter 4 kriterier.
- Tryck BLÅ knapp och välj antingen Nätverk / CAS / 
Lås / A till Ö .

4) Redigeringsläge (Vit knapp)
FAV urval
Tryck OK på huvudkanallista, tryck vit knapp för 
redigeringsläge och gå in på Välj favoriter så får ni 
fram menybilden som visas här till vänster.
Här ligger favoritlistorna FAV 1 till FAV 8 upplagda 
från vänster till höger. Ni kan nu enkelt lägga upp en 
eller flera favoritlistor på en och samma gång.
- Markera önskad kanal till önskad favoritlista med 
hjälp av OK knappen. 
Till exempel, om ni vill göra TV4 till en favoritkanal i 
FAV 6 listan tryck på OK vid den 6:e kolumnen på
raden med TV4. Denna kommer nu får en röd 
markering.
- Tryck på VIT knapp eller EXIT för att gå ur.

Lås / Lås upp
Ni kan sätta ett lås på önskad kanal.
- Tryck på OK knappen vid den kanal ni vill låsa och 
låsmarkeringen kommer att visas på vald kanal.
- Om ni trycker på OK knappen igen på den låsta 
kanalen i låsläget kan ni avbryta låsandet av kanalen.
- Tryck på VIT knapp för att gå ur låsläget.
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DEL II DEL II –– KanallistorKanallistor

Volym offset

Ni kan reglera ljudvolymen per kanal.

- Använd ◀,▶ knapparna för att välja volyminställning 
per kanal.

- Tryck på VIT knapp för att gå ur volyminställningen.

Namnändra kanal
- Tryck OK på den kanal ni vill redigera så kommer 
undermenyen som visas på bilden till vänster.
- Tryck in det nya namnet med alfabetet på
sifferknapparna och med hjälp av färgade knappar.
- Tryck OK efter redigeringen är klar.

Hoppa över kanal
Ni kan gömma en specifik kanal på kanallistan. Denna 
funktion är användbar för att t.ex. förhindra barn att se 
en specifik kanal. 
-Tryck på OK knappen vid den kanal ni önskar hoppa 
över och en röd markering kommer att visas på denna 
kanal för att påvisa att den ej kommer finnas med på
kanallistan.
- Tryck på VIT knapp eller EXIT för att gå ur läget.
För att få tillbaka kanalerna gör samma procedur i 
omvänd ordning.

29



DEL II DEL II –– EPGEPG

Ni kan få upp en detaljerad programguide över 
TV/Radiokanalerna (EPG), om denna information 
sänds ut av operatören.

Om ni vill se EPG’n medan ni tittar på en kanal eller 
höra på radio, så tryck på EPG på fjärrkontrollen.

Kanallistan visas på vänster sida av rutan och på höger 
sida av EPG rutan visas vald kanal. Datum och 
tidsintervallet visas i nederkanten av bildrutan. 
När ni trycker på INFO knappen, visas tiden, titeln och 
en kort programinformation över valt program, på
bildrutan.

• Tryck på▲,▼ knapparna för att byta kanal.
• Tryck på◀,▶ knapparna för att byta program med   

EPG.

Ni kan byte mellan TV-guiden och Radioguiden direkt 
genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.   

Om ni trycker på knappen på fjärrkontrollen kan 
ni gå in på VCR Timerinställningen och reservera 
programmet.

Ni kan ändra datum och tidsintervall på EPG’n med de 
färgade knapparna på fjärrkontrollen.

• Grön : ändrar datum på EPG från nuvarande till 
föregående dag.
• Gul : ändrar datum på EPG från nuvarande till nästa 
dag.
• Blå : ändrar tidsintervall på EPG från 30min. till 
60min.
• Åter : återgår till nuvarande tid på EPG rutan.
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DEL II DEL II –– TEXT TVTEXT TV

För att gå in på Text TV tryck på Text-TV knappen  　
på fjärrkontrollen.

Mottagaren har 1000 sidors Text TV-minne vilket 
innebär att den läser in alla befintliga sidor. Detta gör att 
ni kan bläddra snabbt mellan sidorna utan väntetid.

Välj önskad sida med sifferknapparna – eller 
bläddra med kanal upp/ner ( ▶/◀ ).

Vissa sidor är flersidiga och ni kan bläddra mellan 
undersidorna med           /         knapparna.

De färgade knapparna på fjärrkontrollen har följande 
funktioner:
RÖD KNAPP : Föregående sida
GRÖN KNAPP: Aktuell sida
GUL KNAPP : Första sidan (100)
BLÅ KNAPP : Nästkommande sida

Tryck EXIT för att gå ur Text TV
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DEL II DEL II –– FelsFelsöökningkning

Problem Möjlig orsak Lösning av problemet

Glömt din hemliga  PIN kod. Kontakta din återförsäljare.

Tiden är felaktig. Tiden är inte rätt inställd. Justera tiden i menyn.

Ingen belysning på displayen 
/ Ingen spänning.

Spänningskontakten är inte 
isatt ordentligt.

Sätt in kontakten ordentligt

Dålig mottagning. Signal styrkan för låg. Kontrollera antennsignalen. 

Ingen bild i TV rutan. Mottagaren är i Standby. Sätt igång mottagaren [ON]

Scart kontakten är inte isatt 
ordentligt till TV’n

Kontrollera anslutningarna.

Inget ljud Ljudkabeln är ej isatt 
ordentligt.
Volymen är i  0.
Mute är aktiv.

Kontrollera anslutningar till 
ljudsystemet.
Höj volymen på mottagaren.
Tryck på MUTE knappen.

Fjärrkontrollen fungerar ej. Riktar fjärrkontrollen fel.

Batterierna är eller börjar ta 
slut.

Rikta fjärrkontrollen mot 
mottagaren.
Byt batterier.

Programkortet fungerar ej 
riktigt.

Programkortet inte isatt 
ordentligt.

Kontrollera programkortet.
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DEL II DEL II -- SpecifikationerSpecifikationer

• MPEG-II Video(MP@ML)
• MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2
• MPEG-II Digital & Fully DVB Compliant
• Inbyggd Viaccess med en programkortsläsare
• LD bildkvalitet, CD ljudkvalitet
• Nordisk DVB-T standard
• On-Screen Graphics meny med 256 färger
• Användarvänlig OSG menyer
• Plug & Play installation 
• Kanallåshantering
• 64-stegs volymkontroll
• 8 redigerbara favoritlistor
• IR fjärrkontroll
• Återgång till senaste kanal
• Variabelt bildformat – 4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
• Barnlås / Inställningslås / Apparatlås
• EPG Elektronisk Program Guide för kanalinformation i TV-rutan
• DVB textning stöds
• OSG Text-TV stöds
• Textningsfunktion 
• 2,000 kanalplatser 
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DEL II DEL II -- SpecifikationerSpecifikationer

1. Tuner & Channel
RF Input Connector           IEC type, Female
RF Output Connector        IEC type, male
Input Frequency Range        UHF : 470 ~ 860MHz
Input Signal Level              -78dBm ~ -20dBm
Noise Figure                    UHF : 8dB typ. 12dB max
Input Impedance                 75 Ohm
IF Band width                    8MHz typ.

2. MPEG transport stream A/V decoding
Transport stream          MPEG-2 ISO/IEC 13818

Transport stream specification
Profile & level                MPEG-2 MP @ ML
Input T/S data rate        80Mbit/S max.
Aspect ratio 4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
Video resolution 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Audio decoding MPEG audio layer 1 & 2, musicam
Audio mode Stereo, dual channel, joint stereo, mono
Sampling rate 32, 44.1 and 48kHz

3. Memory
Flash memory 2M bytes
Program DRAM 16M byte
EEPROM 2K bytes

4. A/V & Data in/out
SCART TV x 1, VCR x 1
RGB video out TV SCART x 1
CVBS video out RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)
S/PDIF RCA x 1
Analog audio out RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1)

SCART x 2 (TV, VCR)
Resolution               16bit DAC
Output Level            2Vrms Max
Volume & mute control
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DEL II DEL II -- SpecifikationerSpecifikationer

5. Kodningssystem
Inbyggd Viaccess 1 kortläsare

6. Spänning
Driftspänning AC 90-240V~, 50/60Hz
Typ SMPS
Strömförbrukning       10W max. 

(under 7W max.i stand-by läge)
Säkerhet Separat inbyggd säkring och chassit är kopplat till jord.

7. Storlek och Vikt på mottagaren
Storlek (B x H x D) 250mm x 40mm x 200mm
Vikt 1.5 Kg

8. Omgivning
Drift +5℃∼+50℃
Förvaringstemperatur       -40℃∼+65℃
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Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska  produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte 
bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid 
är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör 
produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess 
beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt 
produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur 
produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.  

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera 
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras 
tillsammans med annat kommersiellt avfall.




