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BRUKSANVISNING (SE)

VIKTIGT!

Läs denna bruksanvisning innan  
du ansluter mottagaren.
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1. Grundläggande om Digiality VC-CI 304

 Läs  detta innan du kopplar in din nya mottagare.
  
 Din nya Digiality mottagare är mycket enkel och användarvänlig, som tar emot alla svenska 
 satellitkanaler. Dessutom kan du, med de två extra CA-modulplatserna, använda programkort till 
 att se på många andra kodade satellitkanaler.
 Ett av våra mål, med utvecklingen av mottagaren, har varit att göra ett menysystem som inte ska 
 behövas uppdateras hela tiden. Det kan naturligtvis hända att vi blir tvungna att uppdatera 
 mjukvaran om t.ex. programutgivaren ändrar på sändningsformatet.
 Om du får problem med mottagaren, ber vi dig att ta kontakt med din återförsäljare, som kan 
 hjälpa dig med ev. uppdatering av mjukvaran.

 SÄKERHET!
 Nätspänning:  190-250V AC 50/60 Hz

 Överspänning:    Överbelasta inte vägguttaget genom att sträcka ledningen,  
   detta kan medföra en elektrisk brand.

 Vätskor:  Utsätt inte mottagaren för vatten eller andra vätskor.

 Ventilation:  Ventilationshålen på ovansidan av mottagaren får ej 
    övertäckas. Försäkra dig om att det är minst 10 cm “fritt 
    utrymme” runt hela mottagaren, d v s bakom ,på sidorna 
   och ovanför. Ställ inte mottagaren på  mjuka underlag  t. ex 
   mattor eller dylikt. Utsätt inte mottagaren för direkt solljus 
   eller hög värme från element. Ställ inga andra elektroniska   
   produkter på mottagaren. Korrekt ventilation runt 
   mottagaren säkrar stabil drift och bidrar till att förlänga 
   levnadstiden.

 Anslutningar:   Anslut inte något annat till digitalboxen än vad som anges
           i denna bruksanvisning.

 Anslutning av LNB:  Bryt 220V strömmen till digitalboxen när du ansluter kabeln
           från parabolantennen. Gör du inte detta kan LNB’erna och  
           switchen ta skada.

 Garantin täcker ej:  Åsknedslag, skador eller vätskor i digitalboxen, anslutning
      av utrustning som inte är beskrivet i denna bruksanvisning
           eller annan yttre påverkan som kan skada digitalboxen,
           och installation av icke original mjukvara (patch- och
           piratmjukvara).
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2. Fjärrkontrollen
 
TV
Ändrar till visning av TV program
RADIO
Ändrar till uppspelning av radiokanaler.
Standby 
Startar/stänger mottagaren.
TXT
Ändra till Text-tv.
EPG
Visar nuvarande och nästa program på den valda kanalen.
SRC
Ändrar signalkälla, TV Video och satellit
BACK
Väljer föregående program eller menypunkt.
EXIT
Lämnar menyn eller avbryter ändring.
MENU
Väljer huvudmenyn
OK
Visar programlisten eller bekräfta menuval
P+ / P-
Skiftar (upp/ner) mellan olika möjligheter i displayen.
Dubbelpil (höger och vänster)
Byta sida i menyn, eller ändra fram och tillbaka.
Genvägsknappar (RÖD, GUL, GRÖN og BLÅ)
Kan programmeras till de funktioner du mest använder.
V+ / V-
Ljudnivån
MUTE
Stänger av ljudet.
Play pause
Spela av och pausa
Stop
Stoppa avspelning.
i
Information
0-9
Nummerknappar
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   Programplats ner  
 Programplats upp
  Starta/stäng av
 Ljusdiod
 (lyser röd vid avstängd och
  grön vid aktiv).               

 Display
 (lyser röd när den står på 
 timer)

3. Front och anslutningar

 2 Kortläsare
 2 Common 
 Interfaceplatser 
 (extraprogramkort) 

 

 Strömbrytare   
 Strömuttag
 Audio UT L+R
 Scart TV
 Scart Video UT
 RS232
 LNB Loop UT
 LNB anslutning (SAT)      
 Spdif Dolby Digital™
 Modem
 RF in
 RF ut

Mottagarens front Stängd

Mottagarens front öppen

Mottagarens baksida
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 2 Kortläsare 
 Common Interface platser
Mottagaren är utrustad med två kortläsare A och B, som kan
avkoda program som är kodade av Viaccess och
Conax.

Programkortet ska installeras med den gula ICkretsen
uppåt och inåt.

Du kan sätta in både Viaccess-kort eller Conax-kort i
de båda kortläsarna.

CA-moduler installeras enligt följande, sträckkoden
ska sitta neråt och kortläsaren utåt.

1

4. Programkort och CA-moduler
Mottagarens front öppen

Lådan med din nya Digiality skall innehålla följande:

 Mottagaren
 Fjärrkontroll, inkl. två stycken AAA batterier
 Scart kabel 
 Coax RF ledning
 Denna bruksanvisningen

MONTERING AV BATTERIER TILL
FJÄRRKONTROLLEN
För att förhindra att barn kommer åt batterierna, är
batterilocket på baksidan av fjärrkontrollen låst med en
skruv, vilket gör att locket ej går att öppna. När skruven är
borttagen, kan du lossa luckan och montera batterierna.
Under locket fi nns en teckning på hur du ska montera
batterierna.

5. Installation av Digiality
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6. Ansluta till TV. VCR och förstärkare

Å

SAT in

TV

220V STRÖM

SCART

STRÖMSLADD

AUDIO-R
AUDIO-L

MOTTAGAREN

VCR

FÖRSTÄRKARE

0
1STRÖMBRYTARE

AUDIO-R

AUDIO-L

SPDIF

LNB
PARABOL

IN

UT

TERREST 
ANTENN

RF IN

RF UT

RF IN

RF UT

SPDIF

RF IN

Switch
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7. Menyhantering
När du vill markera en
menypunkt kan du med
P+ och P- flytta dig
upp eller ner i menyn.

Med OK knappen väljer
du den menypunkt som
du markerat.

Med dubbelpil höger
och vänster hoppar du en 
sida fram eller tillbaka.
Denna använder du, när 
du vill fl ytta dig fort upp 
eller ner i en programlista. 
Dubbelpilarna använder du 
även för snabbspolning fram 
och snabbspolning bakåt, på 
en uppspelning.

Med Menyknappen kommer 
du in i huvudmenyn, här kan 
du göra alla inställningar på 
din mottagare, söka program 
och redigera programlistan.

När man trycker på EXIT
lämnar man menyn.

Med BACK kommer man 
tillbaka till föregående meny, 
eller om du är utanför menyn,
tillbaka till föregående kanal.

Nummerknapparna
används till att slå in 
koder, frekvenser och 
programnummer.
Bokstäverna på knappsatsen 
används inte på denna 
modellen.

MOTTAGAREN

FÖRSTÄRKARE
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8. Så startar jag mottagaren första gången

STEG FÖR STEG

Anslut mottagaren till
strömuttaget.

Tryck på strömbrytaren på
mottagarens baksida.

Nu kommer 
installationsguiden upp
på tv-skärmen.

MENYSPRÅK
Det första du gör är att välja
vilket språk du vill använda
i menyerna. Du väljer genom
att trycka P+ eller P-. När
du har gjort ditt val tycker du
OK.

SIGNALER
I denna meny skall du ange
vilka signaler din TV och
video kan ta emot.
Markera punkten som du vill
ändra genom att trycka P+/P-
och tryck OK för att öppna 
dialogrutan. När du har 
tryckt OK kommer det att 
dyka upp en lista med olika 
valmöjligheter.

TV FORMAT
Har din tv 4:3 format ska
du välja det, har tv:n 16:9
widescreen-format väljer du
detta.

Se avsnittet om 
Front och anslutningar 
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8. – fortsättning
TV-SCART
För att mottagaren ska sända
programmen i bästa kvalitet,
är det viktigt att mottagaren
sänder med rätt signal som
passar din tv bäst.
CVBS signalen används
endast till äldre tv-apparater.
Använd endast denna
inställning om de andra
inställningarna inte fungerar
korrekt.
RGB signalen
rekommenderar vi att ni
använder, denna ger bästa
upplösning. Det kan hända
att denna signalen inte
fungerar korrekt med äldre
tv-apparater. Om du upplever
problem, går det att ändra
denna inställningen senare.
SVHS används inte ofta.
VCR-SCART  
Här anges vilken signaltyp
din video kan ta emot.
CVBS signalen används av
de fl esta videoapparaterna
som säljs i dagsläget.
SVHS Används endast om
du har en Super VHS video.
Tryck GRÖN för att gå till
nästa meny.
INSTALLATION AV MOTOR
Du väljer nu om du har motor 
(USALS) ansluten till din 
mottagare.
Väljer du “Från”, ska du
följa instruktionerna under
avsnittet: Val av satellit-
positioner.
Väljer du “Till”, ska du 
följa instruktionerna 
under avsnittet: 
Motorstyrning(USALS) på 
nästa sida.
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9. Motorstyrning (USALS)

Du kan välja mellan  MOTOR 
TILL eller FRÅN.
Tryck på OK.
Om du väljer FRÅN, ska du 
fortsätta med installationen 
under avsnitt: Val av 
satellitpositioner.
Välj MOTOR TILL med P+ 
eller P-, tryck OK och tryck 
GRÖN, för att använda.

Nu skall du skriva in 
“longitud” och “lattitud”

Välj Longitud med P+ och 
P- och tryck på OK.

Tryck in den Longitud/ 
fysiska position som din 
parabol befinner sig på, 
använd nummertangenterna.

I Sverige befinner vi oss på 
östlig longitud.

Det är även möjligt att ställa 
in longituden med P+ och P-.

Upplysningar om longi- 
och lattitud hittar du i 
instruktionsboken från 
motorn eller på internet: 

www.heavens-above.com

Denna motttagaren ger dig möjligheten att använda motorstyrd parabol, som använder sig 
av USALS motorstyrning.
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9. - fortsättning
Välj lattitud med P+ och P- 
och tryck OK.
Tryck in breddgraden som 
din mottagare befinner 
sig på med hjälp av 
nummerknapparna.
I Sverige befinner vi oss på 
Nordlig breddgrad.

Du ska nu välja, vilken motor 
som du har kopplat in till 
mottagaren. Välj Motortyp 
med P+ och P- och tryck OK.
Du kan välja mellan HH100 
eller HH120.
Tryck på GRÖN använd.

Du har nu ställt in din 
mottagare för användning av 
motorstyrning.

Under fortsatt installation 
kommer du att få information 
om motorns förflyttning 
mellan satelliterna.

( Det går inte att avbryta 
under tiden mottagaren 
ställer in motorn.)

Vid dagligt användande 
kommer denna informationen 
att stå i rutan när du skiftar 
mellan satelliterna.

OBSERVERA!

För installation av motor 
– Läs installationsanvis-
ningarna som medföljer 
motorn!
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10. Val av Positioner

I Positionsmenyn ska du ange vilka satellitpositioner du vill
söka in. Är du osäker på vad du kan söka in, bör du rådfråga
din återförsäljare.

Thor(1°W)
Är en nordisk satellitposition som bla. innehåller Canal
Digitals utbud. Samtidigt hittar du en del östeuropeiska
kanaler.

Sirius (5° E)
Är också en nordisk satellitposition, och den innehåller
Viasats utbud. Även på denna position hittar du
östeuropeiska kanaler(Baltiska, ryska mfl .). Canal Digitals
SVT1, SVT2 mfl . finns även på denna satellit.

Hotbird (13° E)
Här hittar du en lång rad program på olika språk, bla.
tyska, italienska, franska, polska mm. Många av kanalerna
på Hotbird är kodade i kodingsformat som inte används i
Skandinavien. Det finns även en hel del okodade kanaler.

Astra (19.2° E)
På Astra satelliten fi nns många tyska kanaler, som du kan
söka in, och som inte behöver något programkort. Dessutom
finner du franska, spanska och hollänska kanaler mm. Dessa
är för det mesta kodade.

Med P+ och P- markerar du
de positioner du kan se. När
du trycker på OK markeras
rutan med ett kryss så ser du
vilka positioner du har valt att
söka in. Trycker du en gång
till på OK försvinner krysset.
Om du har möjlighet att söka
in en position som inte finns
på listan, sätter du bara
ett kryss i rutan för ”annan
position”.

När du är färdig med dina val
tryck på GRÖN NÄSTA för
att fortsätta.

GRÖN 
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Mottagaren ska nu få veta
vilken LNB-uppsättning du
har, så den kan hitta alla
kanalerna. Normalt behöver
du inte ändra på dessa
inställningar.
Namn
Är namnet på satelliten som
du söker in. Namnet har
ingen annan funktion än att
Namnge en position.
Position
Här anges var satelliten
befinner sig fysiskt. Detta
används i programlistan, så
du kan se på vilken satellit
kanalen befinner sig.
LNB typ
Det finns flera olika LNB
typer. Men för det mesta
används Universal LNB. Har
du ett LNB av äldre/annan
modell ska du ange det här.
Vad är DiSEqC?
DiSEqC är ett kommando
som används för att få en
switch till att välja rätt ingång
till signalen. Med hjälp av
detta kan man via kabeln
välja det LNB(satellitposition)
som man vill titta på. Till din
Digiality mottagare kan du
koppla upp till 16 satellit-
positioner.
DiSEqC 1
DiSEqC1 är den första
switchen som mottagaren
ser, det fi nns möjlighet att
välja ingång 1 till 4. Är du
välja ingång 1 till 4. Är du
tveksam till vilken ingång
du ska använda, kan du
rådfråga din återförsäljare.

10. - fortsättning

OBSEVERA!

DiSEqC 1-2 menyn 
visas ej om du har valt 
motorstyrning!
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DiSEqC 2
DiSEqC2 är en annan switch
som mottagaren kan se. Du
har möjlighet att välja ingång
1 till 4. Denna funktion
använder du bara om du har
mer än 4 satellitpositioner. Är
du tveksam på vilken ingång
du ska använda bör du
rådfråga din återförsäljare.
Testkanal
När du väljeren kanal 
kommer det att under 
kanalen komma upp en 
signalmätare, och en BER(Bit 
error rate) avläsning. När 
du skall justera parabolen 
ska signalmätaren står så 
högt som möjligt och att 
BER värdet är så lågt som 
möjligt.Ju närmare 0 ditt 
BER värde är, desto bättre är 
signalen.
Därmed slipper du att bilden 
försvinner eller fryser.
Kanal
Du kan här välja vilken typ 
av program som mottagaren 
ska hitta.
Alla- Här letar mottagaren 
upp alla kanaler.
Fria- Här letar mottagaren 
bara upp fria kanaler. Du kan 
vid senare tillfälle ändra detta 
alternativet om du vill.

När du har gjort samtliga 
inställningar för dina satellit-
positioner, trycker du på 
GRÖN och sökningen påbör-
jas. 
Gå vidare till avsnittet 
Kanalsökning.

10. - fortsättning

GRÖN 
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Efter att ha ställt in kanaler-
na, kommer mottagaren att 
börja söka program på de 
valda satellitpositionerna.
Beroende på hur många 
positioner som du har valt 
kan sökningen ta upp emot 
12 min. 

11. Kanalsökning

Mottagaren har en klocka
som visar lokal tid och
som kan användas
vid inspelningstimer.
Mottagaren föreslår själv rätt
inställningar, men det kan
hända att du själv behöver
ändra dem.
Tidszon
Mottagaren föreslår själv den
rätta tidszonen, det kan ändå
vara nödvändigt att ändra
denna inställning om du har
valt ett annat menyspråk än
det som gäller i det land där
du befinner dig.
Sommartid
Om mottagaren automatiskt
ska ändra till sommartid skall
Automatiskt vara markerat.
Uppdateringsposition
Här väljer du vilken
satellitposition klockan ska
uppdateras från.
Uppdateringskanal
Det kan, beroende på vilken
kanal du väljer, variera i 
tidszoner och tid. Du kan 
ändra på detta i efterhand 
om tiden inte stämmer.
Efter ändring tryck på GRÖN 
för att spara.

12. Klockan

Grattis! Du har nu installerat din mottagare och den är klar att
användas. På nästa sida beskrivs hur du sköter mottagaren.

GRÖN 
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Med satellit-TV får du ett enormt programutbud, och du kan ha upp till 4000 program i din 
programlista. Därför är det en bra ide’ att organisera din programlista, så att dina favoriter 
ligger i en lista för sig. Till detta ändamål kan du göra 4st. egna favoritlistor. Samma program 
kan läggas i flera listor samtidigt.

13. Tillverka/ använda favoritlistor

Tryck på Menu

Markera kanaler och tryck 
på OK.

Markera redigera och tryck 
OK.

Med knapparna 1, 2, 3 och 4 
för du in kanalerna i de listor 
du önskar.

Markera först den kanal som 
du vill ha i listan med P+ eller 
P-.
Tryck på 1 om du önskar ha 
kanalen i lista 1, tryck 2 om 
du vill ha kanalen i lista 2, 
tryck 3 om du vill ha kanalen 
i lista 3, eller 4 om du vill ha 
kanalen i lista 4.
Programmet blir placerat 
i listan i den ordning som 
du väljer. Du kan se vilken 
lista kanalen ligger i, efter 
kanalnamnet.
Upprepa ovanstående för de 
program som du önskar ha 
med i din favoritlista.

UPPRÄTTA KANALER I FAVORITLISTAN
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13. - fortsättning

Tryck på Menu
Markera Kanaler och tryck 
OK
Markera Redigera och tryck 
OK

Tryck BLÅ för att välja den
lista som du önska ändra.

Markera listan och tryck OK.

Du kan nu flytta programmen
runt i den ordning som du
önskar.
Markera det första
programmet som vill lägga till
i din lista, med P+ och P-. 
Tryck på GUL för att markera 
det.
Markera nu nästa program
som du vill ha i listan med P+
och P-.
Tryck igen på GUL för att
välja det.
Fortsätt på detta sätt tills du
har valt alla programmen.

Flytta markören upp till
programplats 1. och tryck på
GRÖN.
Alla de valda programmen
blir nu placerade från
programplats 1. och framåt.
Du kan lägga till program var
som helst i programlistan,
där du önskar, och upprepa
detta tills programlistan är
som du önskar.

ORGANISERA DINA FAVORITLISTOR
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13. - fortsättning

Tryck OK

Tryck på GRÖN för att välja
en annan listan.

Listan Alla innehåller alla
program, de andra listorna
innehåller endast de program
som du själv har lagt i
listorna.
Markera nu den favoritlista
som du vill använda, och
tryck på OK.
Mottagaren blir kvar i den
valda listan tills du väljer en
annan.

Tryck EXIT för att lämna
menyn.

ANVÄNDNING AV FAVORITLISTAN
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14. Använda Intern Digital Video

SPELA IN ETT PROGRAM
Gör enligt följande:
Tryck på       pause/play och 
inspelning påbörjas. För att 
se inspelningen tryck på 
Play/Pause igen.
I höger hörna visas play-
tecknet med en tidsträcka 
som visar hur länge inspel-
ningen har pågått. Under play-
tecknet syns totaltiden som 
är inspelad.
Informationen visas bara i 
3 sekunder. Om Intern 
Videon börjar bli full kommer
 det upp en varningsbild.
Sändningen spelas nu in 
och stannar först när du 
trycker på      STOP.
PAUSA ETT PÅGÅENDE 
PROGRAM
Vill du ta en paus i 
programmet, som du tittar 
på, kan du göra detta genom 
att trycka på        play/plause. 
Den Interna videon startar nu 
att spela in programmet du 
tittade på, medan pause är 
aktiverad.
Inspelningen påbörjas nu 
och stannar först när du 
trycker på      STOP.

Om din mottagare är utrustad med Intern Digital Video, har du en massa funktioner, som gör 
ditt tv-tittande mycket smidigare. Med Intern Digital Video har du möjlighet att ta en paus i en 
sändning, när det passar dig, och att sedan börja titta där du slutade sist. Du kan även göra 
enskilda inspelningar eller varför inte spela in hela dagens program, så du kan titta när du 
har lust.
I detta avsnittet tar vi de möjligheter du har  med Intern Digital Video.
Har du ingen Intern Digital Video i din mottagare, kan du mycket enkelt få det installerat.
Du vänder dig bara till din återförsäljare, han kan hjälpa dig med både priser och montering.
De menyer som vi tar upp i detta avsnittet, avser endast de mottagare som har Intern Digital 
Video installerad.

        DIREKTINSPELNING
          (displayen visar “t” för 
          inspelning och kanal-
          nummer t.ex. “42”)

        STOP inspelning
 

        PAUSE 
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14. - fortsättning
Du kan närsomhelst gå 
tillbaka till programmet, 
genom att trycka på       play/
pause.
Sändningen fortsätter nu från 
där du tryckte på pause.
Detta ger dig möjlighet att se 
programmet när det passar 
dig och spola vid behov.
I höger hörna visas 
pause-tecknet. Under 
pause-tecknet kan man 
se inspelningstecknet och 
inspelningstid, hur länge du 
har spelat in.

SPOLA I INSPELNINGAR
Vill du spola fram eller 
tillbaka använder du << >>.
Du kan spola med  4gånger, 
20 gånger eller 60 gånger 
hastigheten.
Du väljer hastighet genom 
att trycka flera gånger åt den 
riktning du vill spola. Stoppa 
spolningen gör du genom att 
trycka på       PLAY.

1) Spela in via EPG
Tryck EPG på fjärrkontrollen.
Markera det program du 
önskar spela in.
Tryck OK för att 
se information om 
sändningstider.
Tryck på GRÖN för timer.
Du har nu skapat en timer, 
som spelar in ditt önskade 
program och stannar när 
programmet slutar.

(Observera, att inte alla 
program använder exakta 
tider.)

  

Medan du spolar 
visas den aktuella 

hastigheten och tiden 
i menyrutan.

 För 
TIMER INSPELNING

se avsnittet 
Timer
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14. - fortsättning
Så spelar du upp en 
inspelning:
Tryck på Menu markera 
Intern Video, tryck OK
Då får du upp en meny över 
inspelade program.o. 
Genom att trycka på BLÅ 
knapp kan listan sorteras 
enligt följande: “start tid” 
“sista inspelning” “namn”
Markera den inspelning du 
önskar titta på.
Du har nu möjlighet att: 
Fortsätta avspelning där du 
sist stoppade denna, genom 
att trycka på       PLAY.
Starta inspelningen från 
början genom att trycka 
GRÖN.
Radera inspelningen genom 
att trycka GUL och bekräfta 
med GRÖN.

Om du har gjort flera 
inspelningar en hel kväll eller 
flera på följd, kan du genom 
att markera inspelningen och 
trycka på OK, få en lista med 
EPG-info för alla inspelningar 
du har gjort.
Listan startar alltid med 
punkten »fortsätt« där 
man sist slutade spela in. 
Markerar du denna punkt och 
trycker på        PLAY/PAUSE
startar uppspelningen. 
Önskar du hoppa framåt 
i inspelningarna är detta 
möjligt genom att markera 
den sändningen i EPG-listan 
som du önskar titta på och 
trycka        PLAY/PAUSE. 

  SE PÅ TIDIGARE    
INSPELNINGAR

SORTERING AV LISTA

FORTSATT AVSPELNING

STARTA INSPELNING

RADERA INSPELNING

FLERA INSPELNINGAR 
EFTER VARANDRA
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Med Timer funktionen har du två möjligheter. Du kan använda timern som Videotimer för att 
spela in program via Intern Video på bestämda tidspunkter. Du kan även använda timern till 
att programmera programskiften så att du inte missar ditt favoritprogram, detta kallar vi TV-
timer.

Viktigt! Om du ställer in TIMER funktionen till att spela in på video(Videotimer), glöm inte att
också ställa in videon!

15. Timerfunktion

Tryck på menu.

Välj Timer och tryck på OK.

Tryck på GRÖN ny timer

Välj Funktion och tryck på
OK.

Välj Intern Video och tryck 
OK, för att sätta timern till
videoinspelning.

Önskar du istället att
ställa in timern till att skifta
program(komma ihåg en
sändning åt dig) väljer du TV
istället för Intern Video.

Flytta till Position och tryck 
på OK.
Välj ”Thor” den position, som 
du vill spela in från och tryck 
OK.

Flytta till Kanal med P+ och 
P- och tryck OK.

INSTÄLLNING AV VIDEOTIMER
Vi visar här ett exempel på hur du ska ställa in TIMER till att
spela in på din Video(Videotimer). Et program börjar på
DR1 den 1. januari 2003 kl. 19.30 till 20.00
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15. - fortsättning
Flytta till den kanal du önskar
spela in(här DR1) med P+
och P- och tryck OK.

I fältet Text är det möjligt att
namnge TIMERN. Välj text
och tryck på OK. Det kan
var till nytta om du gör fl era
inspelningar.

Skriv det namn du önskar
för timern med knappsatsen
i displayen och avsluta med
att välja OK och tryck OK.
TIMERN har nu fått namnet
News.

Efter detta väljer du datum
för inspelning. Välj med P+
och P- fältet Dag och tryck
OK.

Välj vilken dag/datum som
inspelningen ska ske(här
Tors 1/1) och tryck OK.
Nu är det dax att välja
tidpunkt för inspelningen.
Välj Start med P+ och
P- och slå in starttid med
nummertangenterna – välj
Stopp på samma vis( här:
start=19:30 och stopp=20:00)

Nu är Timern inställd till din
önskade inspelning.

Tryck på GRÖN ANVÄND för
att spara TIMER inspelning
så att mottagaren spelar in
på programmet DR1 den 1/1
kl. 19:30.  
 
Tryck på EXIT för att gå ut ur
menyn.

Flytta markör till vänster

Flytta markör till höger

Välj mellan stora och små 
bokstäver

Radera bokstav till vänster

             OK för bekräfta
  

Knappar i displayen:

GRÖN
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16. Söka kanaler från en satellit (en position)
När det kommer nya kanaler på satelliten, kan du söka in dessa utan att ersätta 
programlistor och favoritlistor. Du kan söka en Position (satellit) automatiskt för alla nya 
program, eller söka manuellt efter ett program.
När du har sökt in programmet, ersätts programnamnet i programlistan, om du har ändrat 
dessa. Program som du inte vill ha i program- eller favoritlistan kan raderas.
Nedan visar vi hur du söker in ett nytt program.

Tryck på menu

Markera Kanaler och tryck 
OK.

Markera Sök och tryck OK.

Välj önskad satellit
(här: Thor 1o W) och tryck på
BLÅ sök.
Önskar du att söka upp 
en ny position som du inte 
sökt tidigare gå till avsnittet 
Programsökning på ny 
position.
Tryck på GUL Automatisk.
För manuell sökning se
instruktionerna sist i detta
avsnitt.

Mottagaren söker nu genom
satelliten, och du kan se vilka
program den hittar.

När mottagaren har sökt igen
positionen(satelliten) skriver
den Done.

Tryck på GRÖN tillbaka och
tryck EXIT.
 
De hittade programmen 
ligger nu i programlistan - 
längst bak.

SÖKA PROGRAM AUTOMATISKT 

GRÖN

  GUL

BLÅ

ROD
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16. - fortsättning 

Tryck på Menu
Välj Kanaler och tryck OK
  
Välj Sök och tryck OK

  

Välj den önskade Positionen
(satelliten),(här: Thor 1° W)
och tryck på BLÅ sök.

Tryck på GRÖN manuell

Slå in Frekvensen med
nummertangenterna, välj
Polarisation och tryck OK.
Välj Horisontalläge och
tryck OK.

Välj Symbolrate och
slå in denna med
nummertangenterna.
Tryck på GRÖN nästa.

Mottagaren söker nu efter
CNN. När sökningen är färdig
trycker du på GRÖN tillbaka
GRÖN tillbaka och därefter 
på EXIT.
 
Programmet CNN är nu
insökt och placerat längst
bak i programlistan.

MANUELL SÖKNING AV PROGRAM ( t.ex. CNN int.)
För att söka ett program manuellt, bör vi veta följande infor-
mation: Position/satellit(Thor 1o W), frekvens (11228 MHz), 
polarisation (H), Symbolrate (24500) och program ID (202).

GRÖN

  GUL

BLÅ

ROD
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17. Användning av barnlås (spärra program)
Det är möjligt att låsa program i mottagaren med en fyra siffrig kod, så att barn inte kan se 
det låsta programmet. 
För att låsa program måste man först göra en generell vuxenkod, då gör du på följande vis:

Tryck på menu.
Välj Åtkomstkontroll med
P+ och P-, tryck OK.

Välj Barnlås med P+ och
P- och tryck OK.

Tryck på OK och välj Till
med P+ och P- tryck OK
igen.

Välj Pinkod med P- och P+
och slå in önskad kod med
nummertangenterna. Välj
Pinkod igen med P+ och
P- och slå koden en gång
till. Koden ska innehålla fyra
siffror.

När du slagit in koden 2
gånger, trycker du på GRÖN
använd. Mottagaren ska nu
stängas av för att barnlåset
ska aktiveras. Efter omstart
är barnlåset aktiverat, och
det går nu inte att redigera
programmen utan att
använda koden.

KOM IHÅG! 
skriv ner koden och göm 
den.

UPPRÄTTA BARNLÅS
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17. – fortsättning

Tryck på MENU

Slå in din 4-siffriga kod med
nummertangenterna.

Välj Kanaler med med P+ 
och P- tryck OK.

Välj Redigera med P+ och
P- tryck OK.

Välj det program som ska 
låsas och tryck OK.

Välj Barnlås med P+ och
P- och tryck in tidspunkt
för start av spärr
med med 
nummertangenterna. Välj
tidpunkt till höger med >>
och tryck in sluttidpunkt för
avsluta spärr. Slår man in
spärr 00:00 till 00:00, spärras
programmet hela dygnet.

Tryck på GRÖN använd.

Upprepa ovanstående, om
du vill låsa fl er program.
Tryck på EXIT när du har låst
programmen.

KOM IHÅG! Barnlåset
aktiveras först när du har
startat om mottagaren.

ANVÄND BARNLÅS TILL ATT LÅSA ETT PROGRAM

GRÖN
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18. Installationsmenyn

SPRÅK
Här väljer du menyspråk.

Audio språk prioritet 1

Audio språk prioritet 2

Språk för undertexter 1.
prioritet
Språk för undertexter 2.
prioritet

INSTÄLLNING AV TIDSZON
Val av tidszon

Ställ in sommartid eller ej.

Val av position (satellit) som
används för uppdatering av
klockan.
Val av program som används
för uppdatering av klocka.

INSTÄLLNING AV TV 
FORMAT
Välj mellan bildformaten 4:3 
eller 16:9
Val av video format på 
TVscart.

FUNKTIONER I INSTALLATIONSMENYN
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18. – fortsättning
FJÄRRKONTROLLEN
Val av funktion för RÖD
genvägsknapp (se val-
möjligheter på bildskärmen).
Val av funktion för GUL
genvägsknapp.
Val av funktion för GRÖN
genvägsknapp.
Val av funktion för BLÅ
genvägsknapp.

Följande funktioner kan du programmera på de färgade 
genvägsknapparna.

Ingen = Ingen funktion

TV/Radio = Ändrar mellan TV och Radioprogram.

Signal Information = Visar information om signalstyrka och 
BER

Ljudspår = Väljer ett annat ljudspår på den valda kanalen. = 
Väljer ett annat ljud-spår på den valda kanalen.

Undertexter = Väljer ett annat språk för undertexter eller tar 
= Väljer ett annat språk för undertexter eller tar bort dom helt.

16:9 = Ändrar TV:n till 16:9 format (fungerar bara på 
scartutgången).

TV Format = Går direkt in i TV format menyn.

Flytta undertexten = Efter tryck på genvägsknappan, kan 
du med dubbelpil höger och vänster fl ytta undertexten upp 
eller ner i bilden.

Ställ in kanal = Går direkt in i ställa in kanal menyn.

Favoriter = Öppnar rutan för att snabbt flytta kanaler till 
favoritlistorna.

GRÖN

  GUL

BLÅ

ROD

PROGRAMMERING AV FUNKTIONSKNAPPAR
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18. - fortsättning
Motor
Inställning av motor till/från

Longitud

Lattitud

Motortyp

Nollställer mottagaren till
fabriksinställning.
Man ska slå in en kod för
att nollställa mottagaren,
kontakta din återförsäljare för
att få tillgång till koden.

INTERN VIDEO
Radera allt, raderar allt 
innehåll på Intern Videon. 
Man måste slå in en kod för 
att aktivera denna funktion. 
Stäng används för att stänga 
av Intern Videon och därmed 
spara ström.

INFORMATION
Visar mottagarens 
mjukvaruversion
och serienummer.

MODEMINSTÄLLNINGAR
Val av förvalsnummer 
får utgående samtal, om 
modemet inkopplat på en 
telefoncentral.

NOLLSTÄLLNING AV MOTTAGARE
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19. Programsökning på ny position(med motor)

Välj Menu med P+ eller P- 
och tryck OK.
Välj kanal med P+ och P- 
och tryck OK.
Välj SÖK med P+ och P- och 
tryck OK.
Välj den position du önskar 
att söka in. 
Här väljer vi Astra2.
Tryck på OK.
Markera DiSEqC 1 och tryck 
OK.
Markera DiSEqC nummer 
som lnb’et är kopplat till och 
tryck OK. Här väljer vi nr. 2

Tryck på GRÖN för använd. 
Positionen är nu framflyttad.

Tryck på BLÅ för sök och 
GUL för att söka satelliten.

Mottagaren uppdaterar 
nu frekvenslistan och 
söker därefter kanaler på 
positionen.

Om din mottagare är 
monterad med motor, flyttar 
mottagaren först motorn till 
rätt position.

När mottagaren har sökt 
färdigt, skriver den ”Done”

Tryck på GRÖN tillbaka och 
tryck EXIT.

De nya kanalerna hittar du 
sist i programlistan.

GRÖN

  GUL

BLÅ

RØD

Vill du söka efter nya program på en ny satellitposition är detta möjligt, om du har 
motorstyrning eller ansluter en extra parabol ( justerad till önskad position).

Vill du söka en position 
som inte finns i listan 
- se avsnittet på nästa 

sida
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19. - fortsättning

Välja första lediga position 
och tryck OK.

Markera NAMN och tryck 
OK.

Skriv namn på satelliten med 
skärmtangenterna.

I detta exempel “Hella Sat”
Markera OK och tryck OK.

Markera Position och slå 
in position. Här är den 39,0 
grader Öst.
Välj Öst ”Ö” med pil-
tangenterna. Tryck OK för att 
bekräfta.
 
Markera LNB Typ och tryck 
OK.

Välj LNB och tryck OK, 
normalt används Universal.

Markera DiSEqC 1 och tryck 
OK.

Markera DiSEqC nummer 
varefter LNB till Hella Sat2 är 
monterat och tryck OK.

Här väljer vi nr.2

GRÖN

  GUL

BLÅ

ROD

Om du vill söka en position som inte ligger i positionslistan:
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19. - fortsättning

Markera kanaler och tryck OK.
Välj om mottagaren ska 
lägga till alla kanaler eller 
bara gratis “okodade” 
kanaler.
Välj med P+ och P- knappar-
na och bekräfta med OK.
Tryck på GRÖN för att 
använda.
Positionen är nu aktiverad 
och klart för sökning.

Tryck på BLÅ för att söka 
positionen. Tryck på GRÖN 
för manuell sökning.

Markera Frekvens och slå 
in frekvens. I detta exempel 
12524.
Markera Polaritet och tryck 
OK.Välj polaritet. I detta 
exempel 27500. tryck GRÖN 
nästa.

 

Mottagaren testar värdena 
och söker sedan efter nya 
kanaler.
Kanalerna lagras sist i 
frekvenslistan.

Du har nu gjort en installation 
av en ny satellit och sökt 
program.

GRÖN

  GUL

BLÅ

ROD
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