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Leveransinnehåll
1 Digital Satellite Receiver DSR 6450 (6452) HD/CD
2 Fjärrkontroll RC 54 S
3 2 batterier för fjärrrkontrollen (2 x 1,5 V, typ micro, t.ex. LR 03

eller AAA)
4 Euro-AV kabel (scart-kabel)
5 USB kabel
6 Bruksanvisning

GRUNDIG-tillbehör för satellitmottagare 
Återförsäljaren informerar gärna om det stora GRUNDIG tillbehörs-
programmet för satellitmottagare.

Mottagning av digitala sändningar
Den digitala mottagaren DSR 6450 (6452) HD/CD kan återge
digitala satellitsändningar och digitala marksändningar. För
användningen krävs en digital satellitantenn som ska vara installe-
rad för och riktad mot önskad satellit (till exempel Thor) och/eller en
digital-kompatibel central- eller inomhusantenn.

Till skillnad mot överföringen av analoga sändningar har inte varje
TV- och radioskanal en egen frekvens, utan flera TV- och radio-
kanaler “sänds” från en transponder eller sammanfattas i en
“bukett”.

För att underlätta val och inställning av satellitkanalerna har ett
antal TV- och radiokanaler redan förprogrammerats. Du kan starta
en egen kanalsökning för att lägga till “nya” satellitkanaler.

Programmeringen av “nya” satellitkanaler går snabbt och smidigt.
Aktuella transponderdata återfinns på resp. text-TV sidor, i aktuella
facktidskrifter och på Internet.

ALLMÄNT ______________________________________________
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Den digitala mottagarens speciella egenskaper
Den digitala mottagaren DSR 6450 (6452) HD/CD kan motta och
återge alla “fria” och vissa “kodade” digitala satellitsändningar och 
digitala marksändningar. De digitala sändningarna återges i 
mycket god ljud- och bildkvalitet.

Med den här digitala mottagaren har man en digital videoband-
spelare med två digitala mottagningsdelar.
Det är möjligt att sammanställa, spela in och återge ett eget urval av
sändningarna, oberoende av inställd kanal.

De digitala sändningarna behandlas i mottagaren och kan lagras
på den inbyggda hårddisken.
Hårddiskens stora minneskapacitet (ca 80 gigabyte) möjliggör en
inspelningstid på ca 40 timmar i bästa digitala ljud- och bild-
kvalitet.

Time shift (tidsförskjutning) är en av de speciella funktionerna. Med
en knapptryckning på fjärrkontrollen kan man »frysa« sändningar
för att senare fortsätta titta på samma ställe, d.v.s. utan att missa
något.
Med bildsökningsfunktionen bakåt hittas snabbt början på en
pågående inspelning, med bildsökning framåt går man tillbaka till
»aktuell punkt« igen.

Under inspelningen kan man titta på någon av de sändningarna
som lagrats i katalogen.

Den elektroniska programguiden EPG informerar om programänd-
ringar och de olika kanalernas sändningar inom de närmaste 
timmarna. 
Detaljerad information om sändningarna kan hämtas med en
knapptryckning. 

Den digitala mottagaren har en omfattande, användarvänligt ut-
formad menystruktur. 
Menyerna visas på TV-skärmen, med hänvisning till de olika 
knapparna på fjärrkontrollen.

ALLMÄNT___________________________________________________
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Common interface – vad är det?
Common interface (CI) är ett gränssnitt för DVB-mottagare, 
t.ex. för digitala TV-mottagare (kallas även set-top-box).

Den digitala mottagaren och CI-modulen kan motta och återge alla
“fria” och vissa “kodade” digitala sändningar.
För återgivning av kodade sändningar krävs en CI-modul som pas-
sar till kodningssystemet och tillhörande smartkort. 

Den digitala mottagaren har ett common interface (CI)-gränssnitt
och ett fack för smartkort (kodningssystem CONAX) på framsidan. I
common interface-porten kan CI-moduler av olika fabrikat sättas in.
I CI-modulen sätter man sedan in smartkortet från distributören för
“aktivering” av kodade satellitsändningar.

Observera:
Dra alltid ut nätkontakten innan CI-modulen sätts in.

ALLMÄNT___________________________________________________

Canal Digital
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UPPSTÄLLNING OCH SÄKERHET _____

°C 2h°C

OKMENU

OKMENU/I
COMBO DIGITAL SATELLITE/TERRESTRIAL RECEIVER-PVR-S/T

OKMENU/I
COMBO DIGITAL SATELLITE/TERRESTRIAL RECEIVER-PVR-S/T

OKMENU/I
COMBO DIGITAL SATELLITE/TERRESTRIAL RECEIVER-PVR-S/T

Krieg im Balkan

OKMENU/I
COMBO DIGITAL SATELLITE/TERRESTRIAL RECEIVER-PVR-S/T

AC 90-240V~
50/60 Hz
50 W

USB TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT

Var vänlig uppmärksamma följande anvisningar för att säkerställa
en lång och problemfri användning av den digitala mottagaren:

Denna digitala mottagare är avsedd för mottagning, inspelning och
återgivning av bild- och ljudsignaler. Den är inte avsedd för någon
annan användning.

Se till att den digitala mottagaren ställs upp vågrätt och att väggut-
taget är lätt åtkomligt. 

Vid uppställningen av den digitala mottagaren bör man tänka på
att möbelytor ofta förses med olika slags lacker och plast som inne-
håller kemiska tillsatser. Dessa tillsatser kan reagera på materialet i
apparatfötterna. Det kan förorsaka märken på möbelytorna, som
kan vara svåra eller omöjliga att få bort.

Om den digitala mottagaren har utsatts för stora temperaturskillna-
der, t.ex. vid transport från kallt till varmt utrymme – låt den stå i
minst två timmar innan den ansluts till nätet. 

Se till att apparaten aldrig utsätts för fukt. 
Den digitala mottagaren är avsedd för användning i torra utrym-
men. Om den ändå skulle komma att användas utomhus är det
mycket viktigt att den skyddas mot fukt (regn, vattenstänk). Ställ ej
vätskefyllda kärl (vaser eller liknade) på mottagaren. Behållaren
kan välta och därigenom äventyra den elektriska säkerheten.

Ställ inte den digitala mottagaren direkt intill värmeelement eller i
direkt solljus, detta inverkar negativt på kylningen. Ställ mottagaren
på ett jämnt och hårt underlag. Lägg ej föremål (t.ex. tidningar)
eller små dukar under mottagaren. Om den ställs upp i en bokhylla
el.dyl måste min. avståndet beaktas (ca 10 cm)!

Åskväder kan skada alla elektriska apparater. Även om den digita-
la mottagaren är avstängd kan den skadas genom ett blixtnedslag i
strömnätet och/eller i antennaläggningen. 
Vid åskväder ska nät- och antennkontakter dras ut.

Den digitala mottagaren får inte öppnas. Garantin gäller inte för
skador som uppstår i samband med icke fackmässiga ingrepp.

Miljöskydd
Den här produkten har tillverkats av högvärdiga material och delar
som kan återvinnas och återanvändas.

Den får därför inte slängas i husshållssoporna; den måste lämnas
till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.
Vidstående symbol, som finns på produkten, i bruksanvisningen
eller på förpackningen, uppmärksammar på detta.

Informera dig om vilka återvinningsstationer som finns i din kommun.

Genom att lämna in uttjänta apparater till återvinning/återanvänd-
ning bidrar man aktivt till att skydda miljön.
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Den digitala mottagarens framsida

1 Smartkort-fack (kodsysten CONAX, sändningar “Canal Digi-
tal”) för insättning av ett smartkort.

2 Common Interface port för en CI-modul.

��/I Slår på och av (standby) den digitala mottagaren.

MENU För att hämta och lämna huvudmenyn.

OK Hämtar kanallistan.
I menyerna: bekräftar inmatningar.

∧∧,∨∨ Växlar programplats stegvis, framåt och bakåt.
I menyerna: markör upp/ned; för att välja resp. ändra inställ-
ningar.

<<,>> Ändrar volymen.
I menyerna: markör åt vänster/höger; för att välja resp. ändra
inmatningar.

EN ÖVERBLICK_____________________________________

OKMENU/I
1

2
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EN ÖVERBLICK____________________________________________

Den digitala mottagarens baksida

USB USB-gränssnitt för dataöverföring.

VCR Euro/AV-uttag (in- och utgång) för 
videobandspelare.

TV Euro/AV-uttag (utgång) för TV-apparat.

LNB IN Antennuttag för satellitantenn.

IF OUT Antennuttag (utgång) för en andra satellit-
mottagare.

L       R Stereoutgångar vänster/höger (phono) till
AUDIO HiFi-anläggning. 

VIDEO Bildutgång (FBAS) till TV-apparaten eller 
AV-mottagare.

S/PDIF Ljudutgång, digital ljudsignal (phono) för digital
flerkanals förstärkare. 

SERIAL PORT Seriellt gränssnitt för dataöverföring.

ANT IN Antennuttag för digital markantenn.

IF OUT Uttag för “loop-kabel” till TV-apparaten eller 
videobandspelaren.

AC 90-240V~
50/60 Hz
50 W

USB TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT
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FJÄRRKONTROLLEN ___________________________

TV

� Kopplar över den digitala satellitmottagaren till 
standby och kopplar på den med senast valda
programplats igen. 

� Slår på/av ljudet (mute-funktion). 

�? Väljer ljudkanalen och förinställd volym.

w Aktiverar sleeptimern och väljer avstängningstid.

E Hämtar menyn »Bildformat«.

X Växlar mellan den digitala mottagaren och bild och
ljud från apparaten som är ansluten til uttag »VCR«.

MENU Hämtar huvudmenyn.

EXIT Lämnar menyn.

CH � Växlar programplats stegvis, framåt
CH � och bakåt.

� VOL Ändrar volymen.
� VOL

OK Hämtar kanallistan.

EPG Hämtar den elektroniska programguiden (TV-guiden).

Visar programinformationen.

P- För att bläddra i menyerna.
P+

RÖD Kopplar om mellan TV- och radioläge.

GRÖN Hämtar favoritlistan.

GUL Hämtar satellitlistan/ marksändningar.

BLÅ Hämtar grupperna.

y Hämtar menyn »Textning«.

� Hämtar text-TV.

Förstorar bilden (zoom).

Väljer ett videoläge, om det erbjuds av kanalen.

RC 54 S

MENU EXIT

EPG

CH

CH

VOL VOL

REC PVR P+P-

OK/
CH UST

Time Shift

FAV LIST

A-B

1*? 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ 0
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1 ... 0 Väljer kanal.
Inmatning av bokstäver.

? Hämtar funktionen »Meddelanden«.

Växlar mellan de två senast valda kanalerna.

PVR

PVR Hämtar »PVR lista«.
Välj PVR, MP3 eller foto; tryck först på »Q« och
sedan CH � eller CH �.

PVR

REC Startar inspelningen.

P- Pausar inspelningen.

P+ Indexfunktioner under återgivningen eller inspelning.

Visar informationsraden
Två tryckningar: visar hjälpmenyn.

■ Stopp, tillbaka till TV-signalen.

4 Återgivning

$ Paus vid återgivning.
Time shift vid direktsändning.

W Snabb framspolning

Q Snabb tillbakaspolning

9 Hoppar 15 sekunder framåt.

8 Hoppar 15 sekunder tillbaka.

$R Ultrarapid framåt.

E$ Ultrarapid bakåt.

Återger en inspelning en gång.

A-B Upprepar ett avsnitt av en inspelad sändning.

? Visar indexlistan i uppspelningsläge.

M

FJÄRRKONTROLLEN ____________________________________

RC 54 S

MENU EXIT

EPG

CH

CH

VOL VOL

REC PVR P+P-

OK/
CH UST

Time Shift

FAV LIST

A-B

1*? 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ 0
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Fotoalbum

� VOL, CH � Förskjuter en del av bilden.
� VOL, CH �
OK Visar fotoalbumlistan samtidigt som en bild.

Visar bilden som väljs i fotoalbumlistan.

Visar informationsraden
Två tryckningar: visar hjälpmenyn.

■ Stopp, tillbaka till TV-signalen

4 Startar funktionen diashow när ett foto visas.

$ Stoppar diavisningen.

Q Förstorar aktuellt foto.

W Förminskar aktuellt foto.

8 Väljer föregående foto.

9 Väljer nästa foto.

MP3

OK Visar MP3-listan när en fil (låt) spelas upp.
Spelar upp vald fil från MP3-listan.

Visar hjälpmenyn.

■ Stopp, tillbaka till TV-signalen.

4 Återger vald MP3-fil, när den har stoppats 
kortvarigt.

$ Paus

Q Sökning bakåt.

W Sökning framåt.

$R Hoppar 15 sekunder framåt

E$ Hoppar 15 sekunder tillbaka

8 Väljer föregående MP3-fil.

9 Väljer nästa MP3-fil.

Upprepar aktuell MP3-fil.

A-B Upprepar ett avsnitt ur en MP3-fil.

FJÄRRKONTROLLEN ____________________________________

RC 54 S

MENU EXIT

EPG

CH

CH

VOL VOL

REC PVR P+P-

OK/
CH UST

Time Shift

FAV LIST

A-B

1*? 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ 0
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Anslutning av satellitantenn
1 Anslut satellitantennens antennkabeln till uttag »LNB IN« på den digi-

tala mottagaren. (Gänganslutning, F-connector).
Till uttag »IF OUT« kan en andra satellitmottagare anslutas.

Anslutning av markantenn
1 Anslut centralantennens eller inomhusantennens antennkabel till uttag

»ANT IN« på den digitala mottagaren.

Anvisning: 
Vid användning av en inomhusantenn måste denna ev. flyttas till olika
ställen för att alltid ha optimal mottagning.

2 Koppla samman uttag »OUTPUT TER.« på den digitala mottagaren
med antennuttaget på TV-apparaten med en HF-kabel (loop-funktion för
analoga sändningar).

Anslutning av TV-apparat
1 Anslut bifogad Euro-AV kabel till uttag »TV« på den digitala mottaga-

ren och till motsvarande Euro-AV-uttag (t-ex- EURO-AV, SCART) på 
TV-apparaten.

Anslutning av videobandspelare
1 Anslut en vanligt Euro-AV kabel till uttag »VCR« på den digitala motta-

garen och till Euro-AV-uttaget (t-ex- EURO-AV, LINE IN/OUT, EXT.1) på
videobandspelaren.

Anvisning: 
Vid återgivning av videoinspelningar loopas videobandspelarens 
ljud- och bildsignal automatiskt till TV-apparaten över uttaget »TV« på
den digitala mottagaren.

Anslutning av AV-mottagare eller HiFi-anläggning
1 Anslut en vanlig cinch-(phono)kabel till uttag »VIDEO« och »L  R

AUDIO« (vänster/höger) på den digitala mottagaren och till mot-
svarande ingångar på AV-mottagaren eller HiFi-anläggningen.

Ansluta av digital flerkanalsförstärkare
1 Anslut en vanlig cinch-(phono)kabel till uttaget »S/PDIF« på den digi-

tala mottagaren och till motsvarande ingång på den digitala flerkanals-
förstärkaren.

ANSLUTA/FÖRBEREDA_______________________

TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT

TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT

TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max

TV OUT

TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max

TV OUT

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT
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Anslutning av en PC
1 Anslut datorns USB-kabel till uttag »USB« på den digitala mottagaren.

(Dataöverföring och nedladdning av programvara).

Anslutning av en PC
1 Anslut datorns seriella kabel till uttag »SERIAL PORT« (RS 232) på

den digitala mottagaren. (Nedladdning av programvara).

Anslutning av nätkabel
1 Anslut nätkabelns stickkontakt till vägguttaget. 

Sätta in batterier i fjärrkontrollen
1 Öppna batterifacket, tag av locket.

2 Sätt in batterierna (typ Micro, t.ex. LR 03 eller AAA, 2 x 1,5 V). Beakta
polariteten hos batterierna (markerad i batterifackets botten). 

3 Stäng batterifacket.

Anvisning: 
Om den digitala mottagaren inte längre reagerar på fjärrkontrollens
signaler kan det bero på att batterierna är tomma. Förbrukade batterier
måste tas ut ur apparaten.
Garantin gäller inte för skador som orsakas av läckande batterier.

Miljöskydd
Batterier får inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Det gäller
även batterier som inte innehåller tungmetall. Se till att förbrukade bat-
terier tas om hand på ett miljövänligt sätt, t.ex. genom att lämna in dem
på kommunala insamlingsställen. Informera dig om de lagar och före-
skrifter som gäller.

ANSLUTA/FÖRBEREDA_________________________

AC 90-240V~
50/60 Hz
50 W

USB TV

VCR

LNB 

IF OU

DC 13/
400mA 

TV

VCR

LNB IN

IF OUT

DC 13/18V
400mA Max.

L

R

VIDEO

S/PDIFAUDIO

SERIAL PORT

ANT IN

DC 5V
30mA Max.

TV OUT
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Menyerna
Den digitala mottagaren har en omfattande, användarvänligt 
utformad menystruktur. Menyerna visas på TV-skärmen. 

Till många av de funktioner som väljs med fjärrkontrollen avger 
den digitala mottagaren informativa menyer och symbolrader på 
TV-skärmen. 

Här kan många inställningar göras och information inhämtas om
användningen av den digitala mottagaren.

Knapparna på fjärrkontrollen, som behövs för att navigera och
göra inställningar i menyerna, förklaras på skärmen.

Huvudmenyn är den digitala mottagarens kontrollpanel.

Hämta huvudmenyn med »MENU«. Bläddra i menyn med 
»� VOL« eller »� VOL« och välj önskad undermeny.

Bekräfta med »OK« för att aktivera resp. undermeny. Välj rad med
»CH �« eller »CH �«.

Bekräfta valet med »OK«. För det mesta visas nu en ny meny;
bläddra och välj inställning i menyn med »CH �« eller »CH �«.
Ändra inställningarna med »� VOL«, »� VOL«, »CH �« eller
»CH �«.

För inställningarna kan även rullgardinsmenyn användas: Välj
inställning och tryck på »OK«. Gör inställningen med »CH �« eller
»CH �« och bekräfta med »OK«.

Lämna menynivån med »MENU«.
Lämna menyn direkt med »EXIT«.

GRUNDINSTÄLLNINGAR ___________________
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Bestämma programplatser
Den digitala mottagaren är förprogrammerad med satellitkanaler
som lagras i enlighet med valt språk.

Med följande inställningar väljs språket för menyer, ljud, textning
och text-TV. Den digitala mottagaren anpassas till TV-apparaten
och tunern konfigureras.

De förprogrammerade kanalerna och kanalerna som hittas genom
den automatiska sökningen lagras i kanallistorna. Sedan kan 
kanalerna sorteras i valfri ordningsföljd.

1 Slå på den digitala mottagaren med »�/I« på mottagaren.
– När apparaten slås på för första gången visas menyn

»Reset».

Land

Anvisning:
Menyn »Reset« finns under »Systeminformation« i huvud-
menyn.

1 Välj land med »� VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Start« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta
med »OK«.
– Menyn »Språkval« visas.

Språkinställning

Anvisning:
Menyn »Språkval« finns under »Inställningar« i huvudmenyn.

1 Välj rad med »CH �« eller »CH �«.

2 Välj önskat språk med »� VOL« eller »� VOL«,

eller

3 aktivera rullgardinsmenyn med »OK« och välj språk med »CH
�« eller »CH �«, bekräfta med »OK«.

– »Menyspråk«: språk på bildskärmsmenyerna 
(OSD – On Screen Display).

– »Första ljud«: det prioriterade språket för sändningar
med flerkanalsljud.

– »Andra ljud«: språket som ska väljas för sändningar
med flerkanalsljud, om det prioriterade
språket inte står till förfogande.

GRUNDINSTÄLLNINGAR _____________________________
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– »Första textning«: det prioriterade textningsspråket för
sändningar med textning.

– »Andra textning«: textningspråket som ska väljas för
sändningar med textning, om det prio-
riterade språket inte står till förfo-
gande.

– »Text-TV«: språket för text-TV.

4 Gå till nästa inställning med »MENU«.

Välja TV-apparatens bildformat

Anvisning:
Menyn »TV inställningar« finns under »Inställningar« i huvud-
menyn.
Menyn »Bildformat« kan även hämtas med »E«.

1 Välj bildformat med »� VOL« eller »� VOL«:

– »4:3 Full«: inställning för TV-apparat resp. flat
bildskärm i formatet 4:3.
Bredbild, som fyller hela skärmen utan
svart rand upptill eller nedtill.

– »16:9 Full«: inställning för TV-apparat resp. flat
bildskärm med format 16:9.

– »4:3 Center«: inställning för TV-apparat resp. flat
bildskärm i formatet 4:3.
Bredbild, fyller hela skärmen, bilden är
något beskuren på höger och vänster
sida.

– »4:3 LetterBox«: inställning för TV-apparat resp. flat
bildskärm i formatet 4:3.
Bredbild med svart rand upptill och
nedtill.

Kontrastinställning 
1 Välj raden »Kontrast« med »CH �« eller »CH �«.

2 Ställ in kontrasten med »� VOL« eller »� VOL«.
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Välja Dolby Digital*
Med inställningen Dolby Digital »På« återges ljudet i Dolby Digital,
förutsatt att det stöds av distributören och av aktuell sändning.
Om aktuell sändning har digitalt flerkanalsljud visas symbolen
»=«.
För Dolby Digital måste uttaget »S/PDIF« anslutas till en flerkanals-
förstärkare.

1 Välj raden »Dolby Digital« med »CH �« eller »CH �«.

2 Välj »På« med »� VOL« eller »� VOL«.

Välja videosignal för Euro AV-utgången (TV)
Det går att välja mellan inställningarna »CVBS« (normal bildkvali-
tet), »RGB« (hög bildkvalitet) och »S-VIDEO« (hög bildkvalitet).
Fabriksinställningen är »RGB«.

1 Välj raden »Videoutgång« med »CH �« eller »CH �«.

2 Välj »CVBS« eller »RGB« med »� VOL« eller »� VOL«.
– S-VIDEO-signalen kan inte väljas, den överförs alltid över

Euro AV-utgången (TV).

3 Gå till nästa inställning med »MENU«.

Ställa in lokal tid
För att den elektroniska programguiden ska visa aktuella sändningar
vid rätt tidpunkt måste tidzonen ställas in här.

Anvisning:
Menyn »Lokaltidsinställningar« finns under »Inställningar« i
huvudmenyn.

1 Välj land med »� VOL« eller »� VOL«.

Anvisning:
Raden »Tid« är endast en informationsrad, den kan inte aktive-
ras.

2 Gå till nästa inställning med »MENU«.

GRUNDINSTÄLLNINGAR _____________________________

* Under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY och dubbel-D-symbolen � är varumärken som tillhör Dolby Labo-
ratories Licensing Corporation.
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LNB inställning
Mottagarens LNB-inställningar måste konfigureras passande till
använd LNB-typ.

Om satellitantennen är riktad mot THOR och har en universal-LNB
måste inga ändringar göras här.

Anvisning:
Menyn »LNB Inställning« finns under »Kanalinstallation« i
huvudmenyn.

1 Välj rätt rad med »CH �« eller »CH �« och tryck på »OK«.

2 Välj inställning med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.

3 När alla inställningar har gjorts: välj raden »Lagra« med 
»CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

Anvisning:
Om de förprogrammerade kanalerna inte behövs är det möjligt
att gå direkt till menyn »Sök kanaler« med »RÖD« och starta
en sökning.

4 Gå till nästa inställning med »MENU«.

Automatisk sökning efter satellitkanaler
Vid den automatiska sökningen avsöks alla transpondrar efter
kanaler.

1 Välj raden »Antal satelliter« med »CH �« eller »CH �« och
välj antal antenner med »� VOL« eller »� VOL«.

Anvisningar:
Om mottagaren är ansluten till ett DiSEqC system: ställ in anta-
let antenner och aktuell antenn i enlighet därmed.
Exempel: om mottagaren är ansluten till tre antenner, välj »3«
under »Antal satelliter« och tilldela satellitnanmet till den 
aktuella antennen.

2 Välj raden »Nuvarande satellit« med »CH �« eller »CH �«
och välj den första antennen med »� VOL« eller »� VOL«.

Anvisningar:
Om det endast finns en antenn kan det inte göras några 
ändringar här.

GRUNDINSTÄLLNINGAR _____________________________
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3 Välj raden »Satellitnamn« med »CH �« eller »CH �« och välj
den satellit mot vilken antennen är riktad med »� VOL« eller
»� VOL«.

Anvisningar:
Om flera antenner är anslutna: välj »2« under »Nuvarande
satellit« och tilldela den här antennen till satelliten.

4 Välj raden »LNB-typ« med »CH �« eller »CH �« välj LNB-typ
med »� VOL« eller »� VOL«.

5 Välj raden »TP« med »CH �« eller »CH �« och välj trans-
ponder med »� VOL« eller »� VOL«.

Anvisningar:
När den gröna knappen trycks ned kan transpondrarna änd-
ras. När den gula knappen trycks ned kan en ny transponder
läggas till.

6 Välj raden »Sökningstyp« med »CH �« eller »CH �« och välj
sökningssätt med »� VOL« eller »� VOL«.

7 Välj raden »FTA/CAS Typ« med »CH �« eller »CH �« och
välj FTA/CAS (free to air/conditional access) med »� VOL«
eller »� VOL«.

Anvisningar:
Om »Alla« eller »CAS« har valts kan CA-systemet väljas när
den gröna knappen har tryckts ned.

8 Välj raden »Sök nuvarande satellit« eller »Sök alla satelliter«
med »CH �« eller »CH �« och starta sökningen med »OK«.
– Sidan »Sök kanaler« visas.

9 Tryck på »OK« när meddelandet »Sökning klar Tryck på OK«
visas.

10 Gå tillbaka till menyn »Sök kanaler« med »MENU«, gå till
nästa inställning med »EXIT«.

GRUNDINSTÄLLNINGAR _____________________________
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Automatisk sökning efter marksända kanaler
Vid den automatiska sökningen avsöks det digitala kanalutbudet
efter kanaler.

1 Välj sökningssätt »Auto« med »� VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Active Antenna« med »CH �« eller »CH �« och
koppla till eller ifrån antennspänningen med »� VOL« eller
»� VOL«.

Observera!
En aktiv inomhusantenn med förstärkare kan anslutas till uttaget
»ANT IN«, likspänning +5V DC (max 30 mA).
Antennspänningen får endast tillkopplas till en aktiv inomhus-
antenn med förstärkare som inte försörjs med spänning över en
nätdel (el.dyl). Om det inte beaktas kan det leda till kortslut-
ning, eller antennen kan förstöras!

3 Välj raden »Starta sökning« med »CH �« eller »CH �« och
starta sökningen med »OK«.
– Sidan »Sök kanaler« visas.

4 Tryck på »OK« när meddelandet »Sökning klar Tryck på OK«
visas.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

– Efter sökningen kopplar den digitala mottagaren över till pro-
gramplats 1.

– De förprogrammerade kanalerna kan sorteras i valfri ord-
ningsföljd, ej önskade kanaler kan raderas (se sidan 23
“Ändra kanallistan”).

GRUNDINSTÄLLNINGAR _____________________________
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Barnlås
Med barnlåset kan man spärra TV- och radioprogram och förhind-
ra att obehöriga ändringar görs på installationen eller mottagar-
inställningarna.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Barnlås« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.
– »Ange PIN-kod« visas.
– Från fabrik är PIN-koden inställd på »1234«.

3 Mata in PIN-koden »1234« med sifferknapparna.
– Menyn »Barnlås« aktiveras.

Kanalspärr
Om kanalspärren är inställd på »Ja«, måste man mata in rätt 
PIN-kod för att kunna titta på resp. kanals program.

1 Välj raden »Kanalspärr« med »CH �« eller »CH �« och välj
»Ja« eller »Nej« med »� VOL« eller »� VOL«.

Installationsspärr
Om installationsspärren är inställd på »Ja«, måste man mata in rätt
PIN-kod för att kunna hämta huvudmenyn.

1 Välj raden »Installationsspärr« med »CH �« eller »CH �« och
välj »Ja« eller »Nej« med »� VOL« eller »� VOL«.

Mottagarspärr
Om mottagarspärren är inställd på »Ja«, måste man mata in rätt
PIN-kod för att kunna slå på mottagaren ur standby-läget.

1 Välj raden »Mottagarspärr« med »CH �« eller »CH �« och
välj »Ja« eller »Nej« med »� VOL« eller »� VOL«.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

INSTÄLLNINGAR _________________________________
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Ändra kanallistan
De programmerade kanalerna kan sorteras i valfri ordningsföljd, 
ej önskade kanaler kan raderas.

1 Hämta kanallistan med »OK«.

Anvisning:
Med den röda knappen växlar man mellan TV- och radio-
tabellen.

Radera kanaler
1 Aktivera ändringsläget med »A-B«, välj raden »Ta bort kanal«

med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

2 Välj kanalen som ska raderas med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.
– Kanalen markeras med blå färg.

3 Välj ytterligare en kanal med »P-« eller »P+« och bekräfta
med »OK«.

4 Radera kanalen: tryck på »A-B«, välj »Ja« med »� VOL«
eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.
– De markerade kanalerna raderas.

Flytta kanaler
1 Aktivera ändringsläget med »A-B«, välj raden »Flytta kanal«

med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

2 Välj kanalen som ska flyttas med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.

3 Välj en ny programplats med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.

4 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller 
»� VOL« och bekräfta med »OK«.

Ändra favoritlistan
Favoritkanalerna kan sparas i favoritlistan.

1 Aktivera ändringsläget med »A-B«, välj raden »FAV urval«
med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

2 Välj kanal med »CH �« eller »CH �«, välj favoritlista 
(FAV1-FAV8) med »� VOL« eller »� VOL« och bekräfta med
»OK«.

INSTÄLLNINGAR _______________________________________
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3 Välj ytterligare kanaler med »CH �« eller »CH �«, välj 
favoritlista (FAV1-FAV8) med »� VOL« eller »� VOL« och
bekräfta med »OK«.

4 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller »� VOL«
och bekräfta med »OK«.

Spärra och aktivera kanaler
Valfria kanaler kan spärras. För att kunna titta på en spärrad
kanals program måste man mata in rätt PIN-kod.

1 Aktivera ändringsläget med »A-B«, välj raden »Spärr« med
»CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

2 Välj kanalen som ska spärras med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.
– Kanalen markeras med en låssymbol.
– Upprepa de här stegen för att låsa upp (aktivera kanalen).

Anvisning:
Spärren kan aktiveras och avaktiveras under »Kanalspärr« i
menyn »Barnlås«.

3 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller 
»� VOL« och bekräfta med »OK«.

Anpassa volymen
Volymen kan anpassas till de olika kanalerna.

1 Aktivera ändringsläget med »A-B«, välj raden »Volym offset«
med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

2 Välj kanalerna med »CH �« eller »CH �« och anpassa 
volymen med »� VOL« eller »� VOL«.

3 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller 
»� VOL« och bekräfta med »OK«.

Anvisning:
Volymanpassningen kan aktiveras med »� ?«.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

INSTÄLLNINGAR _______________________________________
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Mottagning av kodade satellitsändningar
Den digitala mottagaren har common interface (CI)-port och ett
fack för smartkort (kodningssystem CONAX, sändningar “Canal
Digital”). Common interface-porten används för anslutning av CI-
moduler till olika kodningssystem.
För återgivning av kodade sändningar krävs en CI-modul som pas-
sar till kodningssystemet och tillhörande smartkort.
De innehåller alla funktioner som krävs för åtkomst, avkodning och
mottagning av kodade satellitsändningar från de olika distribu-
törerna. 

Computer interface
1 Skjut in CI-modulen i porten.

2 Skjut in smartkortet med mikrochipsidan (liten, guldfärgad
kvadrat) uppåt i CI-modulen eller i det övre facket.

Anvisningar:
Sätt in modulerna försiktigt. Skjut inte in dem med våld, skjut
inte in dem snett.
Se även CI-modulens bruksanvisning.

3 Välj, i huvudmenyn, »Behörighetskontroll« med »CH �« eller
»CH �« och bekräfta med »OK«.

4 Välj önskad undermeny med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.
– På skärmen visas en undermeny som genereras av 

CI-modulen.
– Fortsätt sedan enligt menyerna på skärmen eller beskriv-

ningen i bruksanvisningen till CI-modulen.

5 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

INSTÄLLNINGAR _______________________________________
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Slå på och av
1 Slå på den digitala mottagaren ur standby-läget med »�«.

2 Koppla över den digitala mottagaren till standby med »�«.

Välja driftläge
Det går att välja mellan lägena TV (TV-program) och RADIO (radio-
program).

1 Välj läge med »RÖD«. 

Välja programplatser
1 Välj programplats stegvis framåt eller bakåt med »CH �« eller

»CH �« (tryck flera gånger, tills önskad plats nås).

2 »Bläddra igenom« programplatserna snabbt med »CH �«
eller »CH �«, håll knapparna nedtryckta tills önskad kanal
nås.

3 Mata in en- och flersiffriga programplatsnummer med »1 ... 0«
på fjärrkontrollen.
– Ej använda programplatser ignoreras då.

Anvisning:
Efter varje kanalbyte visas aktuellt programplatsnummer, kanal-
namnet, den aktuella och den efterföljande sändningens titel
med start- och sluttidpunkt. Om aktuell sändning har digitalt
flerkanalsljud (symbolen »=« visas) eller om flera språk
erbjuds (symbol »�?«), visas även denna information.

Ställa in volymen
I menyläget kan volymen inte ändras.

1 Ställ in volymen med »� VOL« eller »� VOL«.
– På TV-skärmen visas en volymmätare.

GRUNDFUNKTIONER _________________________
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Stänga av ljudet (mute)
1 Koppla bort ljudet med »�« på fjärrkontrollen.

2 Ljudet kopplas till igen med »�« på fjärrkontrollen.
– Ljudet återges med senast inställd volym. 

Välja kanaler i kanallistan
Kanalerna kan väljas från olika listor (t.ex. favoriter).

1 Hämta kanallistorna med de färgade knapparna:
»GRÖN«: favoritlistorna (alla, FAV 1-FAV 8)
»GUL«: listorna (alla satelliter, marksändningar sökta satel-

liter)
»BLÅ«: grupp (ingen, SAT, transponder, nätverk, CAS,

spärra och A till Ö)

2 Byt kanallista: välj önskad lista med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.

3 Välj kanal med »CH �« eller »CH �« och aktivera med
»OK«.

Växla från aktuell kanal till den senast aktiva
kanalen

Den digitala mottagaren »kommer ihåg« den senast valda kanalen
om den var aktiverad minst 1 sekund.

1 Växla från den aktuella till den senast valda kanalen med 
» «.

2 Gå tillbaka till den aktuella kanalen med » «.

Välja ljudkanal
För flerspråkiga sändningar kan ett annat språk väljas eller det
digitala ljudet ställas in (AC-3) (om det erbjuds).

1 Tryck på »�?«.
– Menyn »Ljud« visas.

2 Gör inställningen med »CH �« eller »CH �« och »� VOL«
eller »� VOL«.

3 Avsluta inställningen; tryck två gånger på »EXIT«.

M

M
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Elektronisk programguide (EPG)
Den elektroniska programguiden innehåller information om TV- och
radioprogrammen, t.ex. sändningarnas titel och beskrivningar av
pågående och kommande sändningar.

1 Visa programinformationen med »EPG«.
– Dagens program visas.

Anvisning:
Om inga sändningar visas kan en EPG-sökning göras med 
»A-B«.

2 Välj sändning med »CH �«, »CH �«, »� VOL« eller 
»� VOL«.

3 Hämta programinformation till den valda sändningen med
»OK«.

4 Gå tillbaka till dagens program med »OK«.

5 Gå till nästa dag med »GRÖN« och tillbaka igen med
»GUL«.

6 Med »BLÅ« kan man ändra tidsintervall för tidmätaren 
(30 min. eller 60 min.).

7 Lämna den elektroniska programguiden med »EPG«.

GRUNDFUNKTIONER ___________________________________
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Hårddisken
Det går att hämta information om hårddisken och formatera hård-
disken.

Information om hårddisken
1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »PVR Inställningar« med »�

VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »HDD Information« med »CH �« eller »CH �« och
aktivera den med »OK«.
– Hårddiskinformationen tonas in. Följande uppgifter visas:

modellnummer, total kapacitet, ledig kapacitet, ledig inspel-
ningstid och ledig kapacitet för MP3 och fotografier.

3 Avsluta visningen med »EXIT«.

Formatera hårddisken
1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »PVR Inställningar« med »�

VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »HDD format« med »CH �« eller »CH �« och akti-
vera den med »OK«.

3 Välj rad med »CH �« eller »CH �« och välj inställning med
»� VOL« eller »� VOL«:

– Om hårddisken ska formateras: välj »På« under »HDD for-
mat«.

– Om alla inspelade sändningar ska raderas: välj »På« under
»Radera helt PVR«.

– Om alla MP3 och fotografier ska raderas: välj »På« under
»All delete of MP3 & Photos«.

4 Välj raden »Start« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.
– Sidan »HDD Information« visas.

5 Avsluta inställningen med »EXIT«.

PERSONAL VIDEO RECORDER __________
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Inspelning
Det går t.ex. att titta på en satellitsändning med eller utan tidsför-
skjutning samtidigt som en sändning spelas in över den mark-
bundna tunern.
Sändningen som spelas in lagras automatiskt i katalogen (hårddis-
ken) på PVR (Personal Video Recorder). Under inspelningen kan
man titta på någon av de sändningarna som lagrats i katalogen.
Funktionerna fotoalbum och MP3 kan aktiveras under inspelningen.

Spela in direkt
1 Välj kanal med »CH �« eller »CH �« eller med sifferknappar-

na och tryck på »REC«.
– Upptill till vänster på TV-skärmen visas inspelningsinformatio-

nen. Den består av filnamn, tiden, och inspelningstiden. (Den
förinställda inspelningstiden är 60 minuter.)

2 Hämta menyn »Nuvarande inspelningsinställning« med
»REC«.
– Information om tid och filnamn visas.

3 Inspelningstiden kan ändras med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Ändra filnamn: välj filnamnet med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.

5 Mata in filnamnet med sifferknapparna »� VOL«, »� VOL«
och de färgade knapparna och bekräfta med »OK«.

6 Avsluta inställningen: välj »Lagra« med »CH �« eller »CH �«
och bekräfta med »OK«.

7 Avbryt inspelningen (pausa); tryck på »P-«.

8 Fortsätt inspelningen med »P-«.

9 Skapa index; tryck på »P+«.

10 Avsluta inspelningen: tryck på »■ och välj »Ja« med 
»� VOL« eller »� VOL«.

PERSONAL VIDEO RECORDER ______________________
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Välja sändning i kanallistan
1 Hämta kanallistan med »OK«.

2 Välj kanal med »CH �« eller »CH �« och aktivera med
»OK«.

3 Starta inspelningen med »REC«.

4 Hämta menyn »Nuvarande inspelningsinställning« med
»REC«.
– Information om tid och filnamn visas.

5 Avsluta inspelningen: tryck på »■« och välj »Ja« med 
»� VOL« eller »� VOL«.

Timerinspelning
Det går att ställa in en timer för inspelning.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »PVR Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Record Timer Setting« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.
– Menyn »Record Timer Setting« visas.

3 Hämta menyn för inspelningsdata med »GUL«.

4 Välj raderna »Kanal« med »CH �« eller »CH �« och välj
kanal med »� VOL« eller »� VOL«.

5 Välj raden »Startdatum« med »CH �« eller »CH �« och tryck
på »OK«.
– Menyn »Kalender« visas.

6 Mata in startdatumet med »CH �« eller »CH �« och »�
VOL« eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.

7 Välj raden »Starttid« med »CH �« eller »CH �« och mata in
den fyrsiffriga starttiden med sifferknapparna.

8 Välj raden »Varaktighet« med »CH �« eller »CH �« och välj
tiden med »� VOL« eller »� VOL«.
– Stopptiden ställs in automatiskt.

9 Välj raden »Repetition« med »CH �« eller »CH �« och välj
inspelningsalternativ med »� VOL« eller »� VOL«.

10 Välj raden »Spärr« med »CH �« eller »CH �« och välj »På«
med »� VOL« eller »� VOL«.
– Timern kan nu inte raderas.

PERSONAL VIDEO RECORDER ______________________



3232

11 Ändra filnamn: välj filnamnet med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.

12 Mata in filnamnet med sifferknapparna och de färgade knap-
parna och bekräfta med »OK«.

13 Avsluta inställningen: välj »Lagra« med »CH �« eller »CH �«
och bekräfta med »OK«.
– Inspelningstimern har programmerats.

14 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

Programmera timern med EPG
Timern kan ta över sändningarna från EPG.

1 Hämta den elektroniska programguiden (EPG) med »EPG«.

2 Välj önskad sändning med »CH �« eller »CH �«, »� VOL«
eller »� VOL«.

3 Ta över den valda sändningen i timern med »REC«.
– Programmerade sändningar markeras med rosa färg i EPG.
– Den programmerade sändningen kan hanteras i menyn 

»Record Timer Setting« (se Ändra timern).

4 Radera programmeringen: välj sändningen med »CH �«, 
»CH �«, »� VOL« eller »� VOL« och ta bort den ur timer-
listan med »REC«.
– Markeringen raderas, sändningen raderades i menyn

»Record Timer Setting«.

5 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

Ändra timern
Den programmerade timern kan ändras.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »PVR Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Record Timer Setting« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.
– Menyn »Record Timer Setting« visas.

3 Välj timer med »CH �« eller »CH �« och tryck på »GRÖN«.
– Menyn för inmatning av timerdata visas.

4 Gör önskad ändring.

5 Avsluta inställningen: välj »Lagra« med »CH �« eller »CH �«
och bekräfta med »OK«.
– Inspelningstimern har ändrats.

6 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.
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Radera timern
Den programmerade timern kan raderas.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »PVR Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Record Timer Setting« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.
– Menyn »Record Timer Setting« visas.

3 Aktivera raderingsfunktionen med »BLÅ«.

4 Välj timer med »CH �« eller »CH �« och bekräfta inmatning-
en med »OK«.
– Timern markeras med blå färg.

5 Bekräfta raderingen: tryck på »BLÅ « och välj »Ja« med 
»� VOL« eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.

6 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

Time shift
Med denna funktion kan man »avbryta« aktuell sändning och först
senare se fortsättningen.

1 Tryck på »$« under sändningen.
– Den digitala mottagaren kopplar över till stillbild och startar

inspelningen.
– Upp till 90 minuter kan spelas in på det här sättet.

2 Starta återgivningen av den avbrutna sändningen med »$«
eller »4«.
– Inspelningen fortsätter under återgivningen.

3 Avsluta time shift-funktionen med »5«.
– Nu visas »Vill Du stoppa tidsfördröjning?«.

4 Välj, med »� VOL« eller »� VOL«, mellan »Save« (sänd-
ningen sparas på hårddisken), »Discard« (sändningen raderas)
och »Avbryt« (time shift fortsätter) och bekräfta med »OK«.

5 Under time shift kan följande funktioner användas:

Återgivning med »4«
Ultrarapid framåt, bakåt med »$R«, »E$«
Bildsökning framåt, bakåt med »W«, »Q«
Paus med »$«
Hoppa framåt/bakåt med »9«, »8«
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Återgivning

Välja sändning i PVR-listan
1 Hämta PVR-listan med »PVR«.

– »PVR lista« visas.

2 Välj sändning med »CH �« eller »CH �« och starta återgiv-
ningen med »OK«.

Anvisning:
Under återgivningen kan man växla direkt till PVR-listan med
»OK«.

3 Avsluta återgivningen med »5«.
– Den digitala mottagaren kopplar över till pågående sänd-

ning.

Bildsökning framåt/bakåt
1 Tryck på »W« eller »Q« under återgivningen. Med uppre-

pade tryckningar ställer man in olika återgivningshastigheter
(dubbel, 4-, 6-, 8-dubbel).

Bildsökning framåt/bakåt (stegvis)
Det går att hoppa framåt eller bakåt i 15-sekunders steg.

1 Tryck på »9« eller »8« under återgivningen.
– Återgivningen hoppar 15 sekunder framåt eller bakåt.

Upprepad återgivning
Aktuell inspelning kan upprepas.

1 Tryck på » « under återgivningen. Tryck på nytt på knappen
för att avsluta funktionen.

Upprepa en viss sekvens A-B
Med denna funktion markeras början och slutet på en sekvens, som
sedan upprepas.

1 Tryck på »A-B« under återgivningen.
– Denna tidpunkt blir startmärke A.

2 Tryck på »A-B« igen under återgivningen.
– Denna tidpunkt blir startmärke B.
– Den digitala mottagaren upprepar avsnittet mellan de två

märkena.

3 Tryck en gång till på »A-B« för att avsluta funktionen.
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Ultrarapid
Man kan välja mellan olika hastigheter (1/2, 1/4, 1/6, 1/8 framåt
eller bakåt).

1 Tryck på »$R« eller »E$« under återgivningen. Med uppre-
pade tryckningar ställer man in olika återgivningshastigheter
(1/2, 1/4, 1/6, 1/8).

Index
Markerade sekvenser kan förses med index-markering.

1 Tryck på »P+« under återgivningen.
– Upp till 10 markeringar kan göras i varje inspelning.

2 Hämta menyn »Index arbetar« med »?«.

3 Välj index med »CH �« eller »CH �« och starta återgivningen
med »OK«.

4 Radera index-markering: markera index med »RÖD« och
radera med »EXIT«.
– Menyn »Index arbetar« tonas bort.

Återge stillbilder stegvis
Återgivningen kan ställas in på »bild för bild«.

1 Tryck på »$« under återgivningen.

2 Tryck på »$« igen under återgivningen för att visa nästa still-
bild.

3 Tryck på »4« för att komma tillbaka till återgivningen.

Återgivning under inspelning
En inspelad sändning kan återges medan en annan sändning spe-
las in.

1 Välj sändningen (kanalen) som ska spelas in med »CH �« eller
»CH �« och starta inspelningen med »REC«.

2 Hämta PVR-listan med »PVR«.
– »PVR lista« visas.

3 Välj sändning med »CH �« eller »CH �« och starta återgiv-
ningen med »OK«.

4 Avsluta återgivningen med »5«.

5 Tryck en gång till på »5« för att avsluta inspelningen.

6 Välj »Ja« med »� VOL« eller »� VOL« och bekräfta med
»OK«.
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Ändra PVR-listan
De lagrade kanalerna kan sorteras (A till Ö, datum, storlek), redi-
geras (radera, döpa om, spärra) eller avkodas.

1 Hämta PVR-listan med »PVR«.

Sortera sändningar
De lagrade sändningarna kan sorteras i alfabetisk ordning, efter
datum eller efter storlek (stigande).

1 Tryck på »GUL« och välj ordningsföljd med »CH �« eller 
»CH �«.

2 Bekräfta ordningsföljden med »OK«.

Redigera sändningar
De sparade sändningarna kan raderas, döpas om eller spärras.

1 Tryck på »BLÅ« och välj »Ta bort«, »Ändra namn« eller
»Spärr« med »CH �« eller »CH �«.

2 Välj sändning med »CH �« eller »CH �« och tryck på »OK«.

– »Ta bort«: bekräfta med »EXIT« och välj »Ja«
med »� VOL« eller »� VOL«.

– »Ändra namn«: mata in det nya namnet med sif-
ferknapparna och de färgade knap-
parna och bekräfta med »OK«. Avslu-
ta genom att trycka två gånger på
»EXIT«.

– »Spärr«: bekräfta med »EXIT« och välj »Ja«
med »� VOL« eller »� VOL«.

Avkoda sändningar
Om inspelade, kodade sändningar ska sparas över längre tid är
det bäst att avkoda filen. Annars kan det hända att inspelningen
inte längre kan återges korrekt efter en ev. uppdatering av smart-
kortet.

1 Tryck på »GRÖN« och välj, med »CH �« eller »CH �«, den
kodade sändningen (markering: $).

2 Bekräfta med »OK«.

Anvisning:
Det går att avkoda flera filer samtidigt. Då visas »Vill du fortsät-
ta avkodningen?« efter varje fil som avkodats.
Detta meddelande måste bekräftas med »OK«.

3 Starta avkodningen med »A-B«.

– De avkodade filerna sparas under ett annat filnamn (t.ex.
*******DES-001).
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Fotoalbum
Det går att överföra bildfiler från PC:n till den digitala mottagaren.
Anslut först USB-kabeln mellan PC:n och den digitala mottagaren
och installera drivrutinerna för nedladdning och nedladdnings-
servern.
Nedladdningsprogrammet erhålls på Internetsidan www.grundig.com.

1 Hämta PVR-listan med »PVR« och tryck på »RÖD«.

2 Välj »Foton« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.
– Upp till 500 fotografier kan sparas i en favoritlista. Totalt kan

alltså 4000 fotografier sparas.

Välja fotografier i favoritlistorna
1 Välj foto med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

Visa ett foto
1 Välj foto med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

Diashow
1 Starta en diashow från en favoritlista med »4«.

2 Stoppa visningen med »$«.

3 Gå till nästa bild med »9«.

4 Gå till föregående bild med »8«.

Zoom (förstora, förminska)
1 Förstora bilden med »Q«.

– Det går att få 2 gångers förstoring på bilderna.

2 Välj bilddel med »CH �«, »CH �«, »� VOL« eller »� VOL«.

3 Förminska bilden med »W«.
– Det går att förminska bilderna till 50 %.
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Döpa om favoritlistor
1 Hämta favoritlistorna med »GRÖN«.

2 Välj önskad favoritlista med »CH �« eller »CH �« och välj
menyn »Ändra namn« med »BLÅ« och »OK«.

3 Mata in det nya namnet med sifferknapparna och de färgade
knapparna och bekräfta med »OK«.

4 Lämna funktionen med »EXIT«.

Sortera fotolista
Fotolistan kan sorteras efter titel, fotograf och album.

1 Välj sorteringsläget med »GUL«.

2 Välj önskad sortering med »CH �« eller »CH �« och bekräfta
med »OK«.

Döpa om fotografier
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Ändra namn« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta
med »OK«.

3 Välj foto med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.
– Menyn »Ändra namn« visas.

4 Mata in det nya namnet med sifferknapparna och de färgade
knapparna och bekräfta med »OK«.

5 Lämna menyn »Ändra namn« med »EXIT«.

Radera fotografier
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Ta bort« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.

3 Välj foto med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

4 Bekräfta med »EXIT« och välj »Ja« med »� VOL« eller 
»� VOL«.
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Flytta fotografier i favoritlistorna
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Flytta FAV« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.

3 Välj foto med »CH �« eller »CH �«, välj önskad favoritlista
(FAV1-FAV8) med »� VOL« eller »� VOL« och bekräfta med
»OK«.

4 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller 
»� VOL« och bekräfta med »OK«.

5 Lämna funktionen med »EXIT«.
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MP3
Det går att överföra musikdata (MP3) från PC:n till den digitala
mottagaren.
Anslut först USB-kabeln mellan PC:n och den digitala mottagaren
och installera drivrutinerna för nedladdning och nedladdnings-
servern.
Nedladdningsprogrammet erhålls på Internetsidan www.grundig.com.

1 Hämta PVR-listan med »PVR« och tryck på »RÖD«.

2 Välj »MP3« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.
– Upp till 500 MP3-filer kan sparas i en favoritlista. Totalt kan

alltså 4000 filer resp. 3 GB sparas.

Återgivning
1 Välj MP3-fil med »CH �« eller »CH �« och starta återgiv-

ningen med »OK«.

Anvisning:
Under återgivningen kan man växla direkt till MP3-listan med
»OK«.

2 Avsluta återgivningen med »5«.

Sökning framåt/bakåt (stegvis)
Det går att hoppa framåt eller bakåt i 15-sekunders steg.

1 Tryck på »$R« eller »E$« under återgivningen.

Sökning framåt/bakåt
1 Tryck på »W« eller »Q« under pågående återgivningen

tills rätt avsnitt har hittats.

Välja låtar
1 Välj, under återgivningen, nästa låt med »9«.

2 Välj föregående låt med »8«.

Avbryta återgivningen (pausa)
1 Tryck på »$« under återgivningen.
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Upprepa en viss sekvens A-B
Med denna funktion markeras början och slutet på ett avsnitt, som
sedan upprepas.

1 Tryck på »A-B« under återgivningen.
– Denna tidpunkt blir startmärke A.

2 Tryck på »A-B« igen under återgivningen.
– Denna tidpunkt blir slutmärke B.
– Den digitala mottagaren upprepar avsnittet mellan de två

märkena.

3 Tryck en gång till på »A-B« för att avsluta funktionen.
– Den digitala mottagaren kopplar över till normal återgivning

av nästa låt.

Upprepa återgivning
Aktuell inspelning kan upprepas.

1 Tryck på » « under återgivningen (och när MP3 infomenyn
visas). Tryck på nytt på för att avsluta funktionen.

Döpa om favoritlistor
1 Hämta favoritlistorna med »GRÖN«.

2 Välj önskad favoritlista med »CH �« eller »CH �« och välj
menyn »Ändra namn« med »BLÅ« och »OK«.

3 Mata in det nya namnet med sifferknapparna och de färgade
knapparna och bekräfta med »OK«.

4 Lämna funktionen med »EXIT«.

Sortera MP3-listan
MP3-listan kan sorteras i alfabetisk ordning, efter låt, artist, album,
årtal eller genre.

1 Välj sorteringsläget med »GUL«.

2 Välj önskad sortering med »CH �« eller »CH �« och bekräfta
med »OK«.
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Döpa om MP3-filer
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Ändra namn« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta
med »OK«.

3 Välj önskad låt med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.
– Menyn »Ändra namn« visas.

4 Mata in det nya namnet med sifferknapparna och de färgade
knapparna och bekräfta med »OK«.

5 Lämna menyn »Ändra namn« med »EXIT«.

Radera MP3-filer
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Ta bort« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.

3 Välj fil med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med »OK«.

4 Bekräfta med »EXIT« och välj »Ja« med »� VOL« eller »�
VOL«.

Flytta MP3-filer i favoritlistorna
1 Hämta »Redigera« med »BLÅ«.

2 Välj »Flytta FAV« med »CH �« eller »CH �« och bekräfta med
»OK«.

3 Välj MP3-fil med »CH �« eller »CH �«, välj favoritlista 
(FAV1-FAV8) med »� VOL« eller »� VOL« och bekräfta med
»OK«.

4 Spara: tryck på »A-B«. Välj »Ja« med »� VOL« eller »�
VOL« och bekräfta med »OK«.

5 Lämna funktionen med »EXIT«.
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Användarinställningar

Visningstid för programinformationen
Du kan bestämma hur länge programinformationen ska visas.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Användarprofil« med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.

3 Välj raden »Timeout för kanalinfo« med »CH �« eller »CH �«
och ställ in tiden med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Avsluta inställningen med »EXIT«.

Textning
Textningen kan visas eller döljas.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Inställningar« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Användarprofil« med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.

3 Välj raden »DVB-textning« med »CH �« eller »CH �« och välj
»På« eller »Av« med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Avsluta inställningen med »EXIT«.
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Timerfunktioner
Den digitala mottagaren kan slås på/stängas av vid en program-
merad tidpunkt.

Mata in påslagnings-/avstängningstid
1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Inställningar« med »�

VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Timerinställningar« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.

3 Välj raden »Starta« eller »Stoppa« med »CH �« eller »CH �«
och välj »På« med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Starttid« eller »Stopptid« med »CH �« eller »CH
�« och mata in tiden med sifferknapparna.

5 Avsluta inställningen med »EXIT«.

Mata in avstängningstiden (sleeptimer)
1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Inställningar« med »�

VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Timerinställningar« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.

3 Välj raden »Sleep timer (minuter)« med »CH �« eller »CH �«
och välj avstängningstiden i 15-minuters steg med »� VOL«
eller »� VOL«.

Anvisning:
Sleeptimern kan även aktiveras med »�«.

4 Avsluta inställningen med »EXIT«.
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Ändra kanaler
Det går att döpa om, lägga till och radera kanaler.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Redigera« med »� VOL«
eller »� VOL«.

2 Välj raden »Redigera kanal« med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.
– Menyn »Redigera kanal« visas.

Döpa om kanaler
1 Välj kanal med »CH �« eller »CH �«.

2 Hämta menyn »Redigera« med »GRÖN« och bekräfta kanal-
namnet med »OK«.

3 Mata in det nya namnet med sifferknapparna, de färgade
knapparna och »� VOL« och »� VOL«, bekräfta med
»OK«.

4 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

Lägga till kanaler 
1 Hämta menyn »Lägg till« med »GUL« och bekräfta »Ny kanal«

med »OK«.

2 Mata in det nya namnet med sifferknapparna, de färgade
knapparna och »� VOL« och »� VOL«, bekräfta med
»OK«.

3 Välj raderna »Video-PID«, »Ljud-PID« och »PCR-PID« med 
»CH �« eller »CH �«.

4 Mata in PID-värdena med sifferknapparna, »� VOL« eller »�
VOL«.

5 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

Radera kanaler
1 Hämta raderingsfunktionen med »BLÅ«.

2 Välj kanalen som ska raderas med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.
– Kanalen markeras med blå färg.

3 Välj ytterligare en kanal med »P-« eller »P+« och bekräfta
med »OK«.

4 Radera kanalen: tryck på »EXIT«, välj »Ja« med »� VOL«
eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.
– De markerade kanalerna raderas.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.
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Ändra transpondrar
Det går att ändra, lägga till och radera transpondrar.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Redigera« med »� VOL«
eller »� VOL«.

2 Välj raden »Redigera TP« med »CH �« eller »CH �« och tryck
på »OK«.
– Menyn »Redigera TP« visas.

Ändra transpondrar
1 Välj transponder med »CH �« eller »CH �«.

2 Hämta menyn »Redigera« med »GRÖN«.

3 Mata in värdena för »Frekvens«, »Polaritet« och »Symbol-
värde« med sifferknapparna, »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

Lägga till transponder
1 Hämta menyn »Lägg till« med »GUL«.

2 Välj raderna »Frekven«, »Polaritet« och »Symbolhastighet«
med »CH �« eller »CH �«.

3 Mata in värdena för »Frekvens«, »Polaritet« och »Symbol-
värde« med sifferknapparna, »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

Radera transponder
1 Hämta raderingsfunktionen med »BLÅ«.

2 Välj transpondern som ska raderas med »CH �« eller »CH �«
och bekräfta med »OK«.
– Transpondern markeras med blå färg.

3 Välj ytterligare en transponder med »P-« eller »P+« och
bekräfta med »OK«.

4 Radera transpondern: tryck på »EXIT«, välj »Ja« med »�
VOL« eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.
– De markerade transpondrarna raderas.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

EXTRAFUNKTIONER_____________________________________
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Ändra satelliter
Det går att ändra, lägga till och radera satelliter.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Redigera« med »� VOL«
eller »� VOL«.

2 Välj raden »Redigera Satellit« med »CH �« eller »CH �« och
tryck på »OK«.
– Menyn »Redigera Satellit« visas.

Ändra satelliter
1 Välj satelliter med »CH �« eller »CH �«.

2 Hämta menyn »Redigera« med »GRÖN«.

3 Bekräfta raden »Satellit« med »OK«.

4 Mata in det nya namnet med sifferknapparna, de färgade
knapparna och »� VOL« och »� VOL«, bekräfta med
»OK«.

5 Välj raden »Vinkel« med »CH �« eller »CH �« och mata 
in det nya värdet med sifferknapparna, »� VOL« eller 
»� VOL«.

6 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

Lägga till satelliter
1 Hämta menyn »Lägg till« med »GUL«.

2 Bekräfta raden »Satellit« med »OK«.

3 Mata in det nya namnet med sifferknapparna, de färgade
knapparna och »� VOL« och »� VOL«, bekräfta med
»OK«.

4 Välj raden »Vinkel«, »LNB-typ«, »Frekvens«, »Polaritet« och
»Symbolvärde« med »CH �« eller »CH �«.

5 Mata in värdena för »Frekvens«, »Polaritet« och »Symbol-
värde« med sifferknapparna, »� VOL« eller »� VOL«.

6 Välj raden »Lagra« med »CH �« eller »CH �« och spara med
»OK«.

EXTRAFUNKTIONER_____________________________________
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Radera satelliter
1 Hämta raderingsfunktionen med »BLÅ«.

2 Välj satelliten som ska raderas med »CH �« eller »CH �« och
bekräfta med »OK«.
– Satelliten markeras med blå färg.

3 Välj ytterligare satelliter med »P-« eller »P+« och bekräfta med
»OK«.

4 Radera satelliten: tryck på »EXIT«, välj »Ja« med »� VOL«
eller »� VOL« och bekräfta med »OK«.
– De markerade satelliterna raderas.

Avsluta inställningen
1 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

EXTRAFUNKTIONER_____________________________________
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Manuell sökning efter marksända kanaler
Vid den manuella sökningen avsöks en kanal eller ett nätverk efter
kanaler.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Kanalinstallation« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Kanalsök TV-antenn« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.
– Menyn »Kanalsök TV-antenn« visas.

3 Välj sökningssätt »Manuell« eller »Nätverk« med »� VOL«
eller »� VOL«.

4 Välj raden »Kanal« med »CH �« eller »CH �« och välj kanal-
nummer med »� VOL« eller »� VOL«.

5 Välj raden »Aktive Antenna« med »CH �« eller »CH �« och
koppla till eller ifrån antennspänningen med »� VOL« eller
»� VOL«.

Observera!
En aktiv inomhusantenn med förstärkare kan anslutas till uttaget
»ANT IN«, likspänning +5V DC (max 30 mA).
Antennspänningen får endast tillkopplas till en aktiv inomhus-
antenn med förstärkare som inte försörjs med spänning över en
nätdel (el.dyl). Om det inte beaktas kan det leda till kortslut-
ning, eller antennen kan förstöras!

6 Välj raden »Starta sökning« med »CH �« eller »CH �« och
starta sökningen med »OK«.
– Sidan »Sök kanaler« visas.

7 Tryck på »OK« när meddelandet »Sökning klar Tryck på OK«
visas.

8 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

EXTRAFUNKTIONER_____________________________________
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Radera alla kanaler
Med denna funktion raderas alla kanaler.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Redigera« med »� VOL«
eller »� VOL«.

2 Välj raden »Radera alla kanaler« med »CH �« eller »CH �«
och tryck på »OK«.
– Menyn »Radera alla kanaler« visas.

3 Välj »Ja« med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Start« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.

5 Avsluta inställningen; tryck på »EXIT«.

Återställa mottagarens fabriksinställningar
Med denna funktion raderas alla användarinställningar.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Systeminformation« med »�
VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Reset« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.
– Menyn »Reset« visas.

3 Välj land med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Start« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.
– Menyn »Språkval« visas.
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Uppgradera den digitala mottagarens 
programvara

Den digitala tekniken gör det möjligt att uppgradera operativ-
systemet i den digitala mottagaren.

1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Systeminformation« med 
»� VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »Mjukvaru uppdatering« med »CH �« eller »CH
�« och tryck på »OK«.
– Menyn »Mjukvaru uppdatering« visas.

3 Välj raden »OTA-inställningar« med »CH �« eller »CH �«
och välj »Återställning 1« med »� VOL« eller »� VOL«.

4 Välj raden »Start« med »CH �« eller »CH �« och tryck på
»OK«.
– Den digitala mottagaren söker automatiskt sin nedladdnings-

kanal och kontrollerar sedan om det finns ny data. Detta kan
ta några minuter. Vänta tills sökningen är avslutad.

5 Om ny programvara har hittats: välj »Ja« med »� VOL« eller
»� VOL« och bekräfta med »OK«.
– Mottagaren startas om efter 3-5 minuter.

Observera:
Om lagringen av nedladdad data avbryts (t.ex. om nätsladden
dras ut) kan det leda till att den digitala mottagarens operativ-
system skadas!

Läs anvisningarna på menyerna noga!

Visa apparatinformation
1 Välj, i huvudmenyn, undermenyn »Systeminformation« med 

»� VOL« eller »� VOL«.

2 Välj raden »STB version« med »CH �« eller »CH �« och tryck
på »OK«.
– Här finns information om tillverkaren, om hårdvaru- och pro-

gramvaruversionen.

3 Tryck på »EXIT« för att lämna menyn.

Ansluta den digitala mottagaren till en PC
Över det seriella gränssnittet »RS 232« kan mottagaren anslutas
till en PC.
Över den här anslutningen kan programvaran uppgraderas och
andra upp- eller nedladdningar göras.
Ytterligare information finns på Internet under www.grundig.com.

SPECIALINSTÄLLNINGAR ______________________________
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Tekniska data
Kraven i de för CE-märkningen nödvändiga standarderna uppfylls. 

1. Front Ends
1.1 Satellite
Input connector 1 x F type
Output connector 1 x F type 75 Ohm, IF signal out
Frequency range 950 MHz to 2150 MHz
Input impedance 75 Ohm
Signal level -25 to -65 dBm
LNB power & polarization Vertical 13.5 V ± 1 V

Horizontal 18.5 V ± 1 V
22 kHz tone Frequency 22 kHz ± 2 kHz

Amplitude 0.6 V p-p ± 0.2 V p-p
Demodulation QPSK
Input symbol rate 2 ~ 45 Msps
FEC decoder Convolutional code rate

1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with
constraint Length M=7

1.2 Terrestrial
RF Input Connector IEC type, female
RF Output Connector IEC type, male
Input Frequency Range VHF & UHF; Bands III, IV, V
Input Signal Level -78 dBm ~ -20 dBm
Noise Figure 5 dB typ. 12 dB max.
OFDM-Demod IC MT352 (produced by Zarlink)
Input Impedance 75 Ohm
Return Loss 4 dB typ.
IF Band width 7/8 MHz (-3 dB) typ.
Transmission mode 2 K FFT, 8 K FFT
Constellations QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Convolutional code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guards intervals 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
RF Input Voltage Out 5 V/30 mA (for active antenna)

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 80 Mbit/s max.
Aspect ratio 4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
Video resolution 720 x 576 (PAL)
Audio decoding MPEG 1 audio layer 1 & 2
Audio mode Stereo, dual channel, joint stereo,

mono
Sampling rate 32, 44.1 and 48 kHz
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3. Memory
Flash memory 2 M bytes
Program DRAM 16 M bytes
EEPROM 2 K 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 16 bit DAC
Output Level 2 Vrms max.
Volume & mute control

Data interface RS232C, Baud Rate 9600 ~ 115200
9 Pin D-Sub

5. Conditional Access
Embedded Conax 1 Smart Card Reader

6. PCMCIA
Number of Slot 1
Type I, II DVB Common Interface Standard

7. Storage
Capacity 80 GB HD already equipped; up to

80 GB for A/V purpose
Interface IDE
Protocol ATA / ATAPI-5

8. Recording Options
Pause time (Time Shifting) about 90 min max.

9. USB interface
Connector Type Serial B
USB Driver Ver 1.1
Data Rate 12 Mbps max.

10. Key Functions
Pause Supported
Record Instant record
Fast forward/reverse Multiple rate
Slow motion forward/rev. Multiple rate
Frame by Frame Supported
Random search Supported
Instant replay Supported

INFORMATION ___________________________________________
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11. Power Supply
Input voltage AC 90 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Type SMPS
Power consumption 50 W max.

(Below 7 W max. for stand-by mode)
Protection Separate internal fuse and chassis

grounding and the input shall have
lighting or electric shock protection.

12. Physical Specifications
Size (W x H x D) 320 mm x 60 mm x 220 mm
Weight about 2.0 kg

13. Environment
Operating temperature from +5 °C up to +40 °C
Storage temperature from -40 °C up to +65 °C

14. User Interface
Molecular

15. Languages
OSD english, danish, finish, norwegian,

swedish
IM english, danish, finish, norwegian,

swedish

16. Assessoris
RCU
Batteries
SCART cable
USB cable
Instruction Manual
Warranty sheet

17. Approvals
CE

INFORMATION ___________________________________________
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INFORMATION ___________________________________________

Åtgärda störningar
Om ett fel uppstår, beakta först dessa anvisningar innan du låter reparera
den digitala mottagaren.
Om problemet inte går att lösa med hjälp av anvisningarna, vänd dig till
återförsäljaren eller till ett serviceställe.
Försök aldrig reparera den digitala mottagaren själv, garantin förlorar då
sin giltighet.

PROBLEM

Ingen funktion, ingen
driftindikator

Ingen bild

Inget ljud

Meddelande
»Felaktig signal«

Fjärrkontrollen 
fungerar inte

Fel klockslag visas

Bildstörning vid 
kanaler med frekvens
omkring 12480 MHz

MÖJLIGA ORSAKER

Nätkabeln ej rätt ansluten

Euro-AV kabeln felaktigt 
ansluten, fel inställning i 
menyn »TV inställningar« 

Ljudet har stängst av (mute),
Euro-AV kabeln ej korrekt
ansluten, volymen för lågt
inställd på mottagaren

Satellitenantennen har inte
installerats korrekt, satellitkabel
skadad, fel inställning på
menyn »LNB-inställning«

Batterierna har satts in fel, för
svaga batterier, fjärrkontrollen
riktas inte mot IR-ögat

Avvikelse från den lokala tiden

Störningen orsakas ev. av tråd-
lösa DECT-telefoner i närheten
av mottagaren

ÅTGÄRD

Anslut nätkabeln korrekt

Anslut Euro-AV kabeln rätt,
korrigera menyinställning-
arna

Slå på ljudet igen, anslut
Euro-AV kabeln rätt, höj
volymen

Installlera satellitenanten-
nen, byt satellitkabel, korri-
gera menyinställningarna

Sätt in batterierna rätt, sätt
in nya batterier, rikta fjärr-
kontrollen mot IR-ögat

Korrigera avvikelsen 
(se sidan 18)

Flytta trådlösa DECT-telefo-
ner så att de inte befinner
sig inom mottagarens och
satellitkabelns räckvidd


