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SÄKERHETSINFORMATION

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH EL-STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR 
REGN ELLER FUKT.

VARNING För att minska risken 
för brand och elstötAR, ta inte 
bort skyddet (eller baksidan) på 

apparaten. Överlåt all service till kvalificerad 
servicepersonal.

Blixten med en pilsymbol i en liksidig triangel, informerar 
användaren om oisolerad ”farlig spänning” inuti denna 
produkt som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk 
för elstötar.
Utropstecknet i en liksidig triangel informerar användaren 
att det finns viktig information för användning och service i 
dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH 
ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER 
FUKT. FÖRSIKTIG: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖT, PASSA IN 
KONTAKTEN MED BREDA BLAD I ETT UTTAG MED BREDA 
HÅLOCH SÄTT IN DEN HELT.
Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga 
föremål fyllda med vätska, som t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Förutom att nogrannt uppmärksamma kvalitetsstandard vid 
tillverkning av våra videoprodukter, är säkerhet en huvudfaktor vid 
designen av varje produkt. Dock är säkerhet också ditt ansvar. Detta 
blad listar viktig information som hjälper till att säkerställa din trivsel 
och korrekt användning av videoprodukten och tillhörande utrustning. 
Läs den noggrant innan du använder din videoprodukt.
•Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller eluttag utöver 
 deras kapacitet, då detta kan orsaka brand eller elstöt.
•Använd inte olämpliga (oskyddade) uttag, detta kan vara farligt.
•Kontrollera uttagen regelbundet, om dett finns någon spricka eller fel 
 i kabelns isolering och enhet, koppla genast bort den och låt 
 apparaten kontrolleras av en kvalificerad tekniker.

•Använd inte strömkabeln någonstans i närheten av vatten eller 
 vätska, som badkar, vask, pool, tvättmaskin eller i en våt/fuktig lokal 
 etc.
•Placera inte apparaten på en ostabil yta eller föremål. Enheten kan 
 ramla, orsaka allvarliga skador för ett barn eller vuxen och även 
 allvarligt skada enheten.
•Placera aldrig enheten i närheten av eller på värmealstrande 
 apparater, som värmeelement, ugnar, kaminer, värmefläktar, 
 förstärkare, osv. Utsätt inte heller enheten för direkt solljus då detta 
 kan medföra att enheten överhettas.
•Före rengöring eller polering, dra ut kontakten från vägguttaget, 
 använd inte vätska eller sprayrengöringsmedel, alkohol eller annat 
 rengöringsmedel! Använd en torr, mjuk trasa för att rengöraenheten 
 på utsidan.
•Placera aldrig ett tungt föremål på apparaten
•Motverka inte säkerhetssyftet med kontakten, om den medföljande 
 kontakten inte passar i ditt vägguttag, kontakta en elektriker för att 
 byta ut uttaget, tvinga inte in kontakten i uttaget.
•Skydda elkabeln från att bli trampad på eller klämd speciellt vid 
 kontakter, eluttag och apparatens utgång.
•Koppla från denna apparat vid åskväder eller då den inte används 
 under en länge tid.
•Anlita kvalificerad personal för service. Service krävs när apparaten 
 har skadats på något sätt.
•Stäng av huvudströmbrytaren när enheten inte används, (Dra ut 
 kontakten från vägguttaget när du inte ska använda apparaten 
 under en längre tid), ta ut skivan innan du flyttar eller stänger av 
 enheten.
•Täck inte över eller rör någon komponent inuti enheten!
•Placera apparaten på en plan yta med bra luftcirkulation. Se till att 
 ventilationshålen inte täcks över, i annat fall överhettas enheten 
 eller fungerar dåligt.
•Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före installation och 
 användning.
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1. Nummerknappar
2. MENY
3. KANAL+ eller UPP
4. VOL- eller VÄNSTER
5. OK (bekräfta)
6. BLÄDDRA UPP
7. KANAL- eller NER
8. TV/RADIO
9. INFO
10. LJUD
11. TEXTNING
12. PLAY
13. PAUS
14. Röd knapp/BAKÅT

15. Grön knapp/FRAMÅT
16. Viloläge på/av
17. MUTE (tyst)
18. R-knapp
19. AVSLUTA
20. VOL+ eller HÖGER
21. BLÄDDRA NER
22. FAV
23. EPG
24. TTX
25. SPELA IN
26. STOPP
27. Blå knapp/PVR Manager
28. Gul knapp



1. Första installation
1. När digitalboxen slås på första gången, visas en ”Welcome Page”.
2. Använd pilknapparna ▲▼◄► för att välja "Region" och "OSD 
    Language".
3. Fortsätt till "Search" knappen och tryck "OK" för att påbörja 
    kanalsökning.

2. Volymkontroll
Använd "VOL+" och "VOL-" knapparna för att öka eller minska volymen.

När du trycker på "Mute"     knappen stängs ljudet av.
Tryck på "Mute"     igen och tryck på Volym-knapparnan för att sätta 
på ljudet.

I Main Menu → Installation → Channel scan, ställ in de lämpliga 
parametrarna. Flytta det markerade fältet till "Search" knappen. 
Tryck på [OK] knappen för att söka kanalerna.

3. Kanalsökning
Det finns två olika sätt att söka kanaler.
I Main Menu → Installation → Auto scan, gå till "Search" knappen. Tryck på [OK] knappen för att söka 
kanalerna.
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4. Inställningsmeny
Tryck på "MENU" knappen för att aktivera huvudmenyn. Välj "Setup" och tryck på "OK" knappen för att öppna 
menyn.

Ändra OSD-språk
Ändra TV-system: PAL/NTSC/AUTO. Mode: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9PB, 
16:9AUTO.
Timerinställning: För mer informations se nästa avsnitt.
Inställning av OSD egenskaper 
Inställning av föräldraskydd
Kanaler eller menyer kan låsas/blockeras med lösenord. Det urspurngliga 
lösenordet är ”0000”. 
Det universella lösenordet är ”3330”

 

 

Mottagarinställning Välj off för extern hemantenn; välj on för eldriven antenn
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6. EPG (Elektronisk programguide)
Tryck på "EPG" knappen för att visa all information om kanalerna. 
Följande funktioner kan användas i EPG menyn. 
Switch List: Tryck ”2” för att växla mellan programlista och eventlista
Play Booking: Välj event och tryck "OK" för att boka uppspelning: 
REC Booking: Välj event och tryck "REC" för att boka inspelning.
Bokningslista: Tryck ”1” för att visa bokningslistan

7. Mediaspelare
USB porten kan spela MPEG, JPEG, MP3 OCH WMA filer USB minne 2.0 höghastighet/USB hårddisk stöds 
av denna inställningsbox. Men när en USB hårddisk används, vänligen använd en strömadapter för att ansluta 
till hårddisken. 

 

 

 

 

5. Verktyg
Mottagarinfo: Tekniska data om mottagaren 
Spel: Det finns två spel (Snake, Othello)
Ladda standardinställningar: Mata in det nya lösenordet eller standardlösenordet och bekräfta för att återgå 
till standardinställningarna.
Uppgradera program: Uppgraderingen finns tillgänglig på New Majestic S.p.A. webbsida endast då enheten 
behöver den.
Uppdateringsinställningar: Programuppdatering och automatisk kanaluppdatering
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1. När USB minnet har installerats kan du öppna Main Menu → Media+ → Media Player meny för att spela 
musik, MP3 och WMA, video eller titta på bilder JPEG.
2. I Main Menu → Media+ → PVR Manage, finns de inspelade videofilerna listade på skärmen. Du kan låsa, 
radera eller byta namn på filerna eller trycka [OK] för att spela upp.



8. Inspelning och tidsförskjutning
Ett USB-minne eller en USB hårddisk behövs för att spela in och för att använda tisdförskjutningsfunktionen. 
OBS! om USB-minnet har för långsam dataöverföring  så fungerar inte inspelningsfunktionen.

 8.1. Inspelning
Efter att du har tryckt på [REC] börjar inspelningen och "REC" fältet visas.

För inspelning eller tidsförskjutningsfunktioner, behövs 
ett USB-minne eller en USB hårddisk. 1 timmes 
videoinspelning kräver ungefär 2 Gbytes ledig plats. 
 (Lagringsutrymmet är relaterat till programinnehållet)
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Recording time
Recording Format
Program Name  
Recording Duration 
Remain Space
live
PS

Inspelningstid
Inspelningsformat
Programnamn  
Inspelningslängd 
Kvarvarande utrymme
direktsänd
PS



8.2 Tidsförskjutning (512MB minimum ledigt utrymme)
Om du ställer in tidsförskjutning på "OFF" och trycker på pause-knappen, så fryser du bilden men programmet 
är inte pausat.
För att aktivera tidsförskjutningsfunktionen, måste du ställa ”Timeshift to Rec” till ”On” i menyn PVR Configuration.
Video data lagras i ”TimeShift Buffert” När digitalboxen är i tidsförskjutningsläge, kan du spola tillbaka och se 
programmet från början medan enheten fortfarande spelar in, du behöver bara pausa programmet och starta 
tittande igen närhelst du önskar tryck på play knappen.
Med "PLAY" "PAUSE" "FB" "FF" knapparna kan du titta/pausa/snabbspola bakåt/snabbspola framåt i 
programmet. Tryck på "STOP" knappen, tidsförskjutningen avslutas och återgår till det direktsända programmet.

8.3 PVR konfigurering
I "Main Menu → Media+ → PVR configuration” menyn kan du ställa in följande funktioner

Standard inspelningslängden är 3 timmar. När "REC" fältet visas tryck "REC" och en "Record Duration box" 
visas, tryck [OK] och du kan ställa in inspelningens längd. Tryck [OK] igen för att bekräfta och sedan [EXIT] 
för att avsluta inställningen av längden.
När "REC" fältet visas tryck på [EXIT] knappen och "REC" fältet försvinner. En "REC" symbol visas i det 
vänstra övre hörnet.
För att stoppa inspelningen, tryck på [STOP] knappen och när du har bekräftat, stoppas inspelningen.
Kompatibilitet med alla USB enheter på marknaden kan inte garanteras. De systemfiler som stöds är FAT, 
FAT32, NTFS.
Medan en kanal spelas in, kan du inte se en annan kanal genom att trycka på "CH+/CH-" eller nummer knapp.
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1. Önskad lagring: USB delning (välj den logiska enhet för att lagra data)
2. TimeShift Tid (min): Du kan reservera tiden för tidsförskjutning från 10 till 60 minuter.
3. Typ av inspelning:
    "TS" → Transport Stream format (*.dvr). Detta format kan bara spelas i digitalboxen.
    "PS" → Program Stream format (*.mpg). Detta format kan spelas på din dator.
4. Stand-by mode: Efter avslutad inspelning, om du vill att dekodern ska stängas av, ställ in detta alternativ 
    på ”ON”
5. TimeShift To Rec:
    "On" → när du trycker på "REC" knappen, data i tidsförskjutnings bufferten lagras i den inspelade filen.. 
    "Off' → när du börjar spela in, spelas det bara in från den aktuella tiden..
6. TimeShift:
   "On” aktivera tidsförskjutning
   "Off’ inaktivera tidsförskjutning
Skivformat: Systemfiler FAT eller NTFS 
NOTERA:
Ta inte bort inspelningsenheten innan den har avinstallerats.
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SPECIFIKATIONER

MOTTAGARE OCH KANALER

 

 

 

BANDBREDD 
DEMODULATOR

RF INPUT ANSLUTNING x1

(D-TYPE, IEC169-2, HONA) 

FREKVENSOMRÅDE:

174MHz -230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF)

6/7/8 MHZ

COFDM

DEKODER

TRANSPORT STRÖMNING 
PROFILNIVÅ 
DEKODERMODUL 
VIDEOFORMAT 
Ljudformat:
VIDEOUTGÅNG 
MEDIASPELARE

  

MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL,
PAL-NTSC-AUTO
4:3/16:9 SWITCHABLE
MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz 
CVBS.RGB
JPEG, MP3, MPG (MPEG2)

ANSLUTNINGAR
HUVUDSTRÖMKABEL
MOTTAGARE
SCART
USB

  

FAST TYP 
ANTENN INGÅNGx1 
TV x1 
USB2.0 HÖGHASTIGHET X1

STRÖMFÖRSÖRJNING
STRÖMFÖRBRUKNING

 ~220-240V 50/60HZ 
MAX. 6W



MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan 
vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte 
hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns 
nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med 
annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det 
viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan 
lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din 
kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på tom plats

Importerad av:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

www.denver-electronics.com


