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1 Inledning 
 

1.1 Egenskaper 
 

Utöver att helt enkelt ta emot satellitsignaler, har denna digitala TV 
Mottagare många bekväma och avancerade funktioner: 
 

Denna mottagare har två platser för CA Moduler och två 
platser för tv kort för att kunna titta på betal TV  . 

Användaren kan använda flyttbara lagringsenheter för att 
spela in TV program. Det är möjligt att schemalägga denna 
mottagare för att spela in, inte bara ett enda TV program, utan varje 
avsnitt av en serie med programguiden. Se även ”Spela in TV 
program” 

Användaren kan pausa och återuppta ett direktsänt program. 
Se ”Time-Shifting” Mottagaren kan spela många typer av mediefiler, 
inklusive bilder, musik och video. Se ”Spela upp Mediefiler från 
andra enheter” 

Denna mottagare erbjuder en mängd olika program, däribland 
Youtube. Se även ” App skärm” 
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1.2 Tillbehör 
Följande tillbehör medföljer. 
 

 

 

 

Fjärrkontroll Batterier Strömkabel 

 

 

 

HDMI Kabel Manual  
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1.3 Fjärrkontroll 
Använd fjärrkontrollen för att styra din digitala TV mottagare. Före 
använding, se till att batterierna är korrekt installerade 
 

 
 

1.  : Stäng av eller sätt på din digitala TV mottagare. 

2.  : Stäng av ljudet. 
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3. V.Format Växla visningsformat (04:03 / 16:09). Se “ Ljud och 
videoinställningar. 

4. Upplösning: Ändra bildupplösning. 
5. SLEEP: Ställ in insomningstimern. Se “Insomningstimer” 
6. TV/RAD: Växla mellan TV kanaler och radiostationer. 
7.  Använd dessa knappar för att bläddra listor 
8. Undertext: Visa undertexter. Se även ”Visa undertexter” 
9. Text TV: Visa Text TV sidor. Se även ”Visa Text TV”  
10. Använd sifferknapparna för att mata in siffror. 
11. FAV: Visa listan over favorit kanaler. 
12. PLAY LIST: Visa listan over filer som är lagrade I en flyttbar 

lagringsenhet. Se ”Spela upp mediefiler. 
13. OK: Välj ett objekt. Dessutom användes den här knappen för att 

visa kanallistan. Se ”Visa kanallista” 
14. Använd dessa navigerinsknappar för att navigera  I menyer och 

interaktiva skärmar. 
15. INFO: Visa information om det aktuella programmet. 
16. RECALL: Visa listan över nyligen visade kanaler. 
17. MENY: Visa apps. Se “App skärm” dessutom använder man denna 

knappen för att återgå till högre menynivå. 
18. EXIT: Gå tillbaka till föregående skärm eller stänga den aktuella 

listan eller dialogruta. 
19. Använd dessa volymknappar för att justera volymen. 
20. Använd dessa kanalknappar för att byta kanal. 
21. EPG: Visar programguiden. Se “Programguiden” 
22. Dessa färgknappar har olika funktioner, beroende på vad 

mottagaren för närvarande gör. 
23. Använd dessa knappar för att styra inspelning och uppspelning. 

Se ”Spela in TV och spela mediefiler”. 
24.  : Denna knapp utför olika funktioner, berende på vad 

mottagaren gör för tillfället. 
25. Använd dessa knappar för att titta två olika kanaler samtidigt. 

Se ”Titta på två kanaler samtidigt”. 
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1.4 Komma igång 
Installera den digitala TV-mottagare på rätt sätt, med hänvisning till 
installation på sidan 14.  
Anslut strömadaptern till ett eluttag och sätt i kontakten i uttaget på 
baksidan av mottagaren. Tryck sedan på strömbrytaren på fjärrkontrollen 
för att slå på mottagaren.  
När du slår på mottagaren för första gången, börjar de inledande 
inställningarna automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra 
processen. Vid varje steg, får du antingen göra ett val eller hoppa över 
steget. Välj ett språk för användargränssnittet. 

1 Välj ett språk för användargränssnittet. 
2 Konfigurera nätverksinställningarna. Se nätverksanslutning på 

sidan 18 och nätverksinställningar. 
3 Installera tillägg till internetbaserade applikationer, till exempel 

Free TV + och Internet Radio +, när en Internet-anslutning är 
tillgänglig. Dessutom kan du bestämma  att återställa 
mottagaren med de lagrade inställningar och kanaler, om det 
finns någon säkerhetskopiering av data. 

4 Ställ klockan. Se “Klockinställingar” 
5 Scan för TV kanaler. Se “Söka eller kanaler” 
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1.5 App skärmen 

 
Tryck på MENY-knappen för att öppna skärmen apps. App skärmen visar 
olika app ikoner i flera mappar, enligt följande: 

CAS : Se Titta på betalkanaler. 
Dataöverföring : Se “Sharing data transfer”. 
Media Server : Se ”Tillåta andra enheter ha åtkomst till mottagaren”. 
Remote Play+ : Se “Spela upp mediefiler från andra enheter”. 
Schema : Se manuellt planerade TV inspelningar. 
Mjukvara : Se “Online Updatering”. 
Lagringsenhet: Se “Hantera lagringsenheter”. 
System : Se “Updatera din digitala TV mottagare”. 
USB Lagring : Se ”Uppdatera din digitala TV mottagare”. 

 
För andra appar se “Appar”. 
Notis 
Medan vissa program, till exempel kalender, är lätta att använda, kan andra 
internetbaserade appar kan vara otillgängliga eller begränsade, beroende 
på land, så denna guide täcker inte alla tillgängliga appar på denna 
mottagare. 
 
För att komma åt de vanliga inställningsmenyerna, välj Inställningar eller 
alternativt tryck på den blå knappen för att snabbt komma åt menyn.  
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2 Installation 
 

Installera den digitala TV-mottagare, som begränsas av de specifikationer 
som anges i tabellen nedan. 
Maximal strömförbrukning 40 W vid drift 
 0.5 W when in standby mode 
Storlek 260 mm x 55 mm x 210 mm 
Vikt 1.4 kg 
Arbetstemperatur 0–45°C, 32–113°F 
Förvaringstemperatur −10–70°C, 14–158°F 
 
På baksidan, har denna digitala TV mottagare flera kontakter: 
 

En parabolantenn kontakt 
AV kontakt för en TV och en AV för mottagare 
USB portar för flyttbara lagringsenheter 
En Ethernet port för internet anslutning 

 

 
RS-232C-porten kan endast användas av en installatör för installation eller 
service.  
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2.1 Säkerhetsåtgärder 
 

För att undvika risker och för att hålla prestandan för den digitala TV 
mottagaren i toppskick, lyd följande instruktioner: 

Blockera inte ventilationsöppningarna på mottagaren. 
Vid installation av mottagaren i ett skåp, se till att lämna ett 

utrymme på minst 10 cm runt mottagaren för kylning. 
Placera inte mottagaren i direkt solljus och nära enheter som 

avger värme som kan störa kylningen. 
Utsätt inte mottagaren för vatten och fukt för att förebygga 

brand och elstötar. 
Använd endast tillbehör som tillhandahålls eller som anges av 

tillverkaren. 
Använd en torr trasa för att rengöra mottagaren. 

 
Öppna aldrig mottagarens hölje under 
några omständigheter garantin blir 
ogiltig. Reparations uppgifter får 
endast utföras av kvalificerad personal 
med kompetens. 

 
 

2.2 Satellite Dish Connection 
 
 
 
 
 
 
 

Anslut kabeln från parabolen till LNB in. 
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2.3 TV Anslutningar 
Denna digitala TV mottagare har olika anslutningar tillgängliga för  
användning genom TV:n. 
Listan nedan visar videokontakter i bildkvalitets ordning 
 

HDMI 
SCART 
Composite video 

 
Använd HDMI-kontakten för att ansluta mottagaren till en TV för bästa 
möjliga bildkvalitet. Om TV: n har tillgänglig ingen HDMI-kontakt, prova 
nästa bästa anslutningstypen. 

 

HDMI Anslutning 

 
 
Anslut mottagarens HDMI-utgångar till TV: ns HDMI-ingång med en HDMI-
kabel.  
 
Notis 
Vissa HDMI kablar och TV apparater kanske inte är kompatibla med 
mottagaren på grund av de olika HDMI specifikationerna. 
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SCART Anslutning 

 
 
Anslut mottagarens SCART utgångsanslutning till TV:ns SCART kontakt. 
Med en SCART kabel behövs inte integrera en extra ljudanslutning 
eftersom SCART har Ljud. 
 

Notis 

SCART kontakter stödjer inte HD-video. 

 

Kompositvideoanslutning 

 
 
Den sammansatta videoanslutningen delar ljud kontaktplats med 
komponentvideokontakten. En typisk kompositkabel har tre kontakter. 
Den gula kontakten är för videoanslutningen. Anslut mottagarens 
komposit video och audio utgångar till TV:ns komposit video och 
ljudingångarna med en kompositvideokabel, så att kontakterna med 
samma färg ansluter till varandra. 
 
Notis 
Komposit videoanslutningar stödjer inte HD video. 
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2.4 AV mottagare anslutning 
 

 

 

 

Använd en AV mottagare för bättre ljudkvalitet. Anslut mottagarens SPDIF 
kontakt till AV mottagarens digitala ljudingång med en optisk ljudkabel. 
 

2.5 Nätverksanslutning 
 

 

 
 
 

 
Anslut mottagarens LAN port på routern med en nätverkskabel. För mer 
information om hur du konfigurerar nätverksinställningarna, se 
Nätverksinställningar. 
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3 Söka efter kanaler 
En sändnings satellit kanaler kallas transpondrar. En transponder samlar 
signaler över en rad upplänksfrekvenser och återsänder dem på en annan 
uppsättning nedlänksfrekvenserna till mottagare på jorden. Flera tv 
kanaler sänds via en transponder. En transponder har tre 
huvudkomponenter: frekvens, symbolhastighet och polarisering. 
 
 

3.1 Parabol Inställningar 
 
LNB Inställningar 

En grupp för antenninställningar måste vara korrekt konfigurerad för varje 
önskad satellit innan du utför en kanalsökning. 
 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Parabol Inställning. Det finns 
två signalstaplar på den nedre delen av skärmen. Signalnivån stapeln visar 
hur stark signalen är, och signalkvaliteten stapeln visar hur lätt det är att 
plocka upp. För att visa en förstorad signal bar display, tryck på den blå 
knappen. 
 
Konfigurera följande inställningar på rätt sätt med hjälp av signalstaplar. 
 

Satellit: Välj en önskad satellit från listan med satelliter. 
Frekvens: Välj en önskad transponder från listan med transpondrar. 
LNB Power: En LNB måste matas med ström för att fungera. 
Aktivera det här om att förse LNB med ström om den inte har 
någon egen strömförsörjning.  
LNB Typ: Ange vilken typ av LNB används. 
LNB Frekvens: Ange vilken frekvens LNB genererar. En dual-band 
LNB, även kallad universell LNB, genererar två alternativa frekvenser 
för att få ett bredare band av satellitfrekvenser. 
LNB 22 kHz Antingen slå på denna funktion eller slå av för att 
plocka upp en högre eller lägre frekvensband. 
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DiSEqC Switch: Om en eller flera typiska DiSEqC switchar används 
ska detta alternativ ställas in på rätt sätt. Ange vilken av DiSEqC-
portarna ansluts till den avsedda parabolen. 

 
  På den här skärmen kan användarna ändra uppgifter för satellit och 
transponder data. 

 
Döpa om en satellit: Välj satellit, tryck på den röda knappen och skriv 
sedan in ett nytt namn med hjälp av skärmtangentbordet. 
 
Redigera en satellitens longitud: Välj satellit, tryck på den gröna 
knappen och sedan ändra longituden. 
 
Rensa alla transpondrar i en satellit: Välj satellit tryck på den gula 
knappen och sedan bekräfta att rensa dem. 
 
Lägg till en transponder: Tryck på den gröna knappen. Ange frekvens, 
symbolhastighet, och polarisering. 
 
Redigera en transponder: Välj Frekvens och välj en transponder. Tryck på 
den gula knappen och sedan ändra transponders detaljer. 
 
Ta bort en transponder: Välj Frekvens och välj en transponder. Tryck på 
den röda knappen och sedan bekräfta att radera den. 
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Unicable Inställningar 

Om användarens Hus är utrustat med en enda kabel router, konfigurera 
Unicable inställningarna på rätt. 
 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Parabolinställningar. Ställ LNB 
Type till Unicable och välj sedan Unicable inställning. Välj Konfig läget och 
bestämma om att söka efter alla tillgängliga kanaler eller en specifik kanal. 
Ange detaljerna, såsom port och förutbestämd mellanfrekvens. 
 

3.2 Använda en Motoriserad Parabol 
Medan en fast parabol bara plockar upp en satellit, kan en motoriserad 
parabol plocka upp flera satelliter.  
Det finns två kontrollmetoder för motoriserade paraboler : DiSEqC 1.2 och 
USALS. Med DiSEqC 1,2 måste användaren manuellt manövrera parabolen 
att lokalisera satelliterna en efter en. Den digitala TV-mottagare lagrar varje 
satellitposition för senare användning. Med USALS, kan mottagaren 
precisera alla synliga satelliter genom beräkningar med hjälp av 
parabolens koordinater och inbyggd databas med satellitpositioner. 
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Använda DiSEqC 1.2 

Öppna app skärmen och väljer Inställningar > Lägesinställning. Ställ Läget 
till DiSEqC 1.2 och upprepa dessa steg för varje önskad satellit 
. 

1. Välj Gå till Referens från läget Kommando för parabolen för att 
återgå till referenspunkten på den högsta punkten i sin båge. 
Parabolens rörelses exakthet kan minska med 
långtidsanvändning. För att korrigera rörelse fel, väljer du (Re-) 
Beräkna från Position Kommando. 

2. Välj satellit från listan. 
3. Välj Frekvens och välj en tillgänglig transponder. 
4. Välj Gå till lagringsplats från Lägeskommando för att rotera 

skålen, så att den är riktad mot satelliten. 
5. Placera fokus på flyttaknappen och tryck på vänster eller höger 

navigeringsknapp för att fint driva skålen öst eller väst för den 
bästa signalen. Skålen roterar kontinuerligt så länge som någon 
av dessa knappar hålls intryckt. 

6. Välj Store Satellite från lägeskommando för att spara parabolens 
nuvarande position. 
 

Det kan vara lämpligt att sätta gränser för rörelsen av parabolen för enklare 
manipulation. Upprepa dessa steg två gånger för att ställa in ett gränsläge 
för öst och väst. 
 

1. Välj Gå till Referens från lägeskommando för parabolen för att 
återgå till referenspunkten. 

2. Placera fokus på Flyttaknappen och tryck på vänster eller höger 
navigeringsknapp för att driva parabolen. 

3. Välj Ställ in öst (Mjuk) gränsvärde eller ställ in Väst (Mjuk) 
gränsvärde från Lägeskommando för att spara parabolenens 
aktuella position och använda det som gränsläges position. 

Att välja Disable (mjuka) Gränser från lägeskommando rensar dessa 
gränslägen. 
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Använda USALS 

Öppna app skärmen och välj Inställningar > Lägesinställning. Ställ 
positioner till USALS och sedan ange dessa objekt på rätt sätt: 
 

Parabol Longitude: Skriv in longitud där parabolen är belägen. 
Parabol Latitude: Skriv in latitud där parabolen är belägen. 

 
Ge parabolen en testkörning för att se om det fungerar korrekt. Upprepa 
dessa steg för varje önskad satellit. 
 

1. Välj Gå till Referens från lägeskommando för parabolen för att 
återgå till referenspunkten. 

2. Välj Satellit från listan. 
3. Välj Frekvens och välj någon tillgänglig transponder. 
4. Välj Gå till för att rotera parabolen så att den är riktad mot 

satelliten. 
 

3.3 Söker efter Satellit TV kanaler 
 

Öppna app skärmen och välj Inställningar > Sök.  
Tre metoder finns tillgängliga för att skanna för satellit TV. 
 

Skanna alla tillgängliga transpondrar för varje kanal 
Skanning för flera kanaler som en särskild transponder bär. 
Skannar för en specifik kanal. 
 

Vissa alternativ som används gemensamt i flera scanningsmetod, enligt 
följande: 
 

Satellite: Choose a target satellite from the list of satellites. 
Sök Typ: Bestäm vilka typer av kanaler att skanna för. 
All Service: Söka efter alla tillgängliga radio och TV kanaler. 
FTA Endast: Skanna endast för fria radio och TV kanaler. 
TV Endast: Skanna endast gratis och betal TV kanaler. 
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Vissa Alternativ som används gemensamt i flera scanningsmetoder, enligt 
följande: 

Satellit: Välj en satellit från listan med satelliter. 
Sök Typ:. Bestäm vilka typer av kanaler att skanna för 

All Service: Söka efter alla tillgängliga radio och TV kanaler. 
FTA Endast: Skanna endast för fria radio och TV kanaler. 
Endast: Skanna endast gratis och betal TV kanaler. 

Nätverks Sök: En transponder har vanligtvis information om andra 
transpondrar som tillhandahålls av samma satellit-TV-leverantör. 
Det är bättre att aktivera det här alternativet så att mottagaren 
använder broadcast nätverksinformation för snabbare och mer 
exakt skanning. Information för snabbare och mer exakt skanning. 
 

När parabol inställningar måste konfigureras väljer du Parabolinställning 
eller Lägesinställning för att gå till respektive meny. För att återgå till denna 
meny välj Tjänst Sök.  
 
Särskilda LNB har en indikatorlampa som visar om signalstyrkan är 
tillräckligt bra för mottagaren att utföra en kanalsökning. Detta kan vara 
användbart när du installerar en ny parabol. För att aktivera denna funktion, 
tryck på den gröna knappen och sedan bekräfta att använda den. 
 

Skanning för Varje Kanal 

Tre metoder finns tillgängliga för skanning för varje kanal. 
 

Ställ Sökläge till Auto. Med den här metoden använder 
mottagaren sin stora databas av transpondrar vid sökning efter 
kanaler. Välj Tid Kalibrering och avgör hur länge mottagaren ska 
vänta för att få tidsinformation från varje transponder. 

 
Ställ in sökläge till Blind. Transpondrar ändras ibland, så att 

mottagaren kan hända att missa vissa kanaler när du skannar efter 
kanaler dock med hjälp av transponder databasen. Så skannar 
mottagaren alla potentiella transpondrar som använder alla möjliga 
kombinationer av transponder element att inte missa någon kanal i 
en skanning. Men det tar mycket längre tid. 
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Ställ in sökläge till Fast Scan. Särskilda satellit TV 
tjänsteleverantörer hanterar dedikerade transpondrar för att ge dig 
uppdaterad transponderinformation . Med denna metod, använder 
mottagaren en sortering av transponder för snabbare och exaktare 
avsökning. Välj Välj Operatör och välja en satellit-TV-leverantör. 

 
Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du 
väljer Starta sökning för att starta en kanalsökning. 
 
Skanna en specifik Transponder 

I allmänhet bär en transponder flera TV kanaler. För att skanna en specifik 
transponder för kanalerna den bär, ställ in Sökläge på Manuell. Användarna 
måste få flera detaljer om en transponder. 
 

Frekvens: Välj en transponder från listan med transpondrar.  
Symbolhastighet: Ange transponderns symbolhastighet.  
Polaritet: Ange transponderns polarisering. 

 
Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du 
väljer Starta sökning för att starta en kanalsökning. 
 
Söker efter en kanal 

För att söka efter endast en specifik kanal, ställ Sök Läge till Avancerat. Varje 
satellit-TV-kanal har ett unikt paket ID som används för att skilja mellan 
kanalerna. Utöver information om en transponder, användarna måste veta 
vilket paket id kanalen använder. 
 

Video PID: Ange kanalens videopaket ID.  
Audio PID: Ange kanalens ljudpaket ID. 
PCR PID: Ange kanalens PCR (programklockreferens) paket ID. 
Detta är oftast identiskt med video PID. Om inställningen för video 
PID inte fungerar, prova 8191. 
 

Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du 
väljer Starta sökning för att starta en kanalsökning.  
 



25 

4 Titta på TV 
Använd kanalknapparna eller sifferknapparna för att byta kanal. När du 
byter kanaler visas en dialogruta som visar information om det aktuella 
programmet på den aktuella kanalen, till exempel programtitel och 
gångtid. Genom att trycka på INFO-knappen visas också dialogrutan 
programinformation. 
 

Följande symboler kan visas på dialogruta för att ange vad de 

aktuella kanal-och programfunktioner inehåller.  

  : Detta är en betalkanal. Se Titta på betalkanaler. 

  : Text TV-sidor finns. Se Visa text TV. 

  : Undertexter är tillgängliga. Se Visa textning 

  : Dolby-ljud finns. Se Ljud-och videoinställningar. 
  : Detta är en HD-kanal. Se Ljud-och videoinställningar. 

  : Underkanaler är tillgängliga. Se Titta Underkanaler. 

  : Mottagaren är ansluten till nätverket. 
 

Använd navigeringsknapparna upp och ner för att visa information 
om tidigare och kommande program, och använd vänster och 
höger navigeringsknappar för att visa information om program på 
andra kanaler. Om du vill visa mer information om det aktuella 
programmet, tryck på INFO-knappen. När ett kanalnummer än den 
aktuella kanalen visas, tryck på OK-knappen så bytar den kanal.  
Genom att trycka på FAV-knappen visas en lista med kanalgrupper, 
inklusive favoritgrupper. Efter att en grupp väljs, kan användaren 
endast ändra mellan de kanaler som hör till den gruppen 
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4.1 Kanallista 
Använd kanallistan för att byta kanal lättare. Tryck på OK-knappen för att 
öppna kanallistan. 
 
Byt till en specifik kanal: Använd navigeringsknapparna tryck sedan OK 
 
Gå igenom en kanallista: Använd navigeringsknapparna upp och ner eller, 
alternativt, Sida Upp och Sida Ner-knapparna. 
 
Visa specifika kanaler: Tryck på den röda knappen för att sortera eller 
filtrera kanallistan. En lista över kanalkategorier visas i mitten av skärmen. 
Upprepade tryck på den röda knappen visar olika kanalkategorier. Välj en 
kategori kanal och sedan en underkategori. 
 
Lägg till en kanal till favoritgrupper: Tryck grön knapp. En lista visas med 
flera favoritgrupper. Välj en eller flera grupper, och tryck sedan på EXIT för 
att avsluta. 
 
Visa en favoritgrupps kanaler: Tryck på FAV-knappen och välj en 
favoritgrupp. 
 
Sök efter kanaler: Tryck på den gula knappen och ange sökkriterier med 
hjälp av tangentbordet på skärmen. 
 

Kanallista Inställningar 

Tryck på den blå knappen och ställa in dessa alternativ på rätt sätt. 
 

Tjänsten förhandsvisning: Med denna aktiverad, välj en 
kanal posten visar kanalens bild i infällda fönstret uppe till höger på 
skärmen. Välj en gång till för att växla till kanalen. Med det här 
alternativet inaktiverat, välja en kanal posten omedelbart växlar till 
kanalen.  



27 

Fortsätt titta när du avslutar: Med denna avaktiverad, trycka 
på EXIT-knappen växlar till den kanal som var inriktad på. Med det 
här alternativet aktiverat, tryck på EXIT stänger kanallistan utan att 
byta kanal.  

Visa endast filtrerade listan: Med denna aktiverad, väljer en 
kategori kanal filtrerar bort kanaler som inte finns i den valda 
kategorin.  

Logiskt kanalnummer: Vissa kanaler har sina egna 
kanalnummer, och andra inte. Med det här alternativet aktiverat, 
använder mottagaren rätt nummer. Kanaler som inte har ordentliga 
siffror är numrerade från 1000. Med det här alternativet inaktiverat, 
är kanalerna numrerade i den ordning som de påträffas. 

HD tjänstegrupp: Med det här alternativet aktiverat, är HD-
kanaler grupperade högst upp på kanallistan. 
 

4.2 TV Program Guide 

 
 
 
TV-programguiden (EPG) ger schemainformation om pågående och 
kommande TV-program. Innan du använder programguiden, se till att 
klockan är rätt inställd under Inställningar> Tidsinställning. 
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Tryck på EPG-knappen för att öppna programguiden. Använd 
navigeringsknapparna för att bläddra i kanal tidslinje. 
 
Hoppa bakåt eller framåt med en dag: Tryck på den röda knappen eller 
på den gröna knappen.  
 
Ändra tidslinjevy: Genom att trycka på EPG-knappen alternerar 
tidslinjevy mellan kanalbaserad syn-och tidsbaserad vy.  
 
Ändra tidsenheten: Tryck på FAV-knappen och ställ in EPG Time skala 
kortare eller längre.  
 
Visa ett programs information: Tryck på INFO-knappen på en 
programlistan.  
 
Schemalägg ett program att titta på: Välj ett program av intresse och välj 
Spela.  
 
Schemalägg ett program för att spela: Välj ett program och välj antingen 
inspelnning eller serie Inspelning. Mer information finns i Schemalagd TV-
inspelningar med hjälp av programguiden. 
 
Avbryta en schemalagd händelse: Välj en programpost som är planerad 
att titta på eller spela in.  
 
Sök efter program: Tryck på den gula knappen. Välj Sök evenemang 
namn och ange sökkriterier. Det går också att söka efter program genre. 
Välj Innehåll kod och välj en genre.  
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Program Guide Inställningar 

Medan de flesta TV-stationer ger programinformation för bara ett par 
dagar i varje transponder, en del TV-stationer, till exempel Canal + och Sky, 
använda en dedikerad transponder för att ge programinformation för 7 
dagar eller mer. Tryck på den blå knappen och bestämma vilken typ av 
programguiden för att använda.  
Det tar en något längre tid för mottagaren att få programinformation från 
Mediahighway programtablån på grund av den stora mängden 
information. Användarna kan ställa in mottagaren för att få tillgång till 
Mediahighway programguide när mottagaren slås på, för att spara tid. 
Tryck på FAV-knappen och ställ in Starta MHW-Epg automatiskt till På. 
 
Notis 
Mediahighway programguide kan vara otillgänglig, beroende på land. 
 
En långsiktig program guide behöver mer minne, vilket kan minska 
mottagarens prestanda. Använd en flash-enhet för att spara 
minnesutrymme. Tryck på FAV-knappen, välj Spara EPG data till enhet, och 
sedan bestämma vilken USB-port's flash-enhet som ska användas för 
sparande av programguideinformation. 
 

4.3 Ljudkontroll 
När du tittar på en kanal, tryck på den gula knappen för att styra ljudet 
med hjälp av dessa alternativ: 
 

Ljudspår: Ett TV-program kan ge ljud i två eller flera språk. Välj 
ett annat ljudspråk om tillgängligt.  

Ljudläge: I allmänhet har ett ljudspår två ljudkanaler. Bestäm 
vilka ljud kanal som ska användas.  

Ljudnivå: Volymen kan variera beroende på kanal. Använd 
detta för att göra volymen jämn vid varje kanal. Exempelvis är 
volymen satt på hög justeras det automatiskt till den nivå som är 
högre 30% än den aktuella kanalens. 
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4.4 Visa Undertexter 
När undertextsymbolen markeras på dialogrutan programinformation, 
betyder det att undertexter finns i ett eller flera språk för det aktuella 
programmet. Tryck på Subtitle knappen och välj ett textspråk för att visa 
undertexter. 
 

4.5 Titta på två kanaler samtidigt 
Användare kan samtidigt titta på två olika kanaler som ingår i samma 
transponder, med en kanal som visas i en infälld fönster. Det är också 
möjligt att titta på en kanal medan du spelar in en inspelning. 
 
Notis 
Var medveten om att det inte är möjligt att samtidigt titta på kanaler som 
inte ingår i samma transponder 
 
Tryck på PIP-knappen, och ett fönster visas på ett hörn av skärmen och 
visar en annan kanal. Genom att trycka på PIP-knappen igen visas två 
bilder sida vid sida i samma storlek. För att stänga fönstret, tryck på PIP-
knappen igen. 
 
Ändra kanaler för förgrunden bilden: Tryck på PiP S. List knappen och 
välj en kanal i kanallistan som visas. 
 
Byt bakgrundsbilden med förgrunds bilden: Tryck på Byt knapp PiP. 
 
Ändra placeringen av förgrunds bilden: Tryck på Sida upp-eller Sida ner 
knappen. 
 

4.6 Titta på Text TV 
Text TV symbolen  markeras på dialogrutan program information tyder 
på att text TV sidor finns med den aktuella kanalen. Tryck på Text TV för att 
visa text tv sidan. Varje textsida har ett sidnummer. Skriv in ett sidnummer 
för att visa en annan text TV sida. 
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4.7 Titta på betalkanaler 
Betal kanaler är krypterade för att förhindra icke-prenumeranter att 
komma åt dem. Se till att köpa rätt betal tv kort, och CA modul om det 
behövs, för att titta på betalkanaler som finns tillgängliga.  
Denna mottagare har fyra platser på den högra sidan av fronten. Öppna 
luckan genom att dra den högra kanten. De övre två kortplatser rymmer 
Conax betal TV kort, och de nedre spåren rymma CA moduler. 

 
För att titta på Conax kodade betalkanaler, sätt in ett Conax betal tv kort i 
kortplatsen. För att titta på icke Conax kanaler, sätt in ett betal-TV-kortet i 
en CA modul, och sedan in CA modulen i CAM slot.  
Om du vill visa information om betal-tv-kort, öppna app skärmen och välj 
Manager > CAS. Välj den kortplats som betal tv kort eller CA modul är 
installerad.  
 

4.8 Titta på Underkanaler 
Särskilda kanaler, som t.ex. sportkanaler och filmkanaler, kan ha 
underkanaler (multi-feed). Till exempel kan en filmkanal använda 
underkanaler för att visa en enda film med regelbundna minuter och långa 
intervaller på samma gång.  
Delkanalens symbol markeras på dialogrutan program uppgifter tyder på 
att den aktuella kanalen har flera underkanaler. Tryck på den blå knappen, 
och en lista visas tillgängliga oberoende program. Välj ett program att titta 
på det. 
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4.9 Ställa in Timers 
 

Wake Up Timer 

Denna mottagare kan ställas in för att slås på vid en viss tidpunkt och gå till 
en viss kanal. Öppna app skärmen och välj Inställningar > Tidsinställning. 
Bestäm hur ofta för att köra väckningstimern genom att ställa 
Väckningsläge till något annat än Off. Enligt denna inställning, ange datum, 
veckodagar, tid och kanal. 
 

Sleep Timer 

Denna mottagare kan ställas in för att stänga av vid en viss tidpunkt. 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Tidsinställning. Bestäm hur 
ofta för att köra insomningstimern genom att ställa in viloläge till något 
annat än Off. Enligt denna inställning, ange datum, veckodagar och tid.  

 

4.10 Hantera Kanaler 
Tryck på OK knappen för att öppna kanallistan, och tryck på . 
 
Sortera kanaler: Upprepade tryck på den röda knappen Sorterar kanaler 
efter en annan kategori. 
 
Sök efter kanaler: Tryck på den gula knappen och ange sökkriterier med 
hjälp av tangentbordet på skärmen. 
 
Lås eller lås upp kanaler: Tryck på den blå knappen och välj Lås / låsa upp 
tjänster. Välj en eller flera kanaler. När en kanal är markerad, visas den i 
listan med låsta kanaler på mitten av skärmen. Välja en kanal från listan 
med låsta kanaler låser upp den. 
 
Sortera kanaler: Tryck på den blå knappen och välj Flytta Services. Välj en 
eller flera kanaler. Placera fokus på en kanal post för att flytta de valda 
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kanalerna ovanför den, och tryck sedan på den gröna knappen. Om den 
logiska kanalnummer alternativet är aktivt, men kanalerna är omöjligt att 
flytta. För information om det här alternativet finns i kanallistan 
Inställningar.  
 
Ta bort kanaler från kanallistan: Tryck på den blå knappen och välj Ta 
bort tjänster. Välj en eller flera kanaler. Tryck på den gröna knappen och 
sedan bekräfta att ta bort dem. 
 
Göm kanaler från kanallistan: Tryck på den blå knappen och välj Skip 
Services. Välj en eller flera kanaler. När en kanal är markerad, visas den i 
listan över dolda kanaler på mitten av skärmen. Välja en kanal från listan 
över dolda kanaler gör det synligt. 
Lägg till en ny kanal: Tryck på den blå knappen, välj Redigera Tjänster, 
och tryck sedan på den gröna knappen. Ange kanaldetaljer, inklusive 
frekvens och kanalnamnet. Välj Ja när du är klar.  
Ändra en kanal attribut: Tryck på den blå knappen och välj Redigera 
Tjänster. Välj en kanal och ändra dess attribut, till exempel kanalnamn. 
 
Lägg kanaler till en favoritgrupp: Tryck på den blå knappen, välj Ställ in 
Favoriter och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favorit grupper. Välj en favoritgrupp, välj sedan en eller flera kanaler. När en 
kanal är markerad, visas den i favoritgruppen på mitten av skärmen. Om du 
vill välja en annan favoritgrupp, tryck på den gröna knappen och välj en 
favoritgrupp. 
 
Ta bort kanaler från en favoritgrupp: Tryck på den blå knappen, välj Ställ 
in favoriter, och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favoritgrupper. Välj en favoritgrupp, välj sedan en eller flera kanaler från 
favoritgruppen. 
 
Lägg till en favoritgrupp: Tryck på den blå knappen, välj Ställ in Favoriter, 
och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favoritgrupper. Tryck på den gula knappen och ange ett gruppnamn med 
hjälp av tangentbordet på skärmen. 
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Byt namn på en favoritgrupp: Tryck på den blå knappen, välj Ställ in 
Favoriter, och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favoriter grupper. Placera fokus på en favoritgrupp och tryck på den gröna 
knappen. Skriv in ett nytt namn med hjälp av skärmtangentbordet. 
 
Ordna favoriter grupper: Tryck på den blå knappen, välj Ställ in favoriter, 
och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favoritgrupper. Placera fokus på en favoritgrupp genom att trycka på FAV 
knappen, och sedan flytta den till en ny plats. 
 
Ta bort en favoritgrupp: Tryck på den blå knappen, välj Ställ in Favoriter, 
och tryck sedan på den gröna knappen för att visa listan över 
favoritgrupper. Placera fokus på en favoritgrupp, tryck på den blå knappen, 
och sedan bekräfta att radera den 
 

4.11 HbbTV 
HbbTV kombinerar TV tjänster som levereras via sändning med tjänster 
som levereras via bredband. HbbTV tjänster inkluderar video on demand, 
interaktiv reklam, rösta, spel, sociala nätverk, tjänster programrelaterade, 
och mer. När du tittar på en kanal, kan en avrundad cirkel visas i det övre 
högra hörnet av skärmen för att indikera att HbbTV tjänster finns 
tillgängliga. Tryck på den röda knappen för att komma åt kanalens HbbTV 
tjänster via Internet. 
 
Notis 
Mottagaren måste vara ansluten till Internet för att använda HbbTV.  
HbbTV tjänster kanske inte är tillgängliga, beroende på vilken TV station. 
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5 Spela in TV  
Denna digitala TV mottagare kan spela in TV program på en flyttbar 
hårddisk eller flash enhet. Men USB minnen rekommenderas inte för 
inspelning. 
 

 
 
Anslut en flyttbar hårddisk till en av mottagarens USB portar. Mer 
information om hur du hanterar flyttbara lagringsenheter, se Hantera 
lagringsenheter. 
 

5.1 Spela in TV Program 
Tryck på den röda knappen  för att omedelbart börja spela in det 
aktuella programmet. 
 

Schemalägga TV Inspelningar med EPG  

Använd programguiden för att schemalägga TV-inspelningar. 

Öppna programguiden, och tryck på OK-knappen på ett program, 

planerad för en senare sändning. Antingen väljer du Once Record 

för att spela in programmet endast en gång, eller välj serie Record 

för att spela in varje avsnitt. Vid den schemalagda tiden, slås 

mottagaren på om den är avstängd, och börjar spela in 

programmet. Även om mottagaren är inställd på att stänga av 

innan tiden som inspelningen är tänkt att avsluta, så stänger den 

inte förrän inspelningen är klar  
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Manuellt Schemalagda TV-inspelningar 

Behövs ibland manuell schemaläggning av program eftersom 
programguiden är inte alltid överens med den faktiska sändningstiden. Det 
kan vara förändringar i sändningsscheman eller förseningar på grund av 
annan programmering. Öppna skärmen apps och välj Schedule. 
 
Lägg till en inspelningshändelse: Tryck på den gröna knappen. Ange 
programinformationen, inklusive kanal och starttid. För att visa 
programmet på utsatt tid utan att spela in, sätt Type to Play. Med Alarm 
Confirm Message aktiverat visas ett meddelande för att meddela att 
händelsen kommer att starta i 5 minuter. Välj Ja när du är klar.  

 
Se inspelning händelser efter datum: Tryck på den gula knappen för att 
öppna kalendern. Välj ett datum för att visa dess inspelningshändelser.  
 
Redigera en inspelning händelse: Placera fokus på en händelsepost 
trycker du på knappen OK. 
 
Radera en inspelning händelse: Placera fokus på en händelsepost tryck 
på den röda knappen, och sedan bekräfta att radera den. För att radera alla 
händelser på en gång, tryck på den blå knappen. 
 

5.2 Time Shifting 
Time shifting registrerar tillfälligt det aktuella programmet. Med den här 
funktionen kan användare pausa och återuppta ett direktsänt program och 
till och med söka igenom programmet. Till exempel, helt enkelt pausa eller 
hoppa bakåt i den aktuella live-program för att spela upp missade viktiga 
scener när du besvarar ett telefonsamtal, när ha gått på toaletten, eller när 
du undrar vad en karaktär i ett drama mumlade om. 
 
Innan du använder denna funktion, se till att Timeshift Start står på Auto 
eller Manuell under Inställningar > Inspelnings Alternativ. För mer 
information, se Inspelnings Inställningar. 
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Pausa live program: Tryck på pausknappen. Tryck på den igen för att 
fortsätta. 
 
Hoppa bakåt eller framåt: Tryck på play-knappen  för att visa 
förloppsfältet. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp. Upprepade 
tryck på den gula knappen ändrar hoppa intervallen från 10 sekunder till 
10 minuter.  
 
Hoppa till början av den tidsfördröjda uppspelningen: Tryck på 
knappen Föregående . 
 
Återgå till liveprogrammet: Tryck på stoppknappen . 
 
 

5.3 Spela upp inspelningar 
Tryck på spellistan knappen  att få tillgång till inspelningar lagrade på 
flyttbara lagringsenheter. Mer information finns i Spela upp inspelningar 
och videoklipp. 
 
Notis 
TV inspelningar kan inte spelas upp av någon annan än den mottagare 
som gjorde dem mottagare. 
 
 

5.4 Inspelningsinställningar 
Öppna app skärmen och välj Inställningar> Inspelning Alternativ. 
 

Extra inspelningstid innan start: Det kan vara bra att börja 
spela in några minuter tidigare än den schemalagda starttiden så 
man undviker att missa början av ett program. Ange hur mycket 
tidigare mottagaren ska börja spela.  

Extra inspelningstid Efter Avslutning: Det kan vara bra att 
avsluta inspelningen några minuter senare än den schemalagda 
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sluttiden för att undvika att missa slutet av ett program. Ange hur 
mycket senare mottagaren ska avsluta inspelningen. 

Timeshift Start: Med detta inställt på Auto, så mottagaren 
börjar tidsfördröjda uppspelningen när kanalbyte sker. Med denna 
uppsättning till Manuellt, trycker på pausknappen  börjar 
tidsfördröjda uppspelningen. Med denna uppsättning till Av, är 
time shifting inaktiverad 

TimeShift Duration: Ange den längsta tid för time shift 
inspelning. Till exempel, om det är inställt på 30 minuter, bara de 
sista 30 minuterna av programmet bevaras tillfälligt för 
uppspelning. 

Inspelnings Enhet: Bestäm vilken lagringsenhet som ska 
användas för inspelning som standard. 

 
 

6 Spela upp Mediafiler 
 

Denna digitala TV mottagare kan spela inte bara TV inspelningar men 
också många typer av mediefiler , inklusive bilder, musik och videor. Anslut 
en flyttbar hårddisk eller flash enhet till en av mottagarens USB portar. 

 
 

6.1 Hantera Lagringsenheter 
För att hantera flyttbara lagringsenheter som är anslutna till mottagaren, 
öppna app skärmen och välj Manager > Storage Manager. 
Visa en lagringsenhet status: Välj Nuvarande Enhet och välj en 
lagringsenhet. 
 
Formatera en lagringsenhet: lagringsenheter måste formateras i FAT32 
eller NTFS för användning med den här mottagaren. Välj Aktuell enhet och 
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välj en lagringsenhet. Välj Format, välj File System, och välj sedan ett 
filsystem. Välj Format och sedan bekräfta att börja formateringen. 
 
Testa hastigheten på en lagringsenhet: Välj Current Device välj en 
lagringsenhet, och tryck sedan på den gröna knappen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Öppna filen lista på en lagringsenhet för uppspelning: Välj Current Device 
väljer en lagringsenhet och välj sedan spellista. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ta bort en flyttbar lagringsenhet från mottagaren: Välj Nuvarande 
Enhet och välj en flyttbar lagringsenhet. Tryck på den röda knappen och 
sedan bekräfta att ta bort den. 
 
Kontrollera en lagringsenhet: Välj Current Device väljer en lagringsenhet 
och välj sedan Lagring Check. Om något fel upptäcks, är de automatiskt 
reparerat. 
 
Få tillgång till en delad mapp på en dator: Välj Current Device och välj 
Anslut nätverksenhet. Välj Nätverksinställning, välj mapp, och sedan ange 
sökvägen till mappen. Ett bra exempel på mappsökvägar som delas är 
"192.168.1.25/media". 
 
Visa status för den användar tillgängligt minne: Välj Current Device och 
välj Användare. 
 

6.2 Hantera filer 
Tryck på spellista knappen  att få tillgång till flyttbara lagringsenheter 
som är anslutna till mottagaren. 
 
Visa endast filer av en viss typ: Den valda filtypen visas högst upp till 
vänster på skärmen. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapparna för 
att se filer av en annan typ. För att visa alla filer, oavsett filtyp, välj spellista. 
Importerade filer står videor utom TV inspelningar.  



40 

 
Visa filer på en annan lagringsenhet: Tryck på spellistan knappen  
och välj en annan lagringsenhet.  
 
Sortera filer: Tryck på den gula knappen och välj en kategori 
 
Skapa en mapp: Tryck på den blå knappen och välj Ny mapp.  
 
Byt namn på en fil eller mapp: Placera fokus på en fil eller mapp, tryck på 
den blå knappen, och välj sedan Byt namn. Skriv in ett nytt namn med 
hjälp av skärmtangentbordet.  
 
Flytta filer eller mappar till en annan mapp: Välj en eller flera 
filer/mappar med den röda knappen och tryck på den blå knappen. Välj 
Flytta till mapp och välj en undermapp eller den övre mappen.  
 
Kopiera filer eller mappar till en annan lagringsenhet: Välj en eller flera 
filer/mappar med den röda knappen och tryck på den blå knappen. Välj 
Kopiera till enhet och välja en annan lagringsenhet.  
 
Radera filer eller mappar: Markera en eller flera filer eller mappar med 
den röda knappen och tryck på den blå knappen. Välj Radera och bekräfta 
att ta bort dem.  
 

6.3 Spela upp Inspelningar och Videoklipp 
Välj en eller flera inspelningar eller videor med den röda knappen och tryck 
sedan på OK för att spela upp dem. 
 
Notis 
En del videor kan inte spelas på rätt sätt, beroende på hur de är kodade. 
 
Genom att trycka på play-knappen  visar förloppsindikatorn. Använd 
förloppsindikatorn för att navigera i videon. För att dölja förloppsfältet, 
tryck på play knappen  igen. 
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Pausa och återuppta uppspelning: Tryck på pausknappen  , och tryck 
på den igen för att fortsätta. 
 
Hoppa bakåt eller framåt: Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp. 
För att kontinuerligt hoppa, tryck och håll dessa knappar. Upprepade tryck 
på den gula knappen ändrar hoppa intervallet från 10 sekunder till 10 
minuter. 
 
Hoppa till en viss punkt: Tryck på play knappen för att visa förloppsfältet, 
och ange sedan ett nummer. 
 
Spela snabbspolning framåt eller bakåt: Tryck på framåt knappen  
eller bakåtknappen . Upprepade tryck på knapparna ändrar 
uppspelningshastigheten. 
 
Gå till föregående eller nästa inspelning eller video: Tryck på knappen 
Föregående  eller nästa knapp . 
 
Lägg ett bokmärke till en inspelning: När du spelar upp en inspelning, 
kan användaren lägga till bokmärken till inspelningen för enklare 
navigering. Tryck på den röda knappen för att placera en vertikal 
markering vid den aktuella punkten på förloppsindikatorn. Bokmärken 
bevaras med inspelningen för användning senare. 
 
Notis 
Endast TV inspelningar kan bokmärkta. 
 
Hoppa till ett bokmärke: Tryck på den gröna knappen. 
 
Ta bort ett bokmärke: Hoppa till ett bokmärke med den gröna knappen, 
och tryck sedan på den röda knappen för att ta bort bokmärket. 
 
Ändra undertext: När en video spelas upp, tryck på meny knappen och 
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ändra undertextvisningsalternativ , till exempel storlek och färg. Mer 
information om hur du lägger typsnittsfiler, se Använda olika teckensnitt 
 
Notis 
SMI och SRT undertextformat stöds endast av mottagaren. 

 
 
6.4 Visa Bilder 
Visa föregående eller nästa foto: Tryck på vänster eller höger 
navigeringsknapp.  
 
Starta bildspel: Tryck på den röda knappen. För att pausa och återuppta 
bildspelet, använda pausknappen . 
 

Bildspel Inställningar 

På fotolistans skärm, tryck på den gröna knappen.  
Slide Time: Justera bildspelets hastighet.  
Repetition: Bestäm om du vill upprepa bildspel.  
Titel: Bestäm om du vill visa filnamn.  
Downscale: Bestäm om du vill visa en minskad storlek. 

 
Ställ Spara och Avsluta till Ja för att avsluta. 
 

6.5 Spela Musik 
Välj en eller flera låtar med den röda knappen och tryck sedan på OK för att 
spela upp dem. 
 
Gå till föregående eller nästa låt: Tryck på föregående knapp  eller 
nästa knapp  . 
 
Blanda eller upprepa uppspelningen: Tryck på den röda knappen. 
Upprepade tryck på den röda knappen ändras uppspelningsläge. 
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 : Låtar spelas upp slumpmässigt. 

  : Låtarna spelas endast en gång. 

 : Alla låtar upprepas. 

 : Den aktuella låten är bara upprepas. 

 
Lägg till låtar i den aktuella spellistan: Tryck på den gröna knappen. Välj 
fler låtar med den röda eller gröna knappen, och tryck sedan på den gula 
knappen. 
 
Ta bort en låt från den aktuella spellistan: Välj en låt och tryck på den 
gula knappen. 
 

6.6 Spela upp Mediafiler från Andra Enheter 
Den här mottagaren kan spela upp mediefiler från datorer eller andra 
DLNA aktiverade enheter, t.ex. TV och surfplattor, som är anslutna till 
mottagaren via ett nätverk. Till exempel, när en dator och mottagaren är 
ansluten till samma nätverk, mottagaren får åtkomst till datorn för att spela 
datorns mediefiler, eller vice versa. 

 

Åtkomst till andra Enheter 

Öppna app skärmen och välj Media > Remote Play +. Filens lista visas med 
en lista över upptäckta enheter. Välj en enhet och sedan välja en fil att 
spela upp den. Mer information om hur du spelar video, se Spela 
inspelningar och videoklipp, till musik, se Spela upp musik, och för att visa 
bilder, se Visa bilder. 
 

Att låta andra Enheter ha åtkomst till Mottagaren 

Öppna app skärmen välj Manager > Media Server, och välj sedan Starta. 
När Start Type är inställd på Auto, kan andra enheter komma åt mottagaren 
när som helst om mottagaren är på.  
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7 Appar 
 
Tryck på meny knappen för att öppna app skärmen. De flesta program 
kräver en Internet anslutning för korrekt drift. 
 
7.1 Webbläsare 
Använd webbläsarens app för att surfa på Internet. 
 
Notis 
webbläsaren kan inte spela flash video, som används ofta på webben. 
 
Om du trycker på knappen meny visas ett verktygsfält, inklusive en 
webbadress fält och flera ikoner längst ned på skärmen. 
 
Visa en webbsida 
Webbläsaren tar upp den nedre delen av skärmen, så att användaren kan 
titta på TV på den övre delen. 
 
Justera den vertikala visningsstorleken: Tryck på den röda knappen eller, 
alternativt, tryck på meny knappen och välj den vertikala visningsikonen. 
Upprepade tryck på den röda knappen ändrar vyns storlek från helskärm 
till hälften och sedan till kvartal. 
 
Justera den horisontella visningsstorleken: Tryck på den gröna knappen 
eller, alternativt, tryck på meny knappen och välj den horisontella 
visningsikonen . 
 
Att zooma in en webbsida: Tryck på den gula knappen.  
Zooma ut en webbsida: Tryck på den blå knappen.  
 
Navigera Webbsidor 
En pekare är tillgänglig för att hjälpa användarna att navigera på 
webbsidor. Använd navigeringsknapparna för att flytta pekaren. För att se 
en annan webbsida, för pekaren över en länk och tryck på knappen OK. 
 
Skriv in en webbadress: Tryck på meny knappen, välj webbadressfältet 
och ange en webbadress med hjälp av tangentbordet på skärmen. 
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Uppdatera en webbsida: Tryck på meny knappen och välj ikonen för 
uppdatering . 
 
Stoppa en webbsida från att ladda ner: Tryck på knappen meny och välj 
stoppikonen . 
 
Flytta mellan den serie av webbsidor som redan har visats: Tryck på 
knappen meny och välj ikonen tillbaka  ikonen framåt . 
  
Visa webbläsarhistorik: Tryck på RECALL knappen för att visa listan med 
nyligen besökta webbsidor. Välj en webbsida för att öppna den. 
 
Bokmärken 
Bokmärk den aktuella webbsidan: Tryck på FAV knappen och tryck på 
den röda knappen. Ett bokmärke genväg till webbsidan skapas i 
webbläsarens app mapp. 
 
Öppna en bokmärkt webbsida: Tryck på FAV knappen för att visa listan 
över bokmärkta webbsidor. Du kan också trycka på knappen meny och välj 
ikonen bokmärke . Välj ett bokmärke för att öppna den.  
Ta bort ett bokmärke: Tryck på FAV knappen och välj ett bokmärke. Tryck 
på den gula knappen och bekräfta för att radera den 
. 
 
Redigera ett bokmärke: Tryck på FAV knappen och välj ett bokmärke. 
Tryck på den blå knappen och redigera webbadressen med hjälp av 
tangentbordet på skärmen. 
 
Ställ in den aktuella webbsidan som startsida: Tryck på FAV knappen 
och tryck på den gröna knappen. 
 
Öppna hemsidan: Tryck på knappen meny och välj hemsideikon . 
 
Skriva in Text 
Växla till ett annat språk tangentbord: Tryck på knappen MENY och välj 
ikonen tangentbordet. En lista visas med tillgängliga tangentbordslayout. 
Välj en tangentbordslayout och välj sedan en tangentbordsspråk. Starta 
om webbläsaren för att lägga in det valda tangentbordet i bruk. 
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Växla mellan det numeriska tangentbordet och den normala 
tangentbord: Tryck på meny och tryck på den gröna knappen. 
 
Skriv in text i ett fält: När pekaren är över ett textfält, tryck på OK 
knappen .Välj Input Text och skriv in en text med hjälp av tangentbordet 
på skärmen. 
 
7.2 YouTube 
Använd programmet YouTube för att titta på videoklipp från YouTube. 
 
Se videoklipp i en viss kategori: Tryck på den gröna knappen och välj en 
kategori. 
 
Sök videor: Tryck på den gula knappen och ange sökkriterier med hjälp av 
tangentbordet på skärmen. 
 
Ladda ner en video: Välj en video och tryck på inspelningsknappen . 
 
Se listan över nedladdade filmer: Tryck på den röda knappen. 
 
Spela upp Videos 
Välj ett videoklipp i listan över videoklipp för att spela upp det. 
 
Notis 
En del videos kan inte spelas på rätt sätt, beroende på hur de är kodade. 
 
Visa i helskärmsläge: Tryck på knappen OK. För att lämna helskärmsläge, 
tryck på den igen. 
 
Pausa och återuppta uppspelning: Tryck på pausknappen , och tryck 
på play knappen  för att återuppta. 
 
Hoppa bakåt eller framåt: Tryck på bakåtknappen eller på framåt 
knappen . 
 
7.3 Free TV+ 
Gratis TV + tillåter användare att visa video från en mängd olika video 
sharing webbtjänster, till exempel daglig motion. Användare kan antingen 
titta på video online eller ladda ner dem för senare bruk . 



47 

7.4 Internet TV+ 
Använd Internet TV + för att titta på Internet TV. 
 
Ställ in en TV station: Välj en TV station. 
 
Visa i helskärmsläge: Tryck på den blå knappen. För att lämna 
helskärmsläge, tryck på den igen. 
 
Lägg till en TV station: Tryck på den röda knappen. Ange TV stationens 
information, inklusive namn och webbadress och välj sedan Lägg till. 
 
Notis 
Webbadressen måste innehålla "http://" och ange själva mediet, inte den 
webbsida som innehåller den. 
 
Redigera en TV station: Placera fokus på en TV station och tryck på den 
gröna knappen. Ändra informationen och välj OK för att avsluta. 
 
Ta bort en TV station: Placera fokus på en tv station, tryck på den gula 
knappen, och välj sedan Ja. 
 
Radera alla TV stationer: Placera fokus på ett ingångs TV station, tryck på 
den gula knappen, och sedan väljer du Alla. 
 
7.5 Internet Radio+ 
Använd Internet Radio + att lyssna på Internet radio. 
 
Ställ in en radiostation: Välj en radiostation. 
 
Lägg till en radiostation: Tryck på den röda knappen. Ange TV radions 
uppgifter, inklusive namn och webbadress. Välj Lägg till när du är klar. 
 
Notis 
The web address must include “http://” and indicate the media itself, not 
the webpage that contains it. 
 
Redigera en radiostation: Välj en radiostation och tryck på den gröna 
knappen. Ändra informationen och välj OK för att avsluta. 
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Ta bort en radiostation: Välj radiostation, tryck på den gula knappen, och 
sedan bekräfta att radera det. 
 
Rensa alla radiostationer i en kategori: Tryck på den blå knappen. 
 
Lägg till en kategori: Tryck på info knappen, skriv in ett kategorinamn, 
och välj sedan Lägg till slut. 
 
Ta bort en användare adde kategori: Placera fokus på ett användar lagt 
kategori, Tryck på RECALL knappen och sedan bekräfta att radera 
kategorin och alla radiostationer i det. 
 
7.6 RSS News 
Använd RSS News appen visar ofta uppdaterad information från 
webbplatser, till exempel blogginlägg och nyhetsrubriker. 
 
Lägg till en ny RSS prenumeration: Tryck på den röda knappen. Ange RSS 
källa för information och webbadress och välj sedan Lägg till slut. 
 
Visa feeds från en RSS prenumeration: Välj en RSS prenumeration. För att 
se mer av ett längre RSS flöde, tryck på den högra navigeringsknappen och 
använd navigeringsknapparna upp och ner för att bläddra igenom. Om du 
vill välja en annan RSS prenumeration, tryck på knappen meny. 
 
Redigera en RSS prenumeration: Placera fokus på en RSS prenumeration 
Post och Tryck in gröna knappen. Ändra informationen och på Välj OK för 
att avsluta. 
 
Ta bort en RSS prenumeration: Placera fokus på en RSS prenumeration 
post och tryck på den gula knappen. 
 
Rensa alla RSS prenumerationer: Tryck på den blå knappen. 
 
7.7 Användardata 
Vissa Internet baserade applikationer, inklusive Internet TV +, kräver att 
användarna anger webbadresser. Att skriva en lång webbadress med 
fjärrkontrollen skulle irritera användarna. Som en lösning på detta problem, 
ger användardatans app tillgängliga tillägg för dessa appar. 
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Välj en app: Välj en app från bland de  tillämpliga som visas när appen 
startar. För att välja en annan app efter att välja en, använd vänster eller 
höger navigeringsknappar. 
 
Ladda ner och installera webbadresser: Välj ett eller flera tilläggstjänster 
med hjälp av OK knappen och tryck på den röda knappen för att starta 
nedladdningen. 
 
7.8 TV Portal+ 
TV Portal + är en webbportal, som drivs av den här mottagarens tillverkare, 
kommer med som tillsammans webbinnehåll dedikerad för 
konsumentelektronik från olika webbplatser.  
 
Det finns flera webb kategorier, inklusive nyheter och multimedia. 
 
Använd navigeringsknapparna för att navigera i kategorierna webb och OK 
knappen för att välja ett objekt. Tryck på RECALL eller EXIT knappen för att 
återgå till föregående skärm. 
Notis 
Webb kategorier och objekt i varje kategori kan förändras. 
 
7.9 Torrent Player 
Många använder μTorrent, en peer to peer fildelning program, för att dela 
mediafiler. Torrent spelare kan kommunicera med utorrent på en dator för 
att spela upp mediefiler som laddats ner från μTorrent. 
Innan du använder Torrent Player, se till att utorrent är installerat på datorn 
på samma nätverk som mottagaren. 
Starta μTorrent, och en lista visas med datorer som μTorrent körs och 
datorer som har anslutits till Torrent Player. Välj en dator för att ansluta till 
Torrent Player. Om detta är den första anslutningen, ange det nummer som 
visas på mottagarens skärm i utorrent dialog box. 
Välj en mediekategori så visas en lista med filer av samma typ som för 
närvarande förvaltas av μTorrent. Välj en mediekategori, och sedan välj en 
fil för att spela upp den. 
Torrent kategorin visar torrent listan. Väljer du en torrent visar den alla filer 
som den innehåller. Välj en fil för att spela upp den 
 
Notis 
Det är inte möjligt att spela upp filer som inte är klara. 
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7.10 Väderprognos 
Använd Väderprognos appen för att få väderprognoser för tusentals platser 
runt om i världen. 
 
Lägg till en stad: Tryck på den röda knappen och ange sökkriterier med 
hjälp av tangentbordet på skärmen. Välj en stad från sökresultaten. 
 
Rensa sökhistoriken: Tryck på den gröna knappen. 
 
Visa en annan stads väder: Använd vänster och höger 
navigeringsknappar eller, alternativt, tryck på den gula knappen och välj 
en från listan över användarvalda städer som visas. 
 
Ställ en stad som startpunkt: Placera fokus på en stad och tryck på den 
blå knappen. 
 
7.11 PlugIn 
Användaren kan ladda ner och installera olika appar som tillhandahålls av 
tillverkaren. 
 
Ladda ner nya appar: Öppna app skärmen och välj Download > PlugIn. 
En lista visas med nya tillgängliga appar. Välj en eller flera appar med hjälp 
av OK knappen och tryck på den röda knappen för att starta 
nedladdningen. 
 
Spela en app: Öppna skärmen apps och välj Plugin. Placera fokus på en 
app och tryck på den gröna knappen. 
 
Ta bort en app: Öppna skärmen apps och välj PlugIn. Placera fokus på en 
app och tryck på den gula knappen. 
 
Plugin Server Settings 

PlugIn serverns webbadress kan behöva konfigureras om på rätt sätt. För 
information om PlugIn servern, kontakta den lokala distributören.  
Öppna app skärmen och väljer Download> Inställning. Placera fokus på 
Plugin server, tryck på den röda knappen och ange en ny webbadress. 
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8 Egna inställningar 
 

8.1 Språkinställningar 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Språkinställning. 
 

Menyspråk: Bestäm vilket språk som ska användas för gränssnittet. 
Ljudspråk: Ett TV program kan ge ljud i två eller flera språk. Bestäm 
vilket ljudspråk att använda som standard. 
Ljudspråk 2: Bestäm vilket ljudspråk som ska användas som ett 
alternativ när standardspråket inte är tillgängligt. 
Textningsspråk: Ett TV program kan ge undertexter på ett eller 
flera språk. Bestäm vilken textningsspråk att använda som standard. 
Textningsspråk 2: Bestäm vilket textspråk som ska användas som 
ett alternativ när standardspråket inte är tillgängligt. 
Text TV språk: En TV kanal kan ge teletextsidor i ett eller flera språk. 
Bestäm vilken text TV språk som ska användas som standard. 

 
8.2 Nätverksinställningar 
En trådbunden nätverksanslutning krävs för att utföra internet uppgifter. 
 

Använda media apps: t.ex. Väderprognos och Free TV + 
Åtkomst till en dator för att spela upp mediefiler som är lagrade på  
den Förvärva programuppdateringar 
 

Öppna app skärmen och välj Inställningar > Nätverksinställning. Det kan 
vara mer praktiskt att ställa in routern för dynamiska IP adresser så att 
mottagaren automatiskt kan ansluta till nätverket. Aktivera DHCP om DHCP 
är aktiverat på routern. Om DHCP inte är tillgänglig, ange detaljerna 
nätverk, bland annat IP adress och gateway. 
 
Proxyserverinställningar 

Om en proxyserver används för internetuppkoppling, måste 
inställningarna för proxyservern konfigureras korrekt. Öppna app skärmen, 
välj Inställningar > Nätverksinställning och välj sedan proxyserver. Ange 
proxy serverns information, inklusive portnummer och användarkonto. 
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DDNS Inställningar 

En DDNS konto tillåter mottagaren att skapa en webbadress som pekar på 
användarens lokala nätverk, så vem som helst kan komma åt mottagaren 
från var som helst i världen.  
Om ett DDNS konto är tillgängligt, konfigurera DDNS inställningarna 
korrekt. Öppna apps skärmen, välj Inställningar> Nätverksinställning och 
trycker på den röda knappen. Ange DDNS kontots uppgifter, inklusive 
webbadress och användarkonto. 
 

8.3 Klockinställningar 
Öppna skärmen apps och välj Inställningar > Tidsinställning. 
 

Tidsinställning: Med detta inställt till Auto, använder mottagaren 
datum och tid som levereras via sändning. 
Local Offset: Ange tidszon där mottagaren är placerad. 
Sommartid: Om du Vill använda sommartid, orange det land där 
mottagaren är placerad. 
Klockläge: Bestäm vilken att använda mellan 12-timmars och 
klockformat eller 24-timmars. 
  

För Väckningsläge och viloläge, se Ställa in Timer. 
 

8.4 Ljud och Videoinställningar 
Öppna app skärmen och väljer Inställningar > A / V inställningar. 
 

TV-typ: Bestäm vilken TV standard för att använda. 
TV Aspect Ratio: Bestäm vilken bildförhållande för att använda 
som standard. 
Upplösning: Bestäm vilken upplösning ska användas som standard. 
Tekniskt sett är 1080p bättre än 1080i, men skillnaden är endast 
liten för de flesta. 
Visningsformat: Bestäm hur du visa bilder i 4:3 på en 16:9 skärm, 
eller vice versa. 
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Pillar Box: 4:3 bilder passar höjden på 16:9-skärm med svarta fält 
på sidorna. 
Full: 4:3-bilder förstoras för att passa bredden på 16:9 skärm med 
över-och underkanter avskurna. 
Letter Box: 16:09 bilder passar bredden på 4:3 skärm med svarta 
fält upptill och nedtill. 
Pan Scan: 16:09 bilder förstöra för att passa höjden på 4:3-skärm 
med sidorna avskurna. 
Videoutgångsläge: Bestäm vilken färgrymd som ska användas för 
SCART utgången. RGB är mycket högre kvalitet än CVBS. 
HDMI Dolby Digital: Bestäm om du vill passera Dolby ljud via 
HDMI när det finns 
Dolby Digital Standard: Bestäm om du vill använda Dolby ljud 
när tillgänglig. 
Ljudläge: I allmänhet har ett ljudspår två ljudkanaler. Bestäm 
vilken ljudkanal som ska användas som standard. 
Audio Sync Delay: Om ljud och bild inte stämmer, justera detta 
tills de matchar. 

 

8.5 Systeminställningar 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Systeminställningar. 
 

Auto Power Off: Med denna aktiverad, om inga åtgärder 
registreras av mottagaren för den angivna perioden, stängs 
mottagaren automatiskt. 
Info Box visningstid: Ange hur lång tid du vill visa dialogrutan 
programinformation vid byte av kanal. 

 

Använda olika Teckensnitt 

Användare kan installera Truetype teckensnittsfiler i mottagaren för att 
använda dem med undertexter och skärmar. 
På datorn öppnar du Utforskaren för att komma åt mottagaren. Skriv in 
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mottagarens IP adress i adressfältet. När den är ansluten, gå till "var" 
katalogen. Kopiera typsnittsfiler till "font" katalog. 
Öppna app skärmen och välj Inställningar > Systeminställningar. Välj 
Användar Font Arkiv och välj ett typsnitt att använda den för textvisning. 
Ytterligare alternativ för det valda teckensnittet visas enligt följande: 
 

Användare Font Språk: Välj ett språk att använda teckensnittet för 
det.  
Användarteckenstorlek Rättelse: Justera teckenstorlek. 
 

För att radera alla användarinstallerade typsnitt, tryck på den röda 
knappen. 
 

8.6 Föräldrakontroll 
TV program är klassade enligt deras nivå av våld, nakenhet, och begränsat 
språk. Det är möjligt att ställa in mottagaren för att blockera program märk 
en viss klass eller högre för att förhindra att barn tittar på dem. Det är också 
möjligt att låsa specifika program så att barn eller andra inte kan komma åt 
dem. Användare måste ange lösenord för att titta på ett blockerat program 
eller öppna en låst app.  
Öppna apps skärmen, välj Inställningar> Föräldrakontroll och ange 
lösenkoden.  
 

Censur: Ange program betyg. 
Ändra PIN-kod: Ändra lösenord. Standard är "0000" 
System: Med detta set till Lock, är det lösenord som krävs när du 
slår på mottagaren. 
Inställningar: Med detta inställt till Lock, är det lösenord som krävs 
när du öppnar appen Inställningar. 
PlugIn: Med detta inställt till Lock, är det lösenord som krävs vid 
åtkomst till PlugIn app. 
Spellista: Med denna inställning till Lock, är det lösenord som krävs 
när du trycker på spellistan för att få tillgång till en flyttbar 
lagringsenhet. 
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8.7 Underhålling av Digital tv mottagare 
Den interna flashminnet används för att upprätthålla de inställningar och 
kanaldata.  
Öppna app skärmen och välj Inställningar > System Recovery. Använd 
dessa för att återställa eller säkerhetskopiera och återställa den digitala TV 
mottagare. 
 

System återställa till fabriksinställningarna: Återställ alla 
inställningar till fabriksinställningarna och radera alla kanaler. 
Systemåterställning till förvaringsläge: Återställ mottagaren 
med de lagrade inställningarna och kanaler. 
Lagra systemdata: Säkerhetskopiera alla inställningar och kanaler. 
Radera lagrade positionen: Radera alla sparade inställningar och 
kanaler. 

 

Dela Kanal Data 

Det är möjligt att dela receiverns inställningar och kanaldata med andra 
mottagare av samma slag, med hjälp av en flash enhet. Anslut en flash 
enhet till en av receiverns USB portar. 
 
Öppna apps skärmen och välj Manager > Dataöverföring. 
 

Överför Alla data System till USB: Exportera alla kanaldata 
inställningar och till flash enheten. 
Överför servicedata till USB lagringsenhet: Exportera alla 
kanaldata till flash enhet. 
Hämta data från USB: Importera inställningar och kanaldata från 
flash enheten. 
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8.8 Uppdatering av Digital tv mottagare 
Programuppdateringar för denna digitala TV mottagare blir tillgängliga 
med jämna mellanrum. Programuppdateringar kan förbättra mottagarens 
prestanda eller ta itu med eventuella kvarstående frågor.  
Öppna apps skärmen och välj Manager > System för att kontrollera den 
aktuella versionen av mottagaren. För webbplatsen för att ladda ned den 
senaste uppdateringen från, kontakta den lokala distributören.  
Se till att den tillgängliga versionen är nyare än den installerade versionen 
innan du laddar ner det. Packa upp uppdateringsfilen och kopiera den till 
rotkatalogen på en flash enhet. Anslut flash enhet till en av receiverns USB 
portar. En dialogruta visas med tillgängliga uppdateringsfiler. Om 
mottagaren inte känner igen flash enheten, öppnar du skärmen apps och 
väljer Hämta > USB lagring. Välj fil en uppdatering och tryck på den röda 
knappen. Stäng aldrig av mottagaren medans den uppdaterar. 

 

Online Updatering 

Online programuppdateringar kan vara tillgängliga, beroende på land.  
Öppna skärmen apps och väljer Download > Programvara. En lista visas 
tillgängliga uppdateringar. Markera en eller flera poster, och tryck på den 
röda knappen för att hämta och installera dem. 
 

Mjukvara Serverinställningar 

Programvaran serverns webbadress kan behöva konfigureras om på rätt 
sätt. För information om programvaran servern, kontakta den lokala 
distributören.  
Öppna app skärmen och väljer Download > Inställning. Placera fokus på 
Software Server, tryck på den röda knappen och ange en ny webbadress. 
Om det behövs ändrar användarkontot också, med hjälp av de gröna och 
gula knapparna.  
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Appendix A 

 
A Juridiska meddelanden 

 
 
 
A.1 Copyright 

Dom immateriella rättigheterna som man  finner häri tillhör tillverkaren 
av denna produkt. Ingen del av detta dokument får distribueras eller 
återges i någon form, eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från 
tillverkaren. 

 
A.2 Garanti 

Tillverkaren garanterar att, med normal användning och underhåll, 
kommer produkten att vara fri från fel och brister i konstruktion och 
material under garantiperioden. 

 
A.3 Varumärken 

 
Termerna HDMI och HDMI High Definition 
Multimedia Interface, samt HDMI logotypen är 
varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra 
länder. 

 

 

 
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. 
Dolby och dubbel D symbolen är varumärken 
som tillhör Dolby Laboratories. 
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A.4 Korrekt avyttring av denna produkt 

 

Korrekt avyttring av denna produkt 
 

 

Denna markering på produkten och i manualen anger att den 
inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall i slutet 
av dess livstid. För att förhindra eventuell skada på miljön 
eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, 
skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och 
återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella 
resurser.  
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt 
produkten eller sin kommun för vidare information om var 
och hur de kan kassera produkten för miljösäker återvinning.  
Företagsanvändare skall kontakta leverantören och 
kontrollera termerna och villkoren i köpekontraktet. Denna 
produkt får inte blandas med annat kommersiellt avfall. 



This product is under continuous development. Due to changes or 
improvements, some descriptions and illustrations in this guide may differ 
slightly from the actual product.                            2014-02 
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