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Välkommen till digital television

Vi gratulerar till ditt val av PHILIPS DTR 320 digitala markmottagare som ger dig tillgång till digital
markbunden television och radiokanaler.

Med denna mottagare kan du njuta av avancerade funktioner och egenskaper som t ex:
• Prisvinnande brusfri mottagning
• Automatisk programinstallation
• Bredbildsformat
• TV SCART- och VCR/DVD SCART-kontakter
• Personlig kanallista och favoritlistor
• Elektronisk programguide

PHILIPS har gjort allt för att denna mottagare skall möta dina behov varje dag i många år framåt.
Denna bruksanvisning täcker installation av mottagaren, tillsammans med förklaringar av standarden
och de unika egenskaperna hos denna mottagare.

Lucas Covers
Paris, Mars 2005

Symbolernas betydelse

2 VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION

Viktig information:
Måsta läsas och förstås.

Den “överkorsade soptunnan” innebär att mottagaren, tillbehör och använda
batterier måste bortskaffas separat. De får inte kastas i hushållsavfallet.
Tag reda på vilka lokala bestämmelser som gäller.
För information: PHILIPS batterier som medföljer mottagarens fjärrkontroll
innehåller inte farliga ämnen som kvicksilver, kadmium eller bly.

Symbolen “Återvinningsbart material” på kartongen och bruksanvisningen
betyder att dessa delar är återvinningsbara.

Symbolen “Återvinningsbart material” på de plastförpackade delarna
betyder att dessa delar är återvinningsbara.

Den “Gröna pricken” på kartongen betyder att PHILIPS betalar en avgift
till organisationen “Avoidance and Recovery of Packaging Waste”
(Undvikande och återvinning av förpackningsavfall).

02
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Uppackning

Packa upp mottagaren och kontrollera att följande kablar och tillbehör finns med i förpackningen:
- 1 fjärrkontroll
- 2 batterier (2 x LR6 AA 1,5 V)
- 1 SCART-kabel
- 1 RF-koaxialkabel
- 1 elkabel
- 1 bruksanvisning
- 1 världsomspännande garantihäfte

Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsolyckor förvara påsarna utom räckhåll
för barn.

Snabbinstallation
Läs säkerhetsavsnittet innan du ansluter mottagaren.

Kraven för en snabb och problemfri första installation är följande:
• Du har redan en antenn.
• Din antenn är korrekt riktad mot marksändaren som motsvarar ditt område.
• Din TV-apparat är påslagen.
• Din digitala markanslutning överensstämmer med diagrammet nedan.

SNABBINSTALLATION 3

till AC-uttag

TV-apparat

VCR/DVD

ANT IN

ANT UT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

För optimal konfiguration

RF-kabel

Markbunden mottagare

Batterier kan enkelt
avlägsnas med vanliga

hushållsverktyg 
(skruvmejsel osv.).
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Viktiga säkerhetsföreskrifter

För säker drift och optimal livslängd.

Din mottagare har tillverkats för att uppfylla lämpliga säkerhetsstandarder, men
föreskrifterna nedan måste följas för att den skall användas på ett säkert sätt. Dessa
föreskrifter måste förvaras för framtida bruk.

- Innan du ansluter mottagaren till elnätet, kontrollera att el-spänningen motsvarar den spänning som
är tryckt på mottagarens baksida. Om el-spänningen inte överensstämmer, rådfråga ditt
försäljningsställe.

- Mottagaren innehåller inte några reservdelar som kan bytas ut av användaren.Allt underhållsarbete
måste utföras av kvalificerade personer.

- Om du kopplar ur mottagaren från elnätet, försäkra dig om att ta ur kontakten ur vägguttaget och
inte bara från AC-uttaget på enhetens baksida. Barn kan skadas allvarligt eftersom kabelns lösa
ände fortfarande är strömförande.

- Koppla ur mottagaren vid åskväder.

- För att förhindra brand eller elchock, exponera inte utrustningen för regn eller fukt.

- Mottagaren bör placeras på ett stabilt underlag och ventilationsöppningarna bör inte täckas över
med föremål som t ex tidningar, bordsdukar, gardiner osv.

- Installera inte mottagaren nära några värmekällor som t ex element, ugnar eller andra apparater
som alstrar värme. Skydda den från direkt solljus.

- När du installerar mottagaren, se till att det finns ett gap på cirka 2,5 cm runt mottagaren för att
luften skall kunna cirkulera fritt och överhettning förhindras.

- Säkerställ att det går att komma åt strömbrytaren på enhetens baksida om snabbavstängning skulle
bli nödvändig.

- Placera inte brännbara föremål på mottagaren (stearinljus mm.).

- Inga föremål fyllda med vätska som t ex vaser får placeras på enheten. Mottagaren får inte
exponeras för dropp eller stänk. Om detta skulle hända, slå ifrån mottagaren från elnätet och
rådfråga försäljningsstället.

- Se till att barn inte placerar främmande föremål i någon av öppningarna.

- För rengöring, använd en mjuk, fuktig (inte våt) duk.Använd aldrig repande duk eller
rengöringsmedel med aerosol.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5
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6 PRODUKTBESKRIVNING

1 Produktbeskrivning

1.1 Frontvy

1 STANDBY-knapp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sätt mottagaren på ON (PÅ) eller i standby.

2 Lysdiod 1 (Röd): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visa mottagarstatus (se statusindikatortabell).

3 Lysdiod 2 (Röd/Grön/Orange): . . . . . . . . . . Visa mottagarstatus (se statusindikatortabell).

4 Mottagarfönster till fjärrkontroll

Statusindikatortabell

Obs: om den röda lysdioden blinkar medan mottagaren är i “Standby”, indikerar det att en uppgradering av
programvara äger rum till din mottagare. Avbryt inte denna operation.

Lysdiod Lysdiod1 Lysdiod 2
Läge (Röd) (Röd/Grön/Orange)

Mottagaren i Standby av röd

Titta på TV av grön

Lyssna på radio av grön, blinkande orange var 20 s

Trycker på en fjärrkontrollknapp av blinkar, färg beroende 
på aktuellt läge

Timer aktiv på grön

Timer aktiv i Standby på röd

Uppdatering av mjukvara blinkar Beroende på aktuellt läge

Q W E R
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1.2 Bakre vy

1 AERIAL IN (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingång för att ansluta din UHF/VHF-antenn.

2 RF OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF-utgång som skall anslutas till antenningången på
videospelaren eller TV-apparaten, se kapitel 2 för
rekommenderade anslutningsdiagram.

3 TV (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) uttag för att ansluta din TV-apparat eller en
videprojektor.

4 SERIAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232-uttag för seriell dataöverföring under
servicearbete.

5 VCR (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) uttag för att ansluta din videospelare.

6 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . För närvarande inaktiv. För framtida bruk.

7 L/R AUDIO OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vänster/Höger analoga audio-cinchutgångar för att ansluta
din HiFi/audio-mottagaranläggning.

8 DIGITAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digital audio-cinchutgång för att ansluta din
HiFi/audiomottagaranläggning.

9 230 V ~ 50 Hz 6W max (**): . . . . . . . . . Uttag för anslutning av nätsladden.

Etiketten som visar typ och serienummer finns på mottagarens undersida.

(1) SCART kallas också Euroconnector eller Peritel

* Skyddsspänning
** Farlig spänning

W OTQ E R U IY
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1.3 Använda fjärrkontrollen

AV/PÅ 
Slår över mottagaren till
standbyläge.

VOLYMEN +/-
Höjer/sänker volymnivån.

RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ,
TEXT
Handling beroende på
sammanhang. Blå knapp används
för att avsluta de flesta
undermenyer.

TV/STB
Växlar mellan digital-tv från din
mottagare och standard analog
tv från din tv-apparat.
1-11
Visar tillgängliga audiospråk.

P+ / P-
- Nästa/Föregående kanal i

digitalt TV/Radioläge
- Sida upp/ner i servicelistor

UNDERTEXTSPRÅK 
Visar tillgängliga undertextspråk.

FAV
Visar tillgängliga favorítlistor
RADIO
Växlar mellan TV- och radioläge

0-9 sifferknappar
- I visningsläge: väljer kanaler
- I meny: väljer en menypost

direkt eller gör en inställning
- I standby: väcker mottagaren

INFO
- Öppnar infobanner
- Visar därefter utökad

programinformation
- Stänger därefter bannern
EXIT (AVSLUTA)
För närvarande inaktiv.
För framtida bruk.

MUTE 
Audio tyst.

EPG
Öppnar/stänger den
elektroniska programguiden.
BACK
- I visningsläge: återgår till

föregående inställda kanal
- I menyläge: återgår till

föregående skärm.
PEKARE t/y
- Föregående/Nästa kanal
- Scrollar upp/ner i meny/listor
PEKARE i
- Scrollar höger
- Öppnar en menynivå ner i

menyläge
PEKARE u
- Scrollar vänster
- Öppnar föregående menynivå eller

lagrade värden
OK
- Visar kanallista
-Väljer tjänst från kanallista eller EPG
- Bekräftar och aktiverar ett

menyval

MENU (MENY)
Öppnar/stänger menyn
REC
Öppnar timerlista/skapar timers
Obs: sekvensen “TIMER, 0”
raderar den aktuella aktiva timern
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ANSLUTA DIN DIGITALA MOTTAGARE 9

2 Ansluta din digitala mottagare

Det finns flera sätt på vilka du kan ansluta och införliva din digitalmottagare till dina befintliga
audio/video-inställningar.

Varning!

Innan du börjar ansluta:
- Koppla ur all apparatur (TV-apparat,VCR och/eller dvd, mm.) från elnätet.
- Anslut inte din digitala mottagare till elnätet ännu.
- Kontrollera dina nuvarande kopplingar: du behöver kanske inte ändra dina befintliga audio-/

videoanslutningar om de redan överensstämmer med anslutningsdiagrammen nedan.
- Beroende på dina befintliga inställningar, välj den mest lämpliga anslutningsmetoden för att införliva

din digitala mottagare i dina befintliga audio-/videoinställningar. Läs kapitel 2.1 och 2.2.

Obs: när du lägger till ny utrustning, var noga med att läsa installationsanvisningarna i den relevanta
bruksanvisningen.

2.1 Ansluta till en TV och en VCR båda försedda med ett SCART-uttag

Införliva mottagaren i din befintliga installation som visas på diagrammen eller följ anvisningarna
nedan.

till AC-uttag

TV-apparat 

VCR/DVD

ANT IN

ANT UT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

RF-kabel

Markbunden mottagare
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- Sätt in din antennkontakt i “AERIAL IN”-uttaget på den digitala mottagaren.
- Anslut “RF OUT”-uttaget på den digitala mottagaren till “ANT IN”-uttaget på din VCR med 

RF-koaxialkabel som levereras med digitalmottagaren.
- Anslut “ANT OUT”-uttaget på din VCR till antenningångens uttag på din TV med en 

RF-koaxialkabel.
- Anslut “TV” SCART-uttaget på din digitala mottagare till “EXT1” SCART-uttaget på din TV med

SCART-kabeln som levereras med digitalmottagaren.
- Anslut “VCR” SCART-uttaget på digitalmottagaren till “EXT1” SCART-uttaget på din VCR med en

SCART-kabel. Eller om din VCR stöder Easy Record-funktionen, anslut “VCR” SCART-uttaget på din
digitala mottagare till “EXT2” SCART-uttaget på din VCR som visas på det andra diagrammet.

- Koppla in all utrustning utom din digitala mottagare till elnätet.
- Slå på din tv och välj en kanal.
- Koppla in den digitala mottagaren till elnätet. Mottagaren visar SETUP-skärmen (den gröna

lysdioden lyser).
- Gå vidare till kapitel 3 för att fortsätta kanalsökningen på din mottagare.

Obs:
1. Med var och en av anslutningsinställningarna kan du:

- Titta på digital-tv medan du spelar in analog-tv.
- Titta på analog-tv medan du spelar in digital-tv.
- Spela in den digitala tv-kanalen samtidigt som du tittar.
- Titta på uppspelning från din VCR.

2. Med den andra anslutningsinställningen kan du använda funktionen Record Link förutsatt att din VCR
söder den.

till AC-uttag

TV-apparat

VCR/DVD

ANT IN

ANT UT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

För optimal konfiguration

RF-kabel

Markbunden mottagare
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ANSLUTA DIN DIGITALA MOTTAGARE 11

2.2 Ansluta din HiFi/Audiomottagaranläggning (Analog/Digital)

Beroende på vilken HiFi / Audiomottagaranläggning du har, kan det finnas flera möjligheter att ansluta
din digitala mottagare.

Analog anslutning (A)
Anslut L/R audioutgångar till relevanta L/R audioingångar på din audioutrustning med en dubbel
CINCH-kabel (medföljer inte). Läs bruksanvisningen till din HiFi/Audiomottagare för att välja rätt
analoga audioingångar.

Obs: Med denna anslutningsinställning kan du kontrollera audiovolymen upp/ner och tyst med fjärrkontrollen
till din digitala mottagare eller med fjärrkontrollen till din HiFi-anläggning.

Digital anslutning (B)
Anslut audioutgången “DIGITAL” till relevant digital audioingång på din audioanläggning med en enda
CINCH-kabel (medföljer inte). Rådfråga bruksanvisningen till din HiFi/Audiomottagaranläggning för
att välja korrekt digital audioingång.

Obs: Med denna anslutningsinställning kan du kontrollera audiovolymen upp/ner och tyst med fjärrkontrollen
till din HiFi / Audiomottagare, se relevant bruksanvisning.

Markbunden mottagare

till AC-uttag

AUDIO

Digital
ingång

Analog
ingång

Audioutrustning

A B
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Kraven för en snabb problemfri första
installation är följande:

• Du har redan en antenn.
• Din antenn är korrekt riktad mot

marksändaren som motsvarar ditt
område.

• Din digitala mottagaranslutning
överensstämmer med diagrammen som
återges i kapitel 2.1 eller 2.2.

• Din TV-apparat är påslagen.

3.1 Kanalsökning

- Anslut din mottagare till elnätet. Setup-
skärmen visas.

- Välj ditt språk och land.
- Scrolla ner till Servicesökning och tryck

sedan på <OK> för att starta sökning efter
kanaler.

Följande information rapporteras på skärmen:
• Sökning pågår,
• Antal funna kanaler.

När sökningen slutförts utan problem, visas ett
meddelande.
- Tryck på <OK>. Ett varningsmeddelande visas.
- Tryck på <OK> igen för att börja titta på TV.
För mer information om hur du använder din
digitala mottagare, se kapitel 4.

Om sökningen misslyckades, fortsätt till 
kapitel 3.2.

3.2 Sökningen misslyckades
Inga kanaler hittades. Ett meddelande som
säger att sökningen misslyckades visas.
Innan du påbörjar en ny sökning

Bör du kontrollera följande:
- anslutningarna till din mottagare (se kapitel 2),
- signalkvalitet (se paragraf 5.3.3),
- antenninstallation,
- kanal(er) som är tillgängliga i regionen som

motsvarar ditt område.
Meddelandet Sökningen misslyckades visas.
- Tryck på <OK> för att avsluta och komma

till huvudmenyn.
- Fortsätt med installationen enligt

beskrivningen i paragraf 5.3.2.

Obs: om samma felmeddelande visas efter en
stund, se kapitel 8.

3.3 Upprepade problem vid
kanalsökning

Inga kanaler hittades, även efter att
signalkvaliteten från din antenn kontrollerats.
Antingen är din antenn inte korrekt riktad mot
tv-sändaren, eller så behöver din
antenninstallation uppgraderas, eller så befinner
du dig inte i täckningsområdet för att kunna
motta digital television. Se felsökningsguiden i
slutet av denna bruksanvisning.
För rätt diagnos, ring till din elleverantör.

3 Första installation

12 FÖRSTA INSTALLATION
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DAGLIG ANVÄNDNING 13

4.1 Sätt igång mottagaren
ON/OFF (standby)

För att väcka mottagaren från standby-läge,
tryck på <P+>, <P->, <BACK>, eller valfri
knapp på fjärrkontrollen. Eller, tryck på
<Standby>-knappen på mottagarens frontpanel.
För att sätta mottagaren i standby, tryck på
fjärrkontrollens standby-knapp.Alternativt,
tryck på <Standby>-knappen på mottagarens
frontpanel.

Obs: genom att trycka ner och hålla kvar
<Standby>-knappen på frontpanelen på din
mottagare i mer än 4 sekunder, återställs
mottagaren.

Din mottagare, liksom all el-utrustning,
drar ström. För att minska
strömförbrukningen, sätt mottagaren
på standby när du inte använder den.
Om du inte använder din mottagare
under längre tid rekommenderar vi att
du stänger av den genom att dra ur
kontakten från nätet. Det sparar energi
och medverkar till att skydda miljön.

4.2 Välja TV/Radioläge

För att slå över mottagaren från TV- till
RADIO-läge och vice versa, tryck på
<RADIO>-knappen.

4.3 Växla kanaler när du tittar
på digital-tv eller lyssnar på
digitalradio

4.3.1 Använda sifferknappar

- Tryck på sifferknapparna för att välja önskat
kanalnummer.

4.3.2 Använda <P+>/<P->

- Tryck på <P+>/<P-> för att välja
nästa/föregående kanal i listan.

4.3.3 Använda <BACK> 
(återkalla senaste kanal)

- Tryck på <BACK>-knappen för att återgå till
föregående valda kanal.

4.3.4 Använda kanallistan

- Tryck på <OK>-
knappen för att öppna
kanallistan.

- Tryck på t eller y
knappen för att gå till
önskad kanal.

- Tryck på <OK> för att
lämna listan och visa
den valda kanalen.

4.3.5 Använda dina favoritlistor

- Tryck på <FAV>-
knappen för att öppna
listan över alla
tillgängliga kanallistor.

- Tryck på t eller y för
att gå till önskad lista.

- Tryck på <OK>-
knappen för att göra
listan aktiv och ställa in
din mottagare till den kanal som var inställd
senast listan var aktiverad.

Obs: tomma favoritlistor visas inte.

4 Daglig användning
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4.4 Kanalbanner

Varje gång du väljer en ny kanal, visas en
banner högst upp på skärmen.
Denna banner indikerar:

• aktuellt kanalnummer och namn,
• start- och sluttid för det aktuella

programmet,
• det aktuella programmets namn,
• ikonerna för de aktuella

programegenskaperna,
• aktuellt klockslag,
• tid som återstår innan nästa program börjar.

- Tryck på u eller i-knappen för att växla
från visning av “NU” till visning av “NÄSTA”
program.

- Tryck på t eller y-knappen för att visa
information om det aktuella programmet i
nästkommande eller föregående kanal.

- Tryck på <INFO> för att visa utökad
information om det aktuella valet.

Eller:
Tryck på <INFO> en gång för att visa
kanalbanner när som helst.
Tryck sedan på <INFO> igen för att visa
utökad information.
Tryck sedan på <INFO> igen för att stänga
kanalbannern.

4.5 Volymkontroll - / + / 

Du tittar på digital-tv eller lyssnar på ett
digitalradioprogram:

- Tryck på < -> för att sänka volymen.

- Tryck på < +> för att höja volymen.

- Tryck på < > för att stänga av ljudet och

tryck sedan på < > igen för att sätta på
ljudet igen.

Obs: ändring av volym signaleras med ett
stapeldiagram, medan audio tyst signaleras
med en ikon högst upp till höger på skärmen.
Tyst-ikonen visas bara under 5 minuter.

4.6 Ändra val av undertext 

- Tryck på < >-knappen.
- Tryck på t eller y för

att flytta till önskat
undertextspråk.

- Tryck på <OK> för att
bekräfta ditt val. Eller, välj
Ingen för att deaktivera
undertextning.

4.7 Ändra val av audiospråk 

- Tryck på <I/II>-knappen.
- Tryck på t eller y för

att flytta till önskat
audiospråk.

- Tryck på <OK> för att
bekräfta ditt val.

14 DAGLIG ANVÄNDNING
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4.8 Elektronisk programguide 

Du tittar på digital-TV eller lyssnar på ett
digitalradioprogram:
- Tryck på <GUIDE>-knappen för att öppna

programguiden. Den aktuella programlistan
(kallas “Nu/Nästa”) visas.

- Tryck på i knappen för att gå till den
aktuella dagens programguide.

- Tryck på t eller y för att gå till önskad
kanal.

- Tryck på <OK>-knappen för att välja
kanalen.

4.9 Timers

4.9.1 Ställa in en timer när du tittar
på digital-tv

- Tryck på <TIMER>-knappen för att komma
till timerlistan.

- Fortsätt sedan enligt beskrivningen i paragraf
5.5.1.

4.9.2 Ställa in en timer från guiden

- Scrolla till det program för vilket du vill ställa
in en timer.

- Tryck på den röda knappen eller <TIMER>-
knappen för att ställa in en timer.
Timerskärmen visas.

- Ändra timerinställningarna på lämpligt sätt.
Till exempel: för att ställa in en påminnare,
välj Remind (Påminn) som timertyp (standard
är Record (Spela in).

- Tryck på den röda knappen igen för att lagra
timern och återgå till guiden.

4.9.3 Radera en aktiv timer

En timer är aktiv och du tittar på det du spelar
in. Inspelning signaleras med att lysdiod 1lyser
rött och lysdiod 2 lyser grönt.
- Tryck på knappsekvens “TIMER, 0” för att

radera den aktiva timern.
En timer är aktiv och din mottagare är i
standbyinspelning signaleras med att lysdiod 
1 lyser rött och lysdiod 2 lyser orange.
- Tryck på knappsekvens “TIMER, 0” för att

radera den aktiva timern.

4.10 Använda TV / STB-knappen

För att växla din mottagare från digital-tv eller
RADIO till standardanaloga kanaler på din tv
och vice versa, tryck på <TV/STB>-knappen.

4.11 Titta på låsta kanaler

Om du har valt en låst kanal, måste du låsa upp
denna kanal för att titta på den.
När du ombeds skriva in din pinkod:
- Skriv in din 4-siffriga pinkod (standard är 1234).

DAGLIG ANVÄNDNING 15
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Du kan ändra mottagarinställningarna så att
mottagaren passar till dina antennförhållanden,
Audio/Videoinställningar eller andra inställningar.

5.1 Generell information

5.1.1 Grundläggande menynavigering

- När du tittar på digital-TV eller lyssnar på
digitalradio, tryck på <MENU> för att visa
huvudmenyn, inklusive Puck.

Puck är alltid närvarande när menyn visas.
Puck innefattar 5 element:

• Den gula bollen som indikerar den
aktuella positionen;

• de t, y, u och i gröna markörerna,
indikerar möjliga navigeringsriktningar.

Obs: Puck-markörerna flyttas till menyfönstrets
högra sida för justering av inställningar. Upp-,
ner-, höger och vänster pekare visas endast
om det är möjligt att gå i den riktningen.

- Tryck på <MENU> för att avsluta
menyskärmen.

5.1.2 Ändra inställningar

Valet är på den första posten i menyn.
- Tryck på t eller y knappen för att scrolla

upp/ner för att välja den önskade menyposten.
- Tryck på i knappen för att visa

underposterna som motsvarar den
markerade posten. Upprepa detta steg så
många gånger som behövs för att komma till
det önskade valet.

Obs: tryck på <BACK> för att gå tillbaka en nivå
i menyn.

- Använd sedan t eller y knappen för att gå
till önskad inställning eller skriv in ett värde
med sifferknapparna.

- Tryck på <OK> för att bekräfta om det
behövs.Valet går tillbaka en nivå i menyn.

Obs:
1. För att öppna en menypost som signaleras

med ett lås, måste du skriva in din pinkod.
2. För att undvika att bränna tv-skärmen, stängs

skärmmeddelanden av automatiskt efter 
20 minuter.

5.2 Prioriteringar

- Tryck på <MENU>-knappen för att öppna
huvudmenyn.

- Tryck på y knappen för att flytta valet till
Prioriteringar.

- Tryck på i knappen för att komma till
undermenyn i Prioriteringar.

5.2.1 Språk

Språk väljs i undermenyn i Prioriteringar. Denna
post används för att välja språkinställningar för
din mottagare, inklusive meny- och audiospråk.
- Tryck på i knappen för att komma till

språkinställningar.
- Scrolla till den inställning du vill ändra.

Motsvarande värden visas till höger på skärmen.
- Tryck på i knappen för att komma till

inställningarna.

5 Ändra inställningarna på din mottagare
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5.2.2 Plats

Plats väljs i undermenyn i Prioriteringar. Denna
post används för att välja det land där du
använder din mottagare och motsvarande
tidszon.
- Tryck på i knappen för att komma till

platsinställningar.
- Scrolla till inställningen du vill ändra.

Motsvarande värden visas till höger på
skärmen.

- Tryck på i knappen för att komma till
inställningarna.

5.2.3 Systeminställningar

Systeminställningarna väljs i undermenyn i
Prioriteringar.
- Tryck på iknappen för att komma till

systeminställningar.

Obs: om föräldranivå är aktiv, måste du skriva in din
pinkod för att komma till relevanta
undermenyer för denna meny.

5.2.3.1 TV
Denna post används för att välja format på
utgångssignalen för TV- SCART-uttag.
- Scrolla till den inställning du vill ändra.

Motsvarande värden visas till höger på
skärmen.

- Tryck på i-knappen för att komma till
tillgängliga värden:

• Videoutgång: RGB, CVBS-PAL, CVBS-
SECAM, eller Y/C. RGB är standard och
rekommenderad inställning.

• Audioutgång: Stereo eller Mono
• Skärmbildsformat: välj bildaspektskvot för

videoutgång som passar din tv bäst.

Obs: RGB-inställningen rekommenderas för att få
bästa videokvalitet på TV-skärmen.

5.2.3.2 VCR
Denna post används för att välja format på
utgångssignalen för VCR SCART-uttaget.
- Scrolla till den inställning du vill ändra.

Motsvarande värden visas till höger på
skärmen.
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- Tryck på i knappen för att komma till giltiga
värden:

• Videoutgång: CVBS-PAL, CVBS-SECAM,
eller Y/C. CVBS-PAL är standard och
rekommenderad inställning.

• Easy Record (Enkel inspelning): välj den
kontrollmetod som passar din VCR. Se
bruksanvisningen till din VCR.

5.2.3.3 Digital audioutgång
Välj AC3 (digital audio 5.1) bara om din
mottagare är ansluten till en Dolby digitala
hemunderhållning.Vid inspelningar slås AC3
ifrån automatiskt.

5.2.3.4 Kanalbanner
Denna post används för att välja varaktighet för
bannervisning och transparens.
- Scrolla till den inställning du vill ändra.

Motsvarande värden visas till höger på skärmen.
- Tryck på i knappen för att komma till

tillgängliga värden.

5.2.3.5 Volym
Denna post används för att välja volymnivå vid
igångsättning.

- Tryck på i knappen för att ändra
nivåinställning.

- Tryck på t eller y för att ändra volymnivå.
- Tryck på <OK> för att bekräfta.

5.2.3.6 Fjärrkontroll
Denna post används för att ställa in
fjärrkontrolladressen.
- Tryck på i knappen för att komma till

tillgängliga värden.
- Gå till den adress du vill välja. Standardadress

är 039.
- Tryck på <OK> för att bekräfta ditt val.
- Fortsätt enligt beskrivningen i paragraf 7.1.

Om du inte fullföljer proceduren som
beskrivs i paragraf 7.1, kommer du inte
att kunna styra din mottagare med
fjärrkontrollen.

5.3 Installation

- Tryck på <MENU> knappen för att öppna
huvudmenyn.

- Tryck på y knappen för att välja Installation.
- Tryck på i knappen för att komma till

undermenyn Installation.

5.3.1 Servicelistor

Denna post används för att hantera dina
servicelistor.
- Tryck på i knappen för att komma till

servicelistans funktioner.

18 ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA PÅ DIN MOTTAGARE
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5.3.1.1 Arrangera om tjänster
Denna funktion används för att
installera/avinstallera tjänster och flytta tjänster
inom den installerade servicelistan.
- Scrolla först till den tjänst du vill

avinstallera/installera/flytta.
- Tryck på <OK> för att välja den tjänsten.

Tjänstens namn visas i Vald servicezon.

För att avinstallera en tjänst du har valt
från den installerade servicelistan:
- Tryck på den röda knappen.Tjänsten tas bort

från listan över installerade tjänster och visas
i listan över avinstallerade tjänster.

För att installera en tjänst du har valt
från listan over avinstallerade tjänster:
- Scrolla till den position dit du vill installera

tjänsten.
- Tryck på den gröna knappen.Tjänsten tas

bort från listan över avinstallerade tjänster
och visas i listan över installerade tjänster.

För att flytta den tjänst du har valt inom
listan:
- Scrolla till den position dit du vill flytta

tjänsten.
- Tryck på <OK> för att bekräfta.

5.3.1.2 Visa nya TV-kanaler
- Denna funktion används för att visa de nya

kanalerna som hittas medan din mottagare är
i standby.

- Tryck på i för att visa nya kanaler som
hittades till höger på skärmen.

- Scrolla till de kanaler du vill visa. Programmet
Valda aktuella kanaler visas.

Obs: tryck på <OK> för att avinstallera den
valda kanalen.Tryck på <OK> igen för att
annullera avinstallation.

- Tryck på i för att avsluta skärmen och
återgå till undermenyn i Servicelistan eller
tryck på blå knapp för att lämna menyn.

5.3.1.3 Lyssna på nya radiostationer
- Denna funktion används för att lyssna på nya

radiostationer som hittas medan din
mottagare är i standby.

- Tryck på i för att lyssna på nya kanaler som
hittas.

- Scrolla till den station du vill lyssna på.

Obs: tryck på <OK> för att avinstallera den
valda stationen.Tryck på <OK> igen för att
annullera avinstallation.

- Tryck på u för att lämna skärmen och
återgå till servicelistans undermeny eller
tryck på blå knapp för att lämna menyn.

5.3.2 Serviceinställningar

Denna post används för att installera tjänster.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA PÅ DIN MOTTAGARE 19
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5.3.2.1 Lägga till nya tjänster
Denna funktion används för att installera nya
tillgängliga tjänster.
- Tryck på i för att aktivera installationsfunktionen.
- Tryck på <OK> för att påbörja sökning av

nya tjänster.

Obs: för att avbryta sökningen, tryck på <OK>.
Inga tjänster lagras.

När sökningen slutförts, visas det totala antalet
tjänster som hittats till höger på skärmen. Puck
flyttar till knappen Lagra.
- Tryck på <OK> för att lagra de nya tjänsterna.
- Alternativt, scrolla ner till knappen Ignorera

och tryck på <OK> för att ignorera de nya
tjänsterna.

Obs: innan du lagrar/ignorerar de funna
tjänsterna, kan du visa sökresultaten för
TV/radiokanaler och andra tjänster genom
att scrolla upp till respektive post.

- Tryck på u för att lämna skärmen och återgå
till undermenyn för serviceinställningar eller
tryck på blå knapp för att lämna menyn.

5.3.2.2 Ominstallera alla tjänster
Denna funktion används för att installera om
alla tjänster, genom att skriva över föregående
serviceinställningar.
- Tryck på i för att aktivera

ominstallationsfunktionen. Du ombeds sedan
bekräfta att du vill installera om alla tjänster.

- Tryck på <OK> och fortsätt enligt
beskrivningen ovan.

5.3.3 Testmottagning

Denna funktion används för att hjälpa dig
placera din antenn och kontrollera om vissa
signaler finns på specifika RF-kanaler.
Valet är på RF-kanal.
- Tryck på i för att komma till listan over RF-

kanaler. Standardvalet motsvarar den aktuella
kanalen.

- Scrolla upp eller ner på listan till den RF-
kanal du vill välja.

- Tryck på <OK> för att visa den valda
kanalens signalkvalitet och styrka.

- Om det behövs, flytta din antenn för att få en
tillfredsställande signal. När signalen är tillräckligt
bra, visas namnet på det motsvarande nätverket.

- Tryck på i igen för att återgå till listan över
tillgängliga RF-kanaler och fortsätt enligt
beskrivningen ovan för att kontrollera
signalkvaliteten och styrkan för ytterligare en
RF-kanal.

Obs: om du inte lyckas få en tillfredsställande
signal, se felsökningsguiden.

För att lägga till specifika kanaler:
- Välj en specifik RF-kanal enligt beskrivningen

ovan.
- Scrolla ner till Lägg till nya tjänster från 

RF-kanalen.
- Tryck på i och tryck sedan på <OK> för

att starta sökning av den RF-kanal du valde.
- Tryck på <OK> för att lagra de funna

kanalerna.
- Tryck på u för att lämna skärmen och

återgå till undermenyn Servicelistor eller
tryck på blå knapp för att avsluta menyn.
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5.3.4 Återställa fabriksinställningarna

För att återställa mottagarens
fabriksinställningar:
- Tryck på <OK>. Du ombeds sedan skriva in

din masterpinkod.
- Skriv in masterpinkoden. För ytterligare

information om masterpinkoden, se
felsökningsguiden.

Obs: när du återställer fabriksinställningarna, förlorar
du alla personliga inställningar.

5.4 Information
- Tryck på i knappen för att komma till

undermenyn Systemmjukvara.

Systemmjukvara
Denna post används för att hantera
uppdateringar av mjukvara som är nödvändiga
för att hålla din mottagare up-to-date med
utvecklingen inom digital television och göra
nya funktioner tillgängliga. Uppdateringar är en
del av normala sändningar.
Din mottagare har ursprungligen ställts in för
att acceptera uppdateringar av mjukvara
automatiskt (rekommenderas). Om du vill
tillfrågas varje gång en ny mjukvara finns
tillgänglig, följ anvisningarna nedan.
- Tryck på i knappen för att komma till

inställningarna för Systemmjukvara.
Den aktuella hårdvaru-/mjukvaruversionen visas
och valet är på Acceptera alltid ny mjukvara.
- Gå till Puck om du vill tillfrågas varje gång en

ny mjukvara finns tillgänglig.
- Tryck på <OK> för att bekräfta.
- Tryck på u för att lämna skärmen och

återgå till posten Systemmjukvara eller tryck

på blå knapp för att avsluta menyn.

Obs: för att utföra uppdateringen när ny mjukvara
finns tillgänglig, följer du bara anvisningarna på
skärmen.

5.5 Timers

- Tryck på iknappen för att komma till
Timers-undermenyn.

5.5.1 Spela in/Påminn

Denna post används för att ställa in och
redigera inspelningstimers och påminnare.
- Tryck på <OK> för att komma till timerlistan.

Ställa in en ny timer:
Tryck på grön knapp för att komma till
timerinställningarna.
- Scrolla till den inställning du vill ändra.
- Tryck på i knappen för att komma till

inställningsvärden:
• Typ av timer
• Tjänst
• Skriv in din pinkod om den är låst: en

pinkod krävs när kanaler som skall spelas in
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är låsta (flytta föräldranivå från På till Av för
att aktivera inspelning av den valda kanalen).

• Dag & Månad, Starttid, Sluttid
• Audiospråk, undertextspråk, undertexter

för hörselskadade
• Förekomst: En gång, varje dag, varje vecka

- Tryck på röd knapp för att lagra timern.
Timerlistan visas, inklusive den nya timern.

- Tryck på gul knapp för att avsluta skärmen
och återgå till Timer-undermenyn eller tryck
på blå knapp för att avsluta menyn.

Redigera befintlig timer:
- Scrolla inom timerlistan till den timer du vill

ändra.
- Tryck på i knappen för att komma till

inställningsvärden.
- Ändra inställningsvärden som är lämpligt (se

ovan för detaljer).
- Tryck på röd knapp för att lagra timern.
Ett meddelande visas som anmodar dig att
programmera din VCR.
- Tryck på <OK> för att fortsätta.Timerlistan

visas, inklusive den modifierade timern.
- Tryck på gul knapp för att avsluta skärmen

och återgå till Timer-undermenyn eller tryck
på blå knapp för att avsluta menyn.

Radera en befintlig timer:
- Scrolla till den timer du vill radera.
- Tryck på röd knapp för att radera timern.

Timern tas bort från listan.

Obs: raderingen sker omedelbart!

- Tryck på gul knapp för att avsluta skärmen
och återgå till Timer-undermenyn eller tryck
på blå knapp för att avsluta menyn.

Obs: när en inspelningstimer är aktiv, kan du inte
zappa genom digitala kanaler, men du kan växla
till analog-tv genom att trycka på <TV/STB>-
knappen och zappa genom analoga kanaler.

Annullera en aktiv timer:
Se paragraf 4.9.3.

5.5.2 Sov

Denna post använd för att ställa in sovtimers.
- Tryck på iknappen för att komma till

värden för sovtimer.
- Scrolla till det värde du vill välja: från 0 till 

4 timmar i 30-minuterssteg.
- Tryck på <OK> för att bekräfta sovtimervärdet.
- Tryck på u för att komma till skärmen och

återgå till huvudmenyn eller tryck på blå
knapp för att avsluta menyn.

,
5.6 Favoriter
- Tryck på iknappen för att komma till

Favoriter-undermenyn.

22 ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA PÅ DIN MOTTAGARE
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5.6.1 TV-kanaler

Denna post används för att skapa och redigera
favorit-tv-listor.
- Tryck på iknappen för att komma till

inställningar för favoritlista.
- Scrolla till den lista du vill skapa eller redigera.
- Tryck på iknappen för att komma till

inställningarna:
• Namn: du kan ändra namn på listan genom

att använda ueller i för att välja tecken
som skall redigeras och t eller y för att
scrolla genom befintliga tecken.

• Aktiv: välj Ja för att aktivera den valda
favoritlistan

• Välj TV-kanaler: scrolla till kanalerna och
tryck på <OK> för att lägga dem till den
valda listan

• Lägg till alla tjänster: tryck på <OK> för
att lägga till alla tjänster

• Ta bort alla tjänster: tryck på <OK> för
att ta bort alla tjänster

- Tryck på u för att avsluta skärmen och
återgå till huvudmenyn eller tryck på blå
knapp för att avsluta menyn.

5.6.2 Radiostationer

Denna post används för att skapa och redigera
favoritradiolistor.
- Om det behövs, tryck på <RADIO>-knappen

för att växla till radioläge.
- Fortsätt enligt ovan.

5.7 Åtkomstrestriktioner

Denna post används för att aktivera och
redigera åtkomstrestriktioner.

- Tryck på i-knappen för att öppna
inställningsmenyn för åtkomstrestriktioner:

• Ställ in pinkodsskydd: välj På för att
aktivera åtkomstrestriktioner.

Obs: om Ställ in pinkodsskydd ställs in på Nej,
kan du inte ställa in de övriga
åtkomstrestriktionerna.

• Föräldranivå:Välj föräldranivå för att
aktivera pinkodsskydd för program som
har föräldranivå som är högre än
inställningen. Eller, välj Ingen för att
deaktivera detta alternativ.

• TV-kanaler: scrolla genom listan och tryck
på <OK> för att låsa en tv-kanal.

• Radiostationer: scrolla genom listan och
tryck på <OK> för att låsa en radiostation.

• Föräldratimers: tryck på <OK> för att
visa befintliga timers. Fortsätt sedan enligt
beskrivningen för andra timertyper för att
ställa in eller redigera föräldratimers (se
paragraf 5.5.1).

• Ändra pinkod: tryck på i för att aktivera
funktionerna för Ändra pinkod, skriv
sedan in din aktuella och nya pinkod när
du tillfrågas och tryck sedan på <OK> för
att bekräfta.

- Tryck på blå knapp för att avsluta.
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7.1 Ändra
fjärrkontrollinställningar

Om du har annan utrustning i ditt hem och
fjärrkontrollen till PHILIPS mottagare stör dem,
kan du ändra fjärrkontrollens inställningar. För
att göra detta måste du ändra inställningen
både på din mottagare och på fjärrkontrollen.

Ändra din mottagares inställningar:
Se paragraf 5.2.3.6.

Ändra inställningar för din fjärrkontroll:
- Tryck ner sifferknapparna 1 och 3 samtidigt

och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Släpp upp de två knapparna samtidigt.
- Skriv in fjärrkontrollinställningen som

motsvarar inställningen för din mottagare
inom de nästkommande 60 sekunderna:

• 2 eller 3 för alternativa inställningar 
(038 eller 040 respektive)

• 1 för standard fabriksinställningar (039)

Obs: om batterierna tas ur medan en knapp är
intryckt, lagras standardinställningen (039).

7.2 Mer om inspelning

7.2.1 Anslutningar för Prepare
Record (Förbered inspelning)
eller Record Link

Med denna anslutning kan du spela in
automatiskt utan att du behöver programmera
din VCR. Innan du beslutar dig för denna
anslutningsmetod:
- Gå till bruksanvisningen för din VCR och

kontrollera om och hur funktionen Easy
record (Enkel inspelning) stöds. De flesta
PHILIPS VCR- och DVD+RW-spelare stöder
ett av de två Easy record-funktionerna.

- Kontrollera att både din TV och VCR har två
SCART-uttag.

Införliva din mottagare i din befintliga
installation:
- Sätt i antennkontakten i “AERIAL IN”-uttaget

på din digitala mottagare.
- Anslut “RF OUT”-uttaget på din digitala

mottagare till “ANT IN”-uttaget på din VCR
med RF-koaxialkabeln som levereras med din
digitala mottagare.

- Anslut “ANT OUT”-uttaget på din VCR till
antennuttaget på din tv med en RF-
koaxialkabel.

- Anslut “TV” SCART-uttaget på din digitala
mottagare till “EXT1” SCART-uttaget på din
tv med SCART-kabeln som levereras med
mottagaren.

- Anslut “VCR” SCART-uttagate på din
digitalmottagare till “EXT2” SCART-uttaget
på din VCR (kallas ibland “IN”) med en
SCART-kabel.

- Anslut  “EXT1” SCART-uttaget på din VCR
(kallas ibland “OUT”) till “EXT2” SCART-
uttaget på din tv med en SCART-kabel.

- Anslut hela din utrustning utom din
digitalmottagare till elnätet.

- Slå på din TV och välj en kanal.
- Anslut din digitalmottagare till elnätet. Din

digitalmottagare visar SETUP-skärmen.
- Fortsätt till kapitel 3 för att fortsätta med

kanalsökningen om detta inte redan gjorts.

Obs:
Med denna anslutningssetup:
- Kan du titta på digital-tv medan du spelar in

analog-tv.
- Kan du titta på analog-tv medan du spelar in

digital-tv.
- Kan du spela in den digital-tv-kanal du tittar på

just nu utan att du behöver programmera din
VCR.

- Kan du titta på uppspelning från din VCR

7 Avancerade inställningar
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7.2.2 Inställningar för digitalmottagare
och VCR

Läs paragraf 5.2.3.2 om hur funktionen “Easy
Record” (Enkel inspelning) aktiveras på din
digitalmottagare.
- Beroende på märke och typ av VCR, måste

du ställa in alternativet “VCR-kontroll” på
“Prepare Record” (Förbered inspelning) eller
“Record Link”. Se bruksanvisningen till din
VCR eller pröva båda funktionerna för att ta
reda på vilken som är tillämplig.

- Ställ in din VCR till det läge som kan styras
av din digitalmottagare.

7.2.3 Spela in med kontrollfunktionen
VCR

- Din digitalmottagare, tv och VCR är anslutna
och inställda i enlighet med 7.2.1.

- Du har programmerat en timer på din
digitalmottagare.

- När timern startar, börjar din VCR spela in
och när timern stoppar slutar din VCR spela
in under styrning av din digitalmottagare. Du
behöver inte längre programmera din VCR
att spela in digital-tv-kanaler.

Obs: vissa VCR-spelare måste vara i standby för att
starta inspelning. Se bruksanvisningen för din
VCR.
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8 Felsökningsguide

Stöter du på problem när du använder din digitalmottagare? Kontrollera först följande punkter!

Ingen bild, inget ljud och ingen
frontpanelindikering.

Ingen bild, inget ljud, men frontpanelens
lysdiod lyser.

Ingen bild, inget ljud men höger lysdiod
på frontpanelen lyser.

Ingen bild, inget ljud, vänster lysdiod är
släckt och höger lysdiod är grön på
mottagarens frontpanel.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Du hittar inte alla kanaler du trodde
skulle finnas.

Du ser ibland fyrkantiga monster på
skärmen, din bild “fryser” eller en bild
visar en tv med brusmönster.

Mottagaren har inte anslutits till elnätet.

Din mottagare är i Standby-läge.

Du tittar på en kanal som inte har audio
och video.

Du tittar på standard analog-tv.

SCART-anslutningen till tv: n är defekt
eller lös.

Din tv har inte valt korrekt AV/EXT-
kanal.

En timer är aktiv, mottagaren är låst,
frontpanelens lysdioder är antingen
grön/röd eller orange/röd 

Batterierna till fjärrkontrollen är felaktigt
isatta eller är döda.

Du riktar inte fjärrkontrollen mot
mottagaren.

Dina fjärrkontrollinställningar
överensstämmer inte med dina
mottagarinställningar.

Signalen till din antenn kan vara svag.

Din antenn kanske behöver justeras eller
din lokala sändare kanske inte fungerar.

Det kan vara ett sändarproblem.

Din antenn kan ha flyttats, till exempel
genom oväder.

Din antennkabel har lossnat eller
kopplats ifrån.

Kontrollera nätanslutningen och tryck
på Standby-knappen på mottagarens
frontpanel.

Tryck på antingen <P+> or <P->-
knappen eller valfri sifferknapp för att ta
mottagaren ur standby.

Tryck på antingen <P+> or <P->-
knappen eller valfri sifferknapp för att
byta kanal.

Tryck på TV/STB-knappen på din
fjärrkontroll.

Kontrollera SCART TV-anslutningen, se till
att kablarna är ordentligt isatta i uttagen.

Försök att manuellt välja AV/EXT-kanal
på din tv.

Tryck på “TIMER” och “0” knapparna
efter varandra för att annullera TIMER: n
och låsa upp mottagaren.

Kontrollera batterierna tillstånd och byt
ut dem om det behövs i enlighet med
tidigare anvisningar i denna bruksanvisning.

Se till att du riktar fjärrkontrollen mot
mottagaren och inte mot tv: n.

Se paragraf 7.1 för att ändra
inställningarna på din fjärrkontroll.

Försök att ställa in mottagaren igen och
följ relevanta steg i paragraf 5.3.2. Om
du fortfarande saknar kanaler, kanske din
antenn behöver justeras.

Kontakta försäljningsstället.

Detta är oftast endast en temporär
situation och bör rättas till av sig självt.

Kontrollera signalkvaliteten och om det
behövs rikta om din antenn.

Kontrollera alla antennanslutningar och
säkerställ att alla är ordentligt isatta i
uttagen.

Problem Möjlig orsak Åtgärd
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Problem Möjlig orsak Åtgärd

Du kan inte välja alla kanalerna och P+/-
eller Pil upp/ner-knapparna fungerar inte
alltid.

Du kommer inte till en viss kanal inte
ens om du använder sifferknapparna.

Du har glömt din pinkod.

Du ställde in en timer men den spelade
inte in det du önskade.

Du ställde in en timer, men inspelningen
misslyckades.

Kanalernas ordning har ändrats.

Visningar på skärmen är inte så tydliga
som förväntat.

Bilden på vissa kanaler ser utdragna eller
tillplattade ut.

Bilden (program eller meny) har frusit
och/eller du kan inte manövrera din
mottagare.

Vissa kanaler har valts som favoriter och
läget favoriter är på.

Föräldranivån har aktiverats på denna
kanal och ett OSD-meddelande ber dig
skriva in din pinkod.

Spelaren har inte ställts in på rätt sätt.

Förlorad ingångssignal

Ingen ström

Låst kanal

De har arrangerats om enligt
beskrivningen i paragraf 5.3.1.1.

Om du har anslutit med SCART och du
har en RGB-kapabel tv, kan en av
mottagarens inställningar vara felaktig.

Du har anslutit mottagarens TV SCART
till ett SCART-uttag på din tv-apparat
som inte är RGB kapabel 

Sändningen är troligen I bredbildsformat
och mottagarinställningarna kanske inte
är korrekta.

Använd <FAV> knappen för att välja en
annan favoritlista.Använd listan Alla 
tv-kanaler för att se alla tillgängliga 
tv-kanaler.

Skriv in föräldranivå för att komma till
kanalen eller låsa upp kanalen.
Se paragraf 5.7 för mer detaljer.

När du tillfrågas om pinkod, skriv in
masterpinkoden. Då kan du fortsätta
samt återställa pinkoden till mottagarens
standardpinkod (standard är 1234).
Masterpinkod är 0112.
Obs: Håll denna kod hemlig för att
förhindra att barn använder den.

Säkerställ att din mottagare har ställts in
på samma tid som din digitala
mottagare.
Alternativt kan du använda en av Easy
Record-alternativen för att styra din
mottagare automatiskt (se paragraf 7.2)

Ställ in din mottagare till önskad kanal
och välj sedan Installation/Testmottagning
för att visa signalkvalitet och styrka för
denna kanal.

Kontrollera nätanslutningar.

Skriv in din pinkod när du ställer in
timern.

Se detta avsnitt för att byta ordning igen 

Se paragraf 5.2.3.1 och ändra “Video
Output”-inställning till RGB.

Kontrollera om TV SCART-uttaget på tv:
n är RGB kapabel. Om inte, se
bruksanvisningen för din tv för att ändra
SCART-anslutningen till din tv.

Kontrollera inställningarna för
mottagarens “Skärmbildsformat”, enligt
information i paragraf 5.2.3.1. Om du
har en bredbilds-tv, kanske du också
behöver kontrollera dina tv-inställningar.

Återställ mottagaren genom att trycka
ner  Standby-knappen på mottagarens
framsida i mer än 4  sekunder.
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9 Teknisk specifikation 

Denna produkt uppfyller kraven i direktiv 95/47/EC och 2002/21/EC.

På grund av kontinuerliga produktförbättringar, kan innehållet i denna bruksanvisning förändras utan
att detta meddelas i förväg.

AC3®, Dolby Digital® och den dubbla D-symbolen ® är registrerade varumärken som ägs av Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Videodekodning

- Mottagning-Demodulering
COFDM 2K/8K

QPSK
Nätverk: MFN/SFN

- Frekvensomfång VHF III & UHF IV/V

Audiodekodning

- Komprimeringsformat
MPEG-lager I/II

Bekvämlighet

- Enkel installation
- Favoritlista radioprogram
- Favoritlista tv-program
Föräldranivå
Lås med pinkod
Barntimer
Programhändelser
- Inspelning
Meddelande inspelningsrubrik
- Användargränssnitt
Automatisk uppdatering av programlista
Multipla undertexter stöds
7 dagars EPG
Skärmvisning på tv
Fjärruppgradering av mjukvara
TV- och radiolägen

Systemspecifikationer

- CPU-hastighet 166 MHz
- CPU/Videografik 16 MB SDRAM
- Flashminnesstorlek 4 MB
- Videodekodning

MPEG-2 DVB upp till MP@ML
Videobithastighet upp till 15 Mbit/s
Videoformat 4:3 och 16:9
Upplösning upp till 720x576 pix

Tuner/Mottagning/Sändning

- Full range RF loop through
47-862 MHz

Anslutningar

Audioutgång - Analog
2x Stereo (Röd/Vit cinch)

- Plug & Play ja
- TV scart-utgång

Styrd audio L/R, CVBS, RGB
- VCR scart-ingång

Audio L/R, CVBS, RGB

Tillbehör

Batterier
- Inkluderade tillbehör
Kvalitets SCART-kabel
Elkabel
Snabbinstallationsguide
Fjärrkontroll
Säkerhets- & garantihäfte
Bruksanvisnin

Dimensioner (mm)

- Kartong dimensioner (WxDxH)
365x225x65

- Produktbredd 260
- Produktbredd 45
- Produktbredd 165
- Temperatur (drift) 5 to 40º C
- Temperatur (lagring) -10 to 70º C
- Vikt (kg) 1,45
- Vikt inkl. Förpackning (kg) 2,5
- Strömförbrukning
- Elnät 230V (+/-10%)

50Hz
- Strömförbrukning (W) 6
- Standby- strömförbrukning (W) < 6

Denna produkt uppfyller
följande direktiv från
Europarådet:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC
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