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Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här handboken eller
dokumentinformation får mångfaldigas, kopieras, distribueras, spridas,
nerladdas, sparas eller överföras I någon form och för något ändamål utan
tidigare tillåtelse från Digialist Limited.

Garanti

Informationen i detta dokument kan ändras utan varsel. Anvia TV förbehåller
sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och göra ändringar i
innehållet utan någon förpliktelse att underrätta någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Anvia TV tar inget ansvar
för direkt, indirekt, oavsiktlig eller någon annan skada som uppkommer på
grund av användningen av informationen i denna manual.

Varumärken

AC 3 och dubbel D symbolen är Dolby Laboratories varumärken. De är
tillverkade under licens från Dolby Laboratories.

Conax är ett varumärke som ägs av Telenor Conax AS.

USB logo är varumärken av Universal Serial Bus Implementers Forum (USB IF),
Inc. i Beaverton, Oregon, U.S.A. USB IF är ett icke vinstdrivande företag
grundat av företagsgruppen som utvecklade den Universal Serial Bus specifi
kationen. USB logo får enbart användas av offi ciella licens
kontraktsinnehavare, som är företag som uppfyllt USB IF´s strikta villkor och
bestämmelser.

DVB är ett registrerat varumärke av DVB Project.

Läs handboken noggrant och säkerställ att du förstår instruktionerna i den. För
din säkerhet, rekommenderas att noggrant följa instruktionerna när du startar
och medan du använder produkten.
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Ge speciellt akt på följande märken om de fi nns för att indikera möjliga farliga
situationer.

• Varning

Indikerar en farlig situation, som kan leda till (allvarlig) skada, om den inte
undviks.

• Försiktighet

Indikerar en situation, som kan skada utrustningen eller andra apparater, om
den inte undviks.

• Meddelanden

Indikerar ytterligare information för användaren för att göra honom medveten
om möjliga problem och viktig information för att hjälpa honom att förstå, att
använda och bibehålla installationen på den inställda kursen.

Korrekt kassering av den här produkten
(Avfall från elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten eller i dess litteratur, anger att
den inte ska kasseras med andra hushållsavfall när den har
tjänat ut sitt liv. För att undvika möjlig skada på miljön eller

personers hälsa från okontrollerad kassering av avfall, vänligen skilj detta från
alla andra typer av avfall och återvinn det ansvarsfullt för att främja den
hållbara återanvändningen av materialresurser.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på
ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor I
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
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FÖRBEREDELSE

1 PRODUKTINFORMATION
Den här produkten är tillverkad för att användas för att se markbundna
sändningar. Det tillåter dig att njuta av en sändning när du vill genom ett enkelt
tryck på en knapp på fjärrkontrollen. Den här personliga video inspelare (PVR)
mottagare tillåter dig att spela in dina favoritprogram i digitalt format till en
intern hårddisk. Du kan titta på dem efteråt när det bäst passar dig. Produkten
är tillverkad för att vara användarvänlig och många av dess funktioner är
självklara. Hur som helst, rekommenderas du att läsa igenom den här
manualen för att urforska alla funktionaliteter som den här mottagaren kan
erbjuda dig.

Om du skulle stöta på svårigheter i att använda produkten hänvisas du först till
tillhörande avsnitt i den här manualen för ytterligare information.

Vi hoppas att du tycker om digitala sändningar och inspelningar med din nya
markbundna PVR mottagare.

1.1 ALLMÄNNA PRODUKTEGENSKAPER
• Stöder DVB T sändningar

• Stöder MPEG 2 och DVB standarder

• Personlig videospelare

• 320 (FST03PVR) eller 500 (FST05PVR) Giga bytes intern hårddisk för
inspelningar

• Mångspråkig OSD ( finska, svenska och engelska)

• Snabbt kanalbyte
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• HDMI utgång för besta möjliga audio och video kvalitet

• S/PDIF för digitalt ljud

• EPG (Elektronisk ProgramGuide) – 7 dagar

 Omedelbara timer/påminnelseinställningar

 Snabb sökning efter ditt favoritprogram/dina händelser

• Favoritlistor

• Kanalredigeringsfunktioner

 Barnspärr

 Flytta

 Radera

• Automatisk sökning/ Manuell sökning

• Uppdatering av programmet via USB och via antenn

• Conax CAS7 dekryptering

• Text TV med favorit och stöd för subsidor

• EBU och DVB textning

• Timer

 64 timer med en/daglig/veckovis inställningsfunktion

 påminnelsefunktion

 helt integrerad med EPG och hårddisken
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1.2 BIFOGADE PRODUKTTILLBEHÖR
Kontrollera att följande tillbehör är bifogade produkten:

• Bruksanvisning

• Fjärrkontroll

• Två batterier (Typ AAA )

• RF kabel

Obs!

• Om något av de ovannämda tillbehören saknas eller om
förpackningen har skadats kontakta din försäljningsagent eller
företaget, där produkten köptes.

1.3 VILLKORLIG TILLGÅNG
Vissa TV och radiokanaler är gratis, men många är betalkanaler. Dessa
betalkanaler kräver ett servicekontrakt, som du kan erhålla från din lokala
serviceleverantör. Dessa kanaler kan enbart ses med villkorligt åtkomstsystem,
vilket innebär smart kort måste sättas i uttaget för Villkorlig åtkomst. Denna
product innehåller inbyggt Conax CAS7 Villkorlig åtkomst system och kan
användas för att avstöra Conax krypterade program.

1.3.1 Smartkort
1. Sätt i ditt Conax smart kort i slitsen bakom frontpanelslocket. Det gyllene
chipet ska visa nedåt och inåt.
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1.4 FJÄRRKONTROLL
Kontrollera att batterierna har installerats i fjärrkontrollen innan du börjar
använda den.

Beskrivning av fjärrkontrollens knappar

• STANDBY. Tryck för att ställa in mottagaren
i standbyläge eller lämna standby.

• MUTE. Tryck för att ställa mottagarens
audioutgång på muted(tyst)/ un
muted(otyst) läge.

• SIGNAL. Tryck för att se signal kvalitet
information.

• PIP (Picture In Picture). Tryck för att starta
PIP mode.

• TV/Radio. Tryck för att byta mellan TV och
Radio listor.

• 0 9 NUMMER. 0 9 tillåter kanalbyte
och/eller mata in nummer i menyfältet.

• PLAYLIST. Tryck för att se listan över
inspelade program.

• TIMERS. Tryck för att se listan över aktiva
timers.

• VOL+ Tryck för att minska ljudvolymen.
• VOL Tryck för att öka ljudvolymen
• CH Tryck för att gå till nästa program.
• CH Tryck för att gå till föregående

program.
• P P. Tryck för att för att gå tillbaka till

föregående kanal.
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• EPG ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG). Tryck för att se nuvarande
och efterföljande programinformation för varje kanal. 7 dagars
programinformationsguide ges också.

• INFO Tryck för att se information om det aktuella och nästa program
på kanalen.

• EXIT. Tryck på exit för att lämna menyn.
• MENU. Tryck för att aktivera huvudmenyn.
• BACK (tillbaka). Tryck för att gå tillbaka till föregående kanal eller gå

tillbaka i nivå i menyn utan att spara ändringar.
• Tryck för att gå till nästa program eller förfl ytta dig upp i menyn.
• Tryck för att gå till föregående program eller förfl ytta dig ner i

menyn.
• Tryck för att sänka ljudvolymen eller starta återspolningen bakåt

(väljbar av användare) eller gör ett val I menyn.
• Tryck för att öka ljudvolymen eller starta snabbt framåt (väljbar av

användare) eller gör ett val i menyn.
• OK. Tryck för att aktivera menyn för kanallista eller bekräfta ett val

eller en åtgärd.
• TTX (text TV). Tryck för att aktivera text TV användning.
• GUL KNAPP. Tryck för att pausa det nuvarande programmet (live eller

inspelat).
• OPT (TILLVAL). Tryck för att se tillvalsmenyn för det aktuella sedda

programmet.
• RÖD KNAPP. Tryck på knappen för att starta inspelningen av

programmet du tittar på
• GRÖN KNAPP. Tryck för att byta till normal uppspelningshastighet

eller starta en uppspelning från en meny.
• BLÅ KNAPP. Tryck för att stoppa pågående inspelning eller

uppspelning.
• SNABB ÅTERSPOLNING . Tryck för att starta återspolning eller

ändra hastigheten för återspolningen.
• HOPPA BAKÅT . Tryck för att hoppa tillbaka I det sedda

programmet. Ända sorteringsorder.
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• HOPPA FRAMÅT. Tryck för att hoppa framåt I det sedda programmet.
Ända sorteringsorder.

• SNABBT FRAMÅT . Tryck för att starta framåtspolning eller ändra
hastigheten för framåtspolningen.

• HDMI. Tryck för att för att ändra HDMI utgång.
• ASPECT. Tryck för att för välja mellan de tillgängliga

bildproportionerna.
• SUBT. Tryck för att för välja mellan olika textningsspråk, om fl er än

ett existerar.
• AUDIO. Tryck för att för välja mellan olika audiospår, om fl er än ett

existerar.
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1.5 FRAMSIDA

1. STRÖM /STANDBYKNAPP
Slår på mottagaren eller ställer den i standbyläge.

2. CH , CH
Flyttar till nästa/föregående kanal eller en rad upp/ner i menyn.

3. KANALDISPLAY
Visar namnet på den aktiva kanalen eller nuvarande datum och tid.
Den ger också information om inspelningar.

4. USB APPARATSLITS
Ger möjlighet att ansluta en extern minnespinne till mottagaren.

5. Plats för SMART CARD
Plats för en CONAX smart card.
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1.6 BAKSIDA

1. ANTENNA IN Antenningång för att ansluta din markbundna till
mottagaren.

2. ANTENNA OUT Antennutgång för att ansluta antenna signal till annan
mottagare.

3. HDMI OUTPUT Digital HDMI utgång.

4. OPTICAL AUDIO OUT Optisk S/PDIF digital audioutgång

5. TV SCART för att ansluta din TV till mottagaren.

6. DC IN. Nätkabel.
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2 SÄKERHETSINFORMATION
Denna produkt har tillverkats för att tillfredsställa internationella standarder.
Var vänlig och läs följande säkerhetsföreskrifter noga. Säkerhetsanvisningar
och försiktighetsåtgärder

1. STRÖMTILLFÖRSEL (AC 90 ~ 250V, 50/60Hz)
Använd endast din produkt med den strömkälla som anges på
etiketten. Är du osäker på vilken slags ström du har hemma, vänligen
kontakta din elleverantör. Innan du påbörjar något underhåll eller
någon installationsprocess kom ihåg att skilja produkten från
strömkällan.

2. ÖVERBELASTNING
Överbelasta inte ett vägguttag, en förlängningssladd eller en adapter
eftersom detta kan leda till elektrisk brand eller stötar.

3. VÄTSKOR
Apparaten får inte utsättas för några vätskor. Inga vätskefyllda
föremål får placeras på produktens ovansida.

4. RENGÖRING
Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du påbörjar rengöringen.
Använd en fuktig trasa (utan lösningsmedel) för att damma
apparaten.

5. VENTILATION
Öppningarna på apparatens ovansida får inte täckas, i så fall kan luft
inte strömma in i apparaten. Ställ inte apparaten på mjuka underlag
eller mattor. Stapla ingen elektrisk utrustning ovanpå apparaten.

6. TILLBEHÖR
Använd inga andra tillbehör än de som anges då de kan vara farliga
eller skada apparaten.
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7. ANSLUTNING TILL ANTENNEN
Dra ut nätsladden ur väggen innan du ansluter eller kopplar bort
kabeln från antenningången. Om du inte gör detta kan du skada
programvaran för antenningången.

8. ANSLUTNING TILL TV:N
Skilj produkten från elnätet innan du ansluter, kopplar från kabeln
från TV:n, eftersom det kan skada TV:n.

9. PLACERING
Placera mottagaren inomhus så att den inte utsätts för åskväder, regn
eller solljus.

Ställ inte mottagaren nära ett element eller en värmekälla.

Säkerställ att mottagaren har tillräckligt avstånd från apparater som
är känsliga för elektromagnetiskt inflytande, såsom TV och VCR.

Blockera inte öppningarna med några föremål. Ställ inte heller
apparaten på en säng, soffa, matta eller något liknande underlag.

Om du placerar produkten på ett ställ eller bokhylla, se till att det
finns tillräcklig ventilation.

Ställ inte apparaten på något instabilt underlag, som exempelvis en
vagn, ett stativ, en tripod, konsolhylla eller ett bord som den kan
vältas ner ifrån. Om apparaten skulle falla ner kan den orsaka
allvarliga skador på såväl barn som vuxna, dessutom kan den skadas
och gå sönder.

10. ÅSKVÄDER, STORM ELLER OM DEN INTE ANVÄNDS
Dra ur kontakten ur vägguttaget och koppla loss antennen under
åskväder eller om du inte använder mottagaren under en längre tid.
Detta förhindrar att apparaten skadas vid åskväder och strömavbrott.
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11. ANDRA FÖREMÅL
Sätt inte in någonting i apparatens öppningar då farliga strömförande
delar kan kommas åt, eller så kan delar skadas.

12. BYTE AV DELAR
När reservdelar krävs ska enbart reservdelar specificerade av
tillverkaren användas.
Mottagaren får enbart öppnas av ett auktoriserat servicecentra.

Försiktighet

• Företaget ska inte hållas ansvarigt för problem orsakade av att
användaren har bytt den interna hårddiskdrivern.
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RÅD

1. Följ dessa anvisningar för att undvika skador på nätsladden eller
stickkontakten. Koppla eller ändra inte kablar när apparaten är
påkopplad. Utför inga godtyckliga ändringar på nätsladden. Böj eller
vrid inte nätsladden. Se till att hålla i kontakten när du drar ut
sladden. Håll värmekällor så långt från nätsladden som möjligt så att
du hindrar att plasthöljet smälter.

2. Följ dessa anvisningar för att undvika skador på produktens funktion.
Öppna inte locket. Det kan orsaka felfunktioner och el stöt. Sätt inte
in metall eller brandfarliga föremål inuti apparaten. Låt inget annat
material komma in i produkten. Rör inte vid kontakten med blöta
händer. Dra ur nätsladden vid åskväder. Använd eller installera inte
produkten på fuktiga ställen.

3. Använd inte apparaten om den är sönder. Om du fortsätter att
använda apparaten trots att den inte fungerar ordentligt kan den bli
allvarligt skadad. Se till att kontakta din lokala återförsäljare om
apparaten är trasig.

4. Sätt inte i metall eller främmande substanser i slitsen för modulen.
Om du gör det kan det skada produkten och reducera dess livslängd.

5. Hårddiskdriver
Det rekommenderas inte att slå av strömmen när hårddiskdrivern
forfarande körs. Om strömmen slås av när hårddiskdrivern
fortfarande körs eller annan liknande oförsiktighet av användare då
ska inte företaget hållas ansvarigt för något fördärv av data på
hårddiskdrivern.
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3 KOPPLINGSSCHEMA
Detta kapitel beskriver hur sätta igång produkten. Välj det lämpligaste
tillvägagångssättet för din bekvämlighet.

SÄKERSTÄLL ATT MOTTAGAREN ÄR FRÅNKOPPLAD INNAN DU GÖR/ÄNDRAR
NÅGRA ANSLUTNINGAR TILL MOTTAGAREN.

Obs! Om du stöter på problem med igångsättningen av produkten, kontakta
din lokala produktdistributör.

3.1 ANTENN OCH ANDRA ANSLUTNINGAR

3.1.1 Anslutning av TV antenn
1. Anslut din TV antenn till ANTENNA IN uttaget på mottagaren.

2. Anslut din HDMI/SCART kabel till ett lämpligt HDMI/SCART
kabeluttag på din mottagare och på din TV.

3. Anslut produktens elkabel till ett vägguttag.

3.1.2 Anslutning av TV och VCR/DVD
1. Anslut din VCR eller DVD SCART kabel till ett lämpligt SCART

kabeluttag på din mottagare och på din TV.

2. Se till att produkternas elkablar är anslutna till ett vägguttag.

3.1.3 Anslutning av audiosystem
1. Anslut den optiska S/PDIF klämman och Dolby digital avkodare för att

lyssna till ett högre kvalitetsljud.

3.2 STRÖM PÅ
1. Se till att alla apparaters elkablar är anslutna till vägguttag.
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2. Sätt på din TV.

3. Om mottagaren är i standby läge, tryck då på strömknappen på
fjärrkontrollen eller på apparatens framsida för att slå på mottagaren.
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4 FÖRSTA GÅNGSINSTALLATION

Innan du börjar

Den första installationen består av en serie menyer som leder användaren
genom en mycket enkel installation av mottagaren. I varje meny, kan
användaren gå vidare I menysekvensen genom att trycka på “OK” knappen och
gå bakåt genom att trycka på “BACK” knappen. Varje meny har en inbyggd
hjälpfunktion i nedre kanten av skärmen som hjälper användaren att göra
bästa möjliga val.

Obs!

Se till att antennen är korrekt ansluten till ANTENNA IN på mottagaren innan
du påbörjar installationsproceduren för första gången.

STEG1: Val av menyspråk

Figur 1: Val av menyspråk.
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Välj önskat menyspråk med PILKNAPP VÄNSTER och PILKNAPP HÖGER
knapparna på din fjärrkontroll. Det valda språket används därefter i
mottagarens alla menyer.
Språket kan väljas senare från MENY >Inställningar >Språk
Tryck på OK för att verifi era och fortsätt med den första installationen.

STEG2: Automatisk kanalsökning

Menyn söker automatiskt tillgängliga kanaler.

Medan mottagaren söker kanaler, visar den följande information:

• Sökningens framåtskridande)

• Signalnivån för tillfället. Det är naturligt att signalnivån varierar under
sökprocessen.

Signalnivån visas med en signalbalk som:

• Blir längre, ju starkare signalen är.

• Grön färg: God signalnivå.

• Gul färg: Tillräcklig signalnivå. Detta betyder att tillfälliga störningar
kan inträffa i bilden.

• Röd eller grå färg: Dålig signalnivå. Det betyder att det inte finns
någon bild eller konstant störning i bilden.

• Namnen på de hittade TV kanalerna och hur många som har hittats hittills

• Namnen på de hittade radiokanalerna och hur många som har hittats hittills
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Figur 2: Automatisk programsökning pågår.

Under sökningen kan användaren använda PILKNAPPARNA UPP/NER för att
kontrollera de hittills hittade programmen.

Sökningen kan pausas närsomhelst genom att man trycker på EXIT knappen
under sökprocessen.

När den är pausad:

• Sökningen kan fortsättas genom att trycka på EXIT knappen

Användaren kan gå tillbaka till föregående meny (för att ändra menyspråket)
genom att trycka på BACK knappen.

Vid slutförd sökning visas följande information på skärmen:

• Alla hittade TV kanaler och det totala antalet hittade TV kanaler

• Alla hittade radiokanaler och det totala antalet hittade radiokanaler
Innan du börjar
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Figur 3: Den automatiska programsökningen är färdig.

Mottagaren kommer automatiskt att skapa två kanallistor; TV och radio.
Användaren kan växla mellan dessa listor genom att trycka på OK knappen för
att aktivera kanalmenyn och sedan trycka på PILKNAPPARNA VÄNSTER/HÖGER
för att välja radiolista.

Tryck på OK för att spara de hittade kanalerna och börja titta på din digitala TV.
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5 Visningsläge

Användargränssnittet är gjort med tanke på användarvänlighet. Varje meny
har en inbyggd hjälp nedtill på skärmen. Den visar också de viktigaste
fjärrkontrollknapparna som kan användas i ifrågavarande meny.

Inbyggd hjälp

Figur 4: Exempel på integrerad hjälpfunktion som i menystrukturen.

5.1 Programinformationsbanner
Programinformationsbannern är synlig efter varje kanalbyte.
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Figur 5: programinformationsbanner.

Det finns många möjligheter att byta kanal:

• Genom att trycka på 0 9 NUMMER knapparna på fjärrkontrollen

• Genom att trycka på PILKNAPP UPP eller PILKNAPP NER på
fjärrkontrollen.

Det här väljer nästa/föregående kanal från den aktuella kanallistan.

• Tryck på knappen BACK på fjärrkontrollen. Detta väljer kanalen som
användaren tittade på tidigare.

• Genom att trycka på UPP eller NER knapparna på mottagarens
frontpanel. Det här väljer nästa/föregående kanal från den aktuella
kanallistan.

Programinformationsbannern tillhandahåller följande information:

• Kanalens namn och dess nummer i kanallistan
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• Aktuell tid

• Namnet på kanallistan som är vald för tillfället

• Om det aktuella programmet ges följande information:

 Namn

 Starttid

 Spelad tid

• Om nästa program ges följande information:

 Namn

 Starttid

Figur 6: Programinformationsbannern.

Programinformationsbannern tillhandahåller symbolerna:

• Inspelning aktiv (REC). Detta visas om det nuvarande programmet
spelas in.

Att skaffa programinformation

Genom att trycka på knappen INFO, kan användaren få information om
kanalen som visas för tillfället.
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Programinformation kan även erhållas både för det nuvarande programmet
och nästa program. Tillgången och riktigheten av programinformationen beror
på utsändaren av programmet.

Figur 7: Programinformation för det aktuella programmet visas i
programinformationsbannern.

Genom att trycka på PILKNAPP VÄNSTER eller PILKNAPP HÖGER kan
användaren växla mellan informationen för det aktuella och för det kommande
programmet.
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Figur 8: Programinformation för det kommande programmet visas i
programinformationsbannern.

Användaren kan gå ut ur menyn för programinformation genom att trycka på
INFO eller EXIT knappen.

Hur länge programinformationsbannern visas

Användaren kan ställa in hur länge programinformationsbannern visas.
Timeout värdet anger hur länge programinformationsbannern är synlig i
sekunder efter att kanalvalet har gjorts. Justeringar kan göras I MENY
>Inställningar >Menyer.
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Figur 9: Hur länge programinformationsbannern visas kan ställas in i Menyer
menyn.
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5.2 Vy av kanallista
Vyn av kanallistan aktiveras genom att trycka på OK när en TV eller
radiostation används.

Figur 10: Vy av kanallista aktiv.

Vyn av kanallista ger en lista över kanalerna som ligger närmast den aktuella
kanalen i kanallistan. Den fokuserade kanalen är markerad med blå färg.

Fokus kanalinformation

Genom att trycka på PILKNAPPEN UPP eller PILKNAPPEN NER, kan användaren
flytta fokus.Genom att trycka på knappen INFO, kan användaren få
programinformation för det aktuella och nästa program av den fokuserade
kanalen.
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Figur 13: Vy av kanallista:erhålla programinformation.

Byta kanallista.

Genom att trycka på PILKNAPP HÖGER eller PILKNAPP VÄNSTER, kan
användaren byta den aktiva kanallistan. Det finns två standard kanallistor i
mottagaren, som är TV och radiokanaler. Användaren kan skapa egna
kanallistor i menyn Channel lists (Kanallistor).
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Figur 14: Vy av kanallista byta kanallista.

Hur lämna vyn av kanallista

Användaren kan lämna vyn av kanallista genom att trycka på knappen EXIT.

5.3 Programinställningar
Tryck på knappen OPT för att aktivera programinställningarmenyn.
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Figur 15: Programinställningarmenyn

Programinställningarmenyn ger användaren optioner som kan väljas för den
aktuella kanalen och det aktuella programmet. Beroende på programmet kan
en del optioner vara tillgängliga eller inte. Valet av optionerna görs med
PILKNAPP VÄNSTER eller PILKNAPP HÖGER.

De valbara optionerna är:

• Språk för ljud. Användaren kan välja mellan olika ljudspråk, om fl er
än ett existerar.

• Textningsspråk. Användaren kan välja mellan olika textningsspråk, om
fl er än ett existerar.

• Bildformat. Användaren kan välja mellan de tillgängliga
bildproportionerna. Obs! Den här optionen är tillgänglig endast om
den valda typen av TV skärm har bildproportionen 4:3.

• Audio: Användaren kan välja mellan följande lägen:

 Stereo. Vänster och höger audiokanal är separerade. Det här
är det mest använda läget i program.

 Vänster kanal. I det här läget sänds ljudet från den vänstra
kanalen både till den högra och den vänstra audioutgången.

 Höger kanal. I det här läget sänds ljudet från den högra
kanalen både till den högra och den vänstra audioutgången.

• PIP (Bild I bild) function. Användaren kan välja om PIP ska ses eller
inte på skärmen.

 Medan PIP är aktiverad, uppmanas användaren att välja om
det valda valet som gjordes i kanalmenyn eller menyn för
spellista ska spelas i huvudbild eller PIP bild.
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Hur man går ur programinställningarmenyn

Användaren kan gå ut ur programinställningarmenyn genom att trycka på EXIT,
OPT eller OK knappen.

5.4 EPG (Elektronisk ProgramGuide)

5.4.1 Nuvarande, Nästa och 7 dagars programinformation
EPG applikationen kan akt iveras genom att man trycker på EPG
knappen när du befi nner dig på en TV eller radiokanal.

EPG applikationen är delad i två nivåer. Den första nivån ger en överblick av
tillgängliga kanaler med information om aktuella och kommande program.

Den andra nivån ger information om alla tillgängliga program på den utvalda
kanalen för de nästa 7 dagarna. Om programinformation finns tillgänglig beror
på den som sänder programmet.

5.4.2 Navigation på EPG:s första nivå
Applikationen är indelad i tre kolumner (från VÄNSTER till HÖGER):

1. Kanal

2. Nu. Programmet som är aktivt för tillfället

3. Nästa. Programmet som följer på det aktiva programmet.
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Figur 16: EPG’s första nivå.

Använd PILKNAPP UPP och PILKNAPP NER för att välja vilket program som är
fokuserat. På skärmens nedre del visas detaljerad information om det
fokuserade programmet (det aktuella eller det som följer). Använd PILKNAPP
VÄNSTER och PILKNAPP HÖGER för att växla mellan den aktuella och nästa
information om programmet som är fokuserat.

Beroende på vilket sätt EPG uppgifterna överförs av den som sänder är det
möjligt att programinformationen inte är tillgänglig innan man verkligen har
valt kanalen. Det är möjligt att välja (ställa in) kanalen vid kursorn genom att
trycka på OK knappen. Om det f nns mer aktuell information för den här
kanalen kommer den att uppdateras på skärmen med en gång.

Om det finns mera programinformation än den aktuella och nästa för den
fokuserade kanalen är det möjligt att gå till den andra nivån av EPG
applikationen genom att trycka på PILKNAPP HÖGER när man är i Nästa
kolumnen.

Använd knappen TTX för att söka ditt favoritprogram/din favorithändelse och
ställ in timer/påminnelse på sådana händelser.
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Använd knappen RÖD för att ställa in timern för den valda händelsen.

Använd knappen OPT för att göra ändringar på din timer.

5.4.3 Navigation på EPG:s andra nivå
EPG applikationens andra nivå ger fullständig EPG information om den valda
kanalen. Det är möjligt att i kronologisk följd skrolla mellan programmen en
viss dag med hjälp av PILKNAPP UPP och PILKNAPP NER. På skärmens nedre del
visas detaljerad information om det fokuserade programmet. För att gå till en
annan dags programsändningar används PILKNAPP VÄNSTER och PILKNAPP
HÖGER.

Figur 17: EPG’s andra nivå.

Obs! Att programsändningar till den här andra nivån av EPG kommer
temporärt att välja (ställa in) kanalen. Det här görs för att säkerställa att
programinformationen för den valda kanalen är aktuell.
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5.5 Text TV
Text TV applikationen kan aktiveras genom att trycka på TTX knappen.

Figur 18:Text TV.

Följande funktioner understöds:

• Specifi k text TV sida kan väljas med 0 9 knapparna.

• Följande text TV sida som fi nns sparad kan nås genom att trycka på
PILKNAPP UPP.

• Tidigare text TV sida som fi nns sparad kan nås genom att trycka på
PILKNAPP NER. Om den aktuella text TV sidan har subsidor, kan de
väljas genom att trycka på PILKNAPP VÄNSTER och PILKNAPP HÖGER.

• Om det fi nns gömd text på text TV sidan, kan den göras synlig
genom att trycka på OK knappen.
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• De fyra färgknapparna: röd, grön,gul och blå kan användas som
snabba hoppknappar för att välja text TV sidor. Som standard har
färgknappar tilldelats följande sidor:

 Röd: text TV sida 100.

 Grön: text TV sida 200.

 Gul: text TV sida 300.

 Blå: text TV sida 400.

Användaren kan tilldela färgknapparna på nytt till sina egna favorit text TV
sidor genom att hålla den färgade knappen nere en stund på text TV sidan som
ska tilldelas.
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6 HUVUDMENY
Huvudmenyn kan aktiveras genom att trycka på knappen MENU.

Figur 19: Huvudmenyn.

Huvudmenyn ger tillgång till mottagarens viktigaste funktioner. De här
funktionerna är indelade i följande undermenyer:

• Inspelningar
• Timers
• Inställningar
• Kanallistor
• Barnlåa
• Underhåll
• Conax kryptering
• USB läsare (synlig om USB minnespinne är ansluten)

Varje undermeny beskrivs detaljerat i de följande kapitlen.
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Gemensamt förfarande för alla undermenyer

Val av undermenyer är möjlig med PILKNAPPEN UPP eller PILKNAPPEN NER och
med OK knappen. Användaren kan gå ut ur undermenyn utan att spara
ändringarna genom att trycka på EXIT eller BACK knappen. Användaren kan gå
ut ur undermenyn och spara ändringarna genom att trycka på OK knappen. En
PIN kod krävs för att gå in i följande undermenyer:

Figur 20: PIN kod förfrågan.

• Kanallistor
• Barnlås
• Underhåll
• Grundinställnings PIN kod är 0000.
• PIN koden kan ändras i MENY >Underhåll >Byt PIN kod submenu.

Hur man går ut ur huvudmenyn

Användaren kan gå ut ur huvudmenyn genom att trycka på EXIT eller MENU
knappen.
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6.1 Huvudmeny: Inspelningar
Inspelningslistan visar alla inspelade program på mottagarens interna hårddisk.
Inspelningslistan innehåller följande information om varje inspelning:

• Inspelningsdatum

• Längd

• Inspelningens namn.

Figur 21:Inspelningar menyn.

Under listan finns en informationsskärm, som visar mer detaljerad information
om det inspelade programmet. Där finns information om inspelningskälla, tid
och ytterligare information om det inspelade programmet.

6.1.1 Välj en inspelning
Du kan använda HÖGER och VÄNSTER PILKNAPP för att välja inspelningar.
Användaren kan välja flera inspelningar att spelas i följd eller samtidigt
raderas.



FST03PVR • FST05PVR

41

6.1.2 Detaljinformation om inspelningen
Genom att trycka på knappen OK, kan du få detaljerad information om
inspelningen, redigera inspelningen och ställa in föräldrakontroll för inspelning

Figur 21 Detaljinformation om inspelningen.

6.1.2.1 Starta uppspelningen

Du kan starta tittandet på inspelningen med knappen OK. Inspelningen
kommer att starta antingen från början av en inspelning eller från en tidigare
sedd del beroende på valet.

6.1.2.2 Inställning av barnlåsvärden på en inspelning

Det är möjligt att ställa in barnöåsvärden på en inspelning. Följande värden kan
ställas in:

• Lås: Kräver PIN kod för att titta/åtkomst till denna inspelning

• Skydd: Kräver PIN kod för att radera denna inspelning
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6.1.2.3 Redigera inspelning

Det är möjligt att redigera den aktuella inspelningen. Det är möjligt att t.ex. ta
bort oönskade delar från inspelningens början eller slut.

6.1.2.4 Byte namnet på inspelningen

Det är möjligt att döpa om inspelningen så att den lättare identifieras av
användaren.

6.1.2.5 Markera en inspelning

Det är möjligt att markera en inspelning, så att den lättare kan identifieras av
användaren. Följande märken är möjliga:

• Ny
• Sedd
• FAV 1 4

6.1.3. Radera en inspelning
Välj en inspelning från en lista, som du vill radera och tryck på den GUL
knappen. Det är även möjligt att radera flera inspelningar samtidigt genom att
välja dem med VÄNSTER och HÖGER PILKNAPP innan du trycker på den GUL
knappen.
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6.2 Huvudmeny: Timers
Denna meny innehåller alla aktiva timers. Du kan lägga till nya timers och
redigera eller radera existerande timers.

Figur 22 Timers menyn.

6.2.1 Lägg till en ny timer
Ny timer kan skapas genom att trycka på den RÖDA knappen.
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Figur 23. Lägg till en ny timer.

Varje timer innehåller följande information:

• Kanal. Detta är tjänsten som har tilldelats denna timer. Du kan välja
den önskade kanalen med NUMMERKNAPPARNA eller
PILKNAPPARNA VÄNSTER/HÖGER.

• Startdatum. Detta är startdatumet för timern i DD.MM.YY
(Dag.Månad.År) format.

• Starttid Detta är starttiden när timern är triggad.
• Stopptid. Detta är sluttiden när timern stängs av.
• Upprepa. Detta är informationen om hur ofta den här timern triggas.

Som standard triggas den bara en gång, men även följande perioder
är möjliga:
Dagligen
Veckovis
Mån Fre
Lör – Sön
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• Funktion. Detta ställer in den utförda funktionen när den här timern
triggas. Följande funktioner är möjliga:

 Inspelning. Tjänsten/händelsen tilldelad av den här timern
spelas in på mottagarens interna hårddisk.

 Inspelning+anmälning. Tjänsten/händelsen tilldelad av den
här timern spelas in på mottagarens interna hårddisk.
Användaren aviseras också av ett pop up meddelande när
den här timern triggas.

 Inspelning + visa. Tjänsten/händelsen tilldelad av den här
timern spelas in på mottagarens interna hårddisk.
Automatiskt kanalbyte görs till den här tjänsten/händelsen
när timern triggas.

 Anmälning. Användaren aviseras av ett pop up meddelande när den
här timern triggas.

 Visa. Automatiskt kanalbyte görs till den här tjänsten/händelsen när
timern triggas.

 Markera som. Du kan välja, om det inspelade programmet/händelsen
ska automatisk markeras. Standardmärket för varje inspelning är Ny.

 CA PIN. Vissa betal TV kanaler kräver en speciell CA PIN för att kunna
titta på det planerade programmet/händelsen. Du kan tilldelas en
speciell CA PIN kod här.

6.2.2 Ändra nuvarande timer
Välj en timer från en lista, som du vill ändra och tryck på knappen OK. Samma
alternativ är möjliga för ändring som för att skapa en ny timer.
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6.2.3. Radera en timer
Välj en timer från en lista, som du vill radera och tryck på den BLÅ knappen.
Det är även möjligt att radera fl era timers samtidigt genom att välja dem med
VÄNSTER och HÖGER PILKNAPP innan du trycker på den BLÅ knappen.

6.3 Huvudmeny: Inställningar

Figur 24. Inställningar menyn.
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6.3.1 Huvudmeny: Språk
Språkmenyn innehåller uppgifter om inställningar som användaren kan ändra
själv.

Figur 25: Språkinställnigsmeny.

• Menyspråk: Användaren kan välja språket som används I menyerna.

• Huvudspråk för ljud: Användaren kan välja mottagarens föredragna
ljudspråk. Mottagaren försöker alltid använda det här språket för
utvalda program.

• Sekundärt språk för ljud: Användaren kan välja ett underordnat
ljudspråk som mottagaren använder. Mottagaren försöker välja det
här språket om det föredragna språket inte fi nns tillgängligt för det
utvalda programmet.

• Huvudtextningsspråk: Användaren kan välja mottagarens föredragna
textningsspråk. Mottagaren försöker alltid använda det här
textningsspråket för utvalda program.
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• Sekundärt textningsspråk: Användaren kan välja mottagarens
underordnade textningsspråk. Mottagaren försöker välja det här
språket om det föredragna textningsspråket inte fi nns tillgängligt för
det utvalda programmet.

• Handikapp support. Användaren kan välja om ett försämrat hörsel
eller visuellt stöd är aktiverat.

6.3.2 Huvudmeny: Inställningar: Ljud och bild
Ljud och bild menyn innehåller justerbara inställningar för ljud och bild i
mottagaren.

Figur 26: Ljud och bild inställningsmeny.

Följande inställningar kan ändras:

• TV skärmsformat: Användaren kan ge mottagaren information om
vilken bildproportion den anslutna TV apparatens skärm har. Det är
möjligt att välja mellan bildproportionerna 4:3 och 16:9 (vidskärm).
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• Bildformat. Om användaren har ställt in TV:ns bildproportion till“4:3”,
är det möjligt att välja ett önskat konverteringsschema för sändningar
i “16:9” format. Valmöjligheterna är:

 Fullskräm. Mottagaren tolkar pan & scan vektorerna som är
kodade i programmet och gör 16:9 ingångssignalen passande för
att visas på en TV i format 4:3.

 Letterbox. I det här läget bevaras ingångsvideosignalens
originalproportion på 16:9, varför vertikala svarta balkar syns
uppe och nere på skärmen.

 Ingen konvertering. Använd det här inställningen, om din TV är
gjord för ifrågavarande bildformat.

• HDMI. Välj formatat för HDMI video. Valmöjligheterna är:
o SD 576i
o SD 576p
o HD720p
o HD 1080i

• TV SCART: Användaren kan välja formatet på TV SCART utgången. TV
SCART är den utgång som sitter längre ner av mottagarens båda
SCART kontakter. Valmöjligheterna för TV SCART videoformatet är:

o RGB. Vanligtvis, ger det här den bästa bildkvaliteten på den
tillkopplade TV mottagaren.

o CVBS. Det här formatets kvalitet är inte lika bra som RGB
formatet. Använd det här formatet bara om den anslutna
TV:n inte understöder RGB videoformatet.

• Format för digital ljud: Användaren kan, välja önskat format för den
digitala audioutgången.

Digital audiodata överförs via S/PDIF kontakten på mottagarens bakpanel.
Välj“AC 3”, om mottagaren är kopplad till en AV förstärkare som understöder
AC 3 multi channel format. Obs! “AC 3” audio sänds inte på alla kanaler och
program. Vanligtvis finns “AC 3” audio tillgängligt på filmkanaler.
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6.3.3 Huvudmeny: Inställningar: Spela in och spela

Figur 27: Spela in och spela menyn.

• Snabbt framåt spolning: Användaren kan själv ställa in sin
standardhastighet för snabbt framåt som kommer att användas när
knappen FAST FORWARD (SNABBT FRAMÅT) trycks. Hastigheten
snabbt framåt kan sedan ökas genom att trycka på knappen FAST
FORWARD igen.

• Tillbaka spolning: Användaren kan själv ställa in sin standardhastighet
för återspolning som kommer att användas när knappen REWIND
(ÅTERSPOLNING) trycks. Återspolningshastigheten kan sedan ökas
genom att trycka på knappen REWIND igen.

• Längre tidshopp: Användaren kan själv ställa in sin standardtid för
hoppavstånd för TIME JUMP (TIDSHOPP) knapparna. Valda längre
tidshopp görs när tidshoppegenskapen startas.
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• Kortare tidshopp: Användaren kan själv ställa in sin standardtid för
hoppavstånd för TIME JUMP (TIDSHOPP) knapparna. Valda kortare
tidshopp kommer att utföras när du gör en riktningsändring av den
tidigare tryckta TIME JUMP knappen. Längre tidshopp utförs igen när
tidslinjen för uppspelningsmenyn stängs.

• Kontinuerlig uppspelning: Användaren kan välja om uppspelningen
ska sluta eller starta igen från början när uppspelningen har nått
slutet.

• Tidsförskjutning: Användaren kan välja om
tidsförskjutningsegenskapen alltid ska vara på för den valda tiden
eller om tidsförskjutningen enbart ska startas efter att ha tryckt en
PAUSE (PAUS) eller återspolningsknappp. Tidsförskjutningen tillåter
användaren att titta på program senare än den aktuella
sändningstiden utan att göra några inspelningar.

• Extra tid till början av inspelning: Användaren kan välja tiden som
automatiskt kommer att läggas till början av alla inspelningarna när
de görs med timer.

• Extra tid till slutet av inspelning: Användaren kan välja tiden som
automatiskt kommer att läggas till avslutningen av alla inspelningarna
när de görs med timer.
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6.3.4 Huvudmeny: Inställningar: Menyer
Denna meny innehåller inställningar så att menyer kan justeras för att bäst
matcha den använda visningsapparaten (TV).

Figur 28:Menyer menyn.

• Bredd. Användaren kan skala menybredden för den bästa
matchningen med den valda visningsapparaten

• Höjd. Användaren kan skala menyhöjden för den bästa matchningen
med den valda visningsapparaten

• Horisontal skift. Användaren kan placera menyn horisontalt för den
bästa matchningen med den valda visningsapparaten

• Vertikal skift. Användaren kan placera menyn vertikalt för den bästa
matchningen med den valda visningsapparaten

• Genomskinlighet (%): Användaren kan ställa in grafikens transparens
(i %) ovanpå motttagarens videosignal.
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6.3.5 Huvudmeny: Inställningar: Övriga inställningar

Figur 29:Övriga inställningar menyn.

• Teletext mode: Användaren kan välja om text TV ska visas sida vid
sida med huvudbilden eller om den ska visas i helskärm i text TV läge.

• Fram display: Användaren kan välja om han eller hon vill se ett
service nummer (kanal) eller en klocka på frontdisplayen medan han
eller hon tittar på program.

• Automatiska funktioner: Användaren kan välja om mottagaren ska
utföra automatiska funktioner såsom automatisk uppdatering av nya
tjänster till kanallistan.

• Aktiv antenna: Användaren kan välja om 5V aktiv antenningång ska
vara på eller av.
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6.4 Huvudmeny: Kanallistor
Menyn för kanallistor innehåller verktyg att användas med kanallistorna.

6.4.1 Huvudmeny: Standardkanallista
Det finns två kanallistor i grundinställningen som skapas automatiskt när
mottagaren installeras för första gången:

• TV

• Radio

TV kanallistan innehåller bara TV kanaler (med audio och video innehåll) och
radiokanallistan innehåller bara radiokanaler (endast audio innehåll).

TV och radiostationer behandlas på ett speciellt sätt av mottagaren:

• Listan kan inte döpas om

• Listan kan inte raderas

• Kanalerna i de här listorna kan omordnas
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6.4.2 Huvudmeny: Organisation av kanallista
Kan användaren kan i alla fall, skapa sina egna kanallistor och lägga till och ta
bort kanaler från dem. Innan man börjar använda en kanallista, måste en
kanallista väljas ut.

Figur 30: Kanallistor funktionsmeny.

Följande funktioner för kanallistorna understöds:

• Val av kanallista att arbeta med (TV, radio eller favorit)

• Ge en favoritkanallista nytt namn

• Skapa en favoritkanallista

• Radera en favoritkanallista

• Lägga till kanaler till en favoritkanallista

• Ta bort kanaler från en kanallista
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6.4.2.1 Huvudmeny: Organisation av kanallista: Lägga till/radera kanaler
från TV/radiolistor

Den här menyn används för att lägga till/ radera kanaler från/till TV eller
radiolistor. I den här menyn, kan användaren märka en kanal som „raderad“,
så att den inte längre syns i listan.

Senare kan användaren ta bort „raderad“ märket så att kanalen kan ses igen.

Figur 31: Lägga till/radera kanaler från TV/radiolistor
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6.4.2.2 Huvudmeny: Organisation av kanallista: Skapa en ny favoritlista

Användaren kan skapa en ny favoritlista genom att trycka på den RÖDA
knappen.

Följande funktioner understöds:

• För att välja en bokstav används siffterknapparna 0 9.

• För att ange en ny bokstav används PILKNAPP HÖGER.

• För att antingen radera den valda eller sista bokstaven används den
BLÅ knappen.

• För att byta mellan STORA och små bokstäver används TTX knappen.

Figur 32: Skapa en ny favoritkanallista
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6.4.2.3 Huvudmeny: Kanallistor Byt namn på favoritlistor

Den här menyn används för att byta namn på favoritkanallistor. I den här
menyn, kan användaren byta namn på en utvald favoritkanallista. Samma
funktioner som i Create favorite list (skapa favoritlista) understöds.

Figur 33: Byta namn på en favoritlista

6.4.2.4 Huvudmeny: Channel lists (kanallistor) Delete(Radera) favoritlista

Det här används för att radera en utvald favoritlista och alla kanaler i den.
Innan raderingen genomförs, bes användaren verifiera raderingen.
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6.4.2.5 Huvudmeny: Kanallistor Sortering av kanaler

Den här menyn används för att ordna om kanalerna i en favoritkanallista.
Följande funktioner understöds:

• För att välja en kanal som skall flyttas används PILKNAPP HÖGER.

För att byta en kanals position i kanallistan används PILKNAPP UPP och
PILKNAPP NER. För att verifiera en kanals nya position i kanallistan används
PILKNAPP VÄNSTER eller OK knappen.

Figur 34: Byt position på en kanal i favoritlistan.
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6.4.2.6 Huvudmeny: Kanallistor Lägg till/radera kanaler från favoritlista

Den här menyn används för att lägga till/ radera kanaler från/till
favoritkanallistor.

Följande funktioner understöds:

• För att välja en kanal att läggas till används PILKNAPP UPP och
PILKNAPP NER.

• För att lägga till en kanal till favoritlistan används PILKNAPP HÖGER.

• För att hoppa till favoritlistan används LAST knappen.

• För att radera en kanal från favoritlistan används PILKNAPP VÄNSTER.

Figur 35: Lägga till/radera kanaler från/till favoritlista.
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6.5 Huvudmeny: Barnlås
Den här menyn innehåller verktyg för att förhindra oönskad tillgång till utvalda
kanaler.

Figur 36: Barnlås meny.

I den här menyn kan användaren:

• Går in och blockerer och öppnar kanaler. När en kanal är blockerad
krävs en PIN kod för att få tillträde.

• Aktivera och deaktivera mottagarens automatiska
föräldrakontrollsfunktioner.

Den här funktionen förutsätter att operatören understöder och sänder den här
informationen i sina kanaler och program.
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6.5.1 Huvudmeny: Lås kanaler:
Den här menyn används för att blockera eller öppna kanaler i TV eller
radiokanallistorna.

Figur 37: Blockera/öppna kanaler från TV/radiolistor

Följande funktioner understöds:

• För att välja en kanal som skall blockeras/öppnas används PILKNAPP
UPP och PILKNAPP NER.

• För att blockera/öppna en kanal används PILKNAPP VÄNSTER eller
PILKNAPP HÖGER.

• För att sätta åldersgräns för varje vald kanal.

När en kanal är blockerad krävs en PIN kod för att få tillträde till den här
kanalen.
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6.6 Huvudmeny: Underhåll

Figur 38:Underhåll menyn.

Den här menyn innehåller följande punkter:

• Automatisk sökning

• Manuell sökning

• Serviceinformation

• Systeminformation

• Uppdatering av programvara

• Ändra PIN koden

• Hårdskiva service

• Ominstallationen
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6.6.1 Huvudmeny: Underhåll: Automatisk sökning
Den här menyn används för att göra en automatisk sökning av tillgängliga
kanaler.

När mottagaren söker kanaler visar den följande information:

• (Sökningens framåtskridande
• Signalnivån för tillfället. Det är naturligt att signalnivån varierar under

sökprocessen.
Signalstyrkan anges på ett signalstreck, och det följer att ju starkare signalnivå
desto längre signalstreck.

• Grön färg: God signalnivå.
• Gul färg: Tillräcklig signalnivå. Tillfälliga störningar i bilden kan

uppträda på bilden.
• Röd eller grå färg: Dålig signalnivå. Det visas ingen bild eller konstant

störning I bilden.
• Namnen på de hittade TV kanalerna och totalt antal TV kanaler som

har hittats hittills.
• Namnen på de hittade radio kanalerna och totalt antal radio kanaler

som har hittats hittills.

Figur 39: Automatisk programsökning pågår.
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Sökningen kan pausas närsomhelst genom att man trycker på EXIT knappen.

När den är pausad:

• Kan sökningen fortsättas genom att trycka på EXIT knappen.

• Användaren kan gå tillbaka till Underhåll undermenyn genom att
trycka på BACK knappen.

När sökningen är färdig visas följande information:

• Alla hittade TV kanaler och det totala antalet hittade TV kanaler

• Alla hittade radio kanaler och det totala antalet hittade radio kanaler

• Namn på nätverket som mottagaren är ansluten till

Figur 40: Den automatiska programsökningen är färdig.
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6.6.2 Huvudmeny: Underhåll: Manuell sökning

Figur 41:Manuell sökning menyn.

Den här menyn används för att genomföra en manuell kanalsökning. Följande
information måste anges innan sökningen påbörjas:

• RF kanal. RF kanal, där sökningen genomförs.

• Nätverkssökning. Det används för att informera om mottagaren skall
följa nätverkslänkarna under sökningen.

Medan mottagaren söker kanaler, visar den följande information:

• Sökningens framåtskridande)

• Signalnivån för tillfället. Det är naturligt att signalnivån varierar under
sökningens gång. Nivån på signalstyrkan anges på ett signalstreck, ju
starkare signal desto längre signalsteck

 Grön färg: God signalnivå.
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 Gul färg: Tillräcklig signalnivå. Tillfälliga störningar kan uppträda i
bilden

 Röd eller grå färg: Dålig signalnivå. Det visas ingen bild eller
konstant störning i bilden.

• Namn på hittade TV kanaler och totalt antal av TV kanaler hittade
hittils

• Namnen på de hittade radio kanalerna och totalt antal radio kanaler
som har hittats hittills.

Figur 42: Manuell programsökning pågår.

Sökningen kan pausas närsomhelst genom att man trycker på EXIT knappen.

När den är pausad:

• Kan sökningen fortsättas genom att trycka på EXIT knappen.

• Användaren kan gå tillbaka till Underhåll undermenyn genom att
trycka på BACK knappen.
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När sökningen är färdig visas följande information:

• Hittade TV kanaler och det totala antalet hittade TV kanaler

• Hittade radiokanaler och det totala antalet hittade radiokanaler

• Namn på nätverket som mottagaren är ansluten till

Figur 43: Den manuella programsökningen är färdig.
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6.6.3 Huvudmeny: Underhåll: Serviceinformation

Figur 44: Serviceinformationsmeny.

Menyn för serviceinformation ger teknisk information om kanalen och
programmet som är valt för tillfället. Den här informationen innefattar:

• Kanalens namn

• PID (Packet Identifi cation) information om det aktuella programmet.
PID informationen ges för Audio, Video och PCR data, allt i
decimalformat.

• Tredelad DVB identifi ering för den aktuella kanalen. Den här
tredelade identifi eringen ges i decimalformat x.y.z, där

 x = original nätverks id

 y = bärvågens id

 z = kanalens id

• Frekvensinformation i MHz för den aktuella kanalen.



FST03PVR • FST05PVR

70

• Signalstyrka. signalnivån visas med en signalbalk som:

 Blir längre, ju starkare signalen är.

 Grön färg: God signalnivå.

 Gul färg: Tillräcklig signalnivå. Tillfälliga störningar i bilden kan
uppträda.

 Röd eller grå färg: Dålig signalnivå. Ingen bild eller permanenta
störningar I bilden.

Hur man går ut ur menyn för Serviceinformation

Användaren kan gå ut ur menyn för serviceinformation genom att trycka på
EXIT eller BACK knappen.
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6.6.4 Huvudmeny: Underhåll: Systeminformation
Den här menyn används för att få information om mottagaren och dess
programvara.

Figur 45:Systeminformationsmeny.
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6.6.5 Huvudmeny: Underhåll: Uppdatering av programvara
Den här menyn används för att kontrollera om det fi nns ett nyare
systemprogram att tillgå för den här mottagaren. Om nyare programvara fi nns
tillgänglig, kan användaren uppdatera mottagaren genom att följa
anvisningarna på skärmen.

6.6.6 Huvudmeny: Underhåll: Ändra PIN koden
Den här menyn används för att byta mottagarens PIN kod. Grundinställnings
PIN kod är 0000.

Figur 46:Ändra PIN koden menyn.
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6.6.7 Huvudmeny: Underhåll: Hårskiva service
Denna meny visar detaljerad information om hårddisken. Den tillåter även
användaren att utföra underhållsmoment på hårddisken såsom reparationer,
defragmentering och formattering.

Figur 47:Hårdskiva service menyn.

6.6.8 Huvudmeny: Underhåll: Ominstallationen
Den här menyn används för att återställa fabriksinställningarna. När
återställning av fabriksinställningarna har skett, kommer programvaran och
inställningarna vara som när mottagaren lämnade fabriken. Före
återställningen, kommer användaren bes verifi era återställningen.
Obs! Inspelade program raderas inte under fabriksåterställningen.
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6.7 Huvudmeny: Conax kryptering:
Den här menyn används för att kontrollera diverse information om Conax
krypteringssystemet. Den här informationen innefattar:

• Kontroll av Smart kortets status

• Ändring av smart kortets PIN koder

• Ställa in Conax åldersgräns.

6.7.1 Huvudmeny: Conax kryptering: Abonnemang
sinformation
Den här menyn används för att kontrollera det aktuella abonnemangets
rättigheter på smartkortet.

6.7.2 Huvudmeny: Conax kryptering: Situation av
transaktion
Den här menyn används för att kontrollera rättigheterna för speciella
tillställningar på smartkortet.

6.7.3 Huvudmeny: Conax kryptering: Börs status
Den här menyn används för att kontrollera det aktuella kreditläget på
smartkortet.

6.7.4 Huvudmeny: Conax kryptering: Ändra CA PIN
Den här menyn används för att ändra PIN koden som används för att verifiera
en del Conax CA aktioner som t.ex. att förbigå åldersblockeringen.

6.7.6 Huvudmeny: Conax kryptering: Åldersgräns
Den här menyn används för att ändra inställningarna för Conax CA åldersgräns.

6.7.7 Huvudmeny: Conax kryptering: Om Conax CA
Den här menyn används för att få information om Conax smartkortet som
används för tillfället.
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6.7.8 Conax kryptering: Pop ups
Vid normal användning av mottagaren kan det hända att Conax conditional
access system måste informera användaren om saker som:

• Inte tillgängligt

• Åldersgräns

• Verifierar beställningen av pay per view tjänsten

• Geografiska avbrott

För ändamålet använder mottagaren så kallade pop ups. Pay per View (PPV)
beställningsmottagning ger först information om tjänsten som skall beställas
och vad den kostar.

För att ta tjänsten i anspråk tryck på OK eller för att avbryta den på EXIT
knappen.

Att ta PPV tjänsten i anspråk måste verifieras genom at ange CA PIN koden.
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7 INSPELNING OCH UPPSPELNING
Den här mottagaren har en inbyggd hårddiskdrive, på vilken du kan spela in
program utan en extern mediaapparat såsom en VCR.

7.1 Direkt inspelning
Tryck på knappen RÖD på fjärrkontrollen för att direkt spela in nuvarande
program. Produkten spelar in livesändningen, men om du tittar på en
tidsförsenad inspelning, kommer inspelaren inte att spara vad du för tillfället
tittar på. Du kan växla mellan olika tjänster och din inspelning förblir på
kanalen där den startades. Du kan spela in upptill två kanaler samtidigt. När du
spelar in två kanaler samtidigt, kan du inte utföra TSR (Time Shifted Recording)
(tidsförskjuten inspelning), men, direktsända program kan ses. Om du försöker
att spela in alltför många kanaler samtidigt, kommer du att uppmanas att först
stoppa någon inspelning.

Figur 48: Inspelningen har börjat.
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Tryck på knappen BLÅ på fjärrkontrollen för att stoppa inspelningen. Om du
spelar in mer än en kanal, kommer du att uppmanas att välja en av
inspelningarna som ska stoppas.

Meddelande:

• Kontrollera och säkerställ att det fi nns tillräckligt med fritt utrymme
innan inspelning. Om det fria utrymmet på hårddisken inte är
tillräckligt stoppas inspelningen. Exempel, en timmas inspelning av ett
program kan kräva upptill 4 GB hårddiskutrymme. Normalt tar en
timmas inspelning cirka 2 GB. Utrymmet som behövs för 1 timmas
program kan variera beroende på programmet som spelas in.

• Det är även möjligt att spela in ett radioprogram.
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7.2 Inspelningsplan
Du kan ställa in ett program för automatisk inspelning med en inspelningstimer
i EPG (Electrical Program Guide) eller manuellt skapa en timer i MENY – Timers
– Ny.

Figur 49:Inspelningstimer I EPG.

Skapandet av en inspelningstimer i EPG görs genom att trycka på knappen RÖD
medan programmet som ska spelas in väljs. Manuellt skapande av timer
beskrivs i den här manualen avsnitt 6.2.1 Lägg till ny timer.

Obs!

• Du kan reservera 3 program att spelas in samtidigt.

• Om målkanalen är blockerad, begränsad av tittartid eller
föräldrakontroll, måste du mata in ett lösenord för reserveringen.

• Om du har ställt in Lock (Lås) på en inspelningsreservering, måste du
mata in ett lösenord för spela upp det inspelade programmet.
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7.3 Visning av inspelade program
Du kan titta på inspelade program genom att gå till PLAYLIST eller till Meny –
Inspelningar. Funktionen av dessa menyer är förklarad i Bruksanvisningerna
avsnitt 6.1 MENY: Inspelningar.

Figur 50 Visning avn inspelad program.

Obs!

• För ytterligare information om tidsförskjutningsfunktioner såsom VCR
funktioner, hänvisas du till andra kapitel i manualen

• Vissa delar av en inspelning kanske hoppas över när du spelar upp ett
inspelat program om inspelningsläget bytts från krypterat till
avkrypterat och tvärt om.

Se bruksanvisningen avsnitt 6.1 för mer information om inspelningar.
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8 Felsökningsguide
Problem Möjliga orsaker Åtgärd

LED på framsidan tänds inte Elkabeln är bortkopplad Koppla elledningen korrekt
till eluttaget.

Ingen bild eller ljud, fel
färger?

Fel anslutning av Video/
audio utgången till TV
ingångsklämma

Fel anslutning av
antennkabel

Antenn felställd

Ingen eller svag signal

Fel inställning av
kanalinformation i
MENYskärmen??

Anslut två klämmor korrekt
med SCART kabel eller RF
kabel

Anslut antennkabeln korrekt

Ställ in antennen

Kontrollera
kabelanslutningarna

Skriv in inställningsvärdet
korrekt

Svart och vit skärm eller V
Hold

Ditt TV läge är annorlunda
än sändningsläget

Använd en TV med samma
system

Använd NTSC/PAL
strömriktarkoppling till
mottagaren och TV

Fjärrkontrollen fungerar inte Batteriet är slut

Fluorescent ljus….

Fjärrkontrollen är felaktigt
riktad

Byrt batterier

Släck ljuset

Rikta fjärrkontrollen mot
mottagaren

Förvrängd menyskärm För hög ljusstyrka och
konrastnivå på TV:n

Ställ ner kontrast och
ljusstyrka
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