
 



 



 

OBS! På grund av uppdateringar eller fel, kan innehållet i denna manual inte exakt stämmer med den faktiska produkten. OBS! På grund av uppdateringar eller fel, kan innehållet i denna manual inte exakt stämmer med den faktiska produkten. 

index 

1 Säkerhetsföreskrifter och avfallshantering ............................................. .................................................. ..................................... 11 Säkerhetsföreskrifter och avfallshantering ............................................. .................................................. ..................................... 1

2 Produktbeskrivning och eventuella länkar ........................................... .................................................. .......... 22 Produktbeskrivning och eventuella länkar ........................................... .................................................. .......... 2

2,1 ................................................ Frontpanel .................................................. .................................................. 2 ....

2,2 Bakre panel anslutningar och mottagare ............................................ .................................................. ...... 3

2,3 ................................................. Remote .................................................. .................................................. .......... 4

2.3.1 ................................................. Batterier .................................................. .................................................. ............... 42.3.1 ................................................. Batterier .................................................. .................................................. ............... 4

2.3.2 Fjärrkontrollens knappar ............................................... .................................................. ........................................... 42.3.2 Fjärrkontrollens knappar ............................................... .................................................. ........................................... 4

2.3.3 Programmeringsknappen .............................................. TV .................................................. ................................ 52.3.3 Programmeringsknappen .............................................. TV .................................................. ................................ 5

2.3.4 Använda fjärrkontrollen ............................................... .................................................. ....................................... 62.3.4 Använda fjärrkontrollen ............................................... .................................................. ....................................... 6

3 Starta mottagaren .............................................. .................................................. .................................................. . 73 Starta mottagaren .............................................. .................................................. .................................................. . 7

4 Grundläggande Använda mottagaren ............................................. .................................................. ............................................... 94 Grundläggande Använda mottagaren ............................................. .................................................. ............................................... 9

4,1 Banner informationskanaler .............................................. .................................................. .................................... 9

4,2 snabb kanalval av .............................................. .................................................. ......................................... 9

4,3 Alternativ ljud och undertexter .............................................. .................................................. ........................................... 9

4,4 Text-TV ................................................. .................................................. .................................................. ................ 9

4,5 Bild-i-bild (PIP) ......................................... .................................................. ................................. 10

4,6 Elektronisk programguide (EPG) ........................................... .................................................. ....................... 10

4,7 CAM-moduler (valfritt) ............................................. .................................................. .............................................. 10

5 huvudreceiverinställningar .............................................. .................................................. ............................... 11

5,1 ................................................. Skydd .................................................. .................................................. ............ 11

5.1.1 ................................................. Lösenord .................................................. .................................................. .......... 115.1.1 ................................................. Lösenord .................................................. .................................................. .......... 11

5.1.2 Minor skydd ................................................ .................................................. ................................................ 115.1.2 Minor skydd ................................................ .................................................. ................................................ 11

5,2 Tidsinställning ................................................ .................................................. ................................................. 11

5,3 Uppdatera och sökkanaler .............................................. .................................................. .............................. 11

5.3.1 Automatisk uppdatering kanaler ............................................... .................................................. ...................... 115.3.1 Automatisk uppdatering kanaler ............................................... .................................................. ...................... 11

5.3.2 Sök satellitkanaler ............................................... .................................................. ...................................... 115.3.2 Sök satellitkanaler ............................................... .................................................. ...................................... 11

5.3.3 Terrestrial kanalsökning ............................................... .................................................. ...................................... 135.3.3 Terrestrial kanalsökning ............................................... .................................................. ...................................... 13

5,4 av ............................................... Uppkoppling .................................................. ................................................. 13

5,5 ................................................ Programuppdatering .................................................. ........................................ 14

5,6 Återställ till fabriks ............................................... .................................................. .................................................. ... 14

5,7 ................................................ Power Saving .................................................. ............................................. 14

5,8 Inställningar Audio / Video .............................................. .................................................. ......................................... 14

6 USB och relaterade funktioner .............................................. .................................................. .................................................. .... 156 USB och relaterade funktioner .............................................. .................................................. .................................................. .... 15

6,1 Användning och varningar ............................................... .................................................. ................................................ 15

6.1.1 Anslutning Disco ................................................ .................................................. .............................................. 156.1.1 Anslutning Disco ................................................ .................................................. .............................................. 15

6.1.2 Ta bort Disk ................................................ .................................................. .................................................. 156.1.2 Ta bort Disk ................................................ .................................................. .................................................. 15

6.1.3 USB-minne Test ............................................. .................................................. ................................... 156.1.3 USB-minne Test ............................................. .................................................. ................................... 15

6.1.4 Formatering USB-minne ............................................... .................................................. .............................. 166.1.4 Formatering USB-minne ............................................... .................................................. .............................. 16

6,2 Multimedia Player ................................................ .................................................. .............................................. 16

6,3 Personal Video Recording (PVR) ............................................ .................................................. ......................... 16

6.3.1 Teknisk specifikation av Recorder .............................................. .................................................. .................. 166.3.1 Teknisk specifikation av Recorder .............................................. .................................................. .................. 16

6.3.2 Configuration Recorder ................................................ .................................................. .............................. 166.3.2 Configuration Recorder ................................................ .................................................. .............................. 16

6.3.3 Timeshift ................................................. .................................................. .................................................. .......... 176.3.3 Timeshift ................................................. .................................................. .................................................. .......... 17

6.3.4 Inspelning TV-program ............................................... .................................................. ............................... 176.3.4 Inspelning TV-program ............................................... .................................................. ............................... 17

6.3.5 Uppspelning av det inspelade innehållet .............................................. .................................................. .................. 176.3.5 Uppspelning av det inspelade innehållet .............................................. .................................................. .................. 17

7 av ............................................... nätverksfunktioner .................................................. .................................................. ............... 17

7,1 Web Radio ................................................ .................................................. .................................................. .............. 177,1 Web Radio ................................................ .................................................. .................................................. .............. 17

8 Felsökningsguide ............................................. problem .................................................. ................................... 188 Felsökningsguide ............................................. problem .................................................. ................................... 18

9 Specifikationer ................................................ .................................................. .................................................. 209 Specifikationer ................................................ .................................................. .................................................. 20

10 Karta över ............................................... menyn .................................................. .................................................. ............. 2110 Karta över ............................................... menyn .................................................. .................................................. ............. 21



 

OBS! På grund av uppdateringar eller fel, kan innehållet i denna manual inte exakt stämmer med den faktiska produkten. Bilaga A. En lista med fördefinierade OBS! På grund av uppdateringar eller fel, kan innehållet i denna manual inte exakt stämmer med den faktiska produkten. Bilaga A. En lista med fördefinierade OBS! På grund av uppdateringar eller fel, kan innehållet i denna manual inte exakt stämmer med den faktiska produkten. Bilaga A. En lista med fördefinierade 

koder TV ............................................. .................................................. i ...............................



TS ULTRA 4K 

1 

1 Säkerhetsföreskrifter och avfallshantering 1 Säkerhetsföreskrifter och avfallshantering 

För säker användning av utrustningen och din säkerhet, läs följande instruktioner om säkerhetsåtgärderna. EFFEKT

Med hjälp av adaptern, måste det bara vara ansluten till ett utlopp 230V ~, 50Hz ström. 

Ta inte bort locket på mottagaren. Inuti apparaten kan vara närvarande högre spänning än matningsspänningen som skulle kunna äventyra säkerheten för 

användaren. Den höga spänningen är närvarande även när maskinen är i stand-by-läge. Innan du arbetar på mottagaren bör kopplas bort från elnätet. Den användaren. Den höga spänningen är närvarande även när maskinen är i stand-by-läge. Innan du arbetar på mottagaren bör kopplas bort från elnätet. Den 

obehörigt avlägsnande av locket omedelbart garantin ogiltig!

NÄTKABELN 

Innan du installerar apparaten kontrollera integriteten av strömkabeln, med särskild hänsyn till den punkt där det lämnar dall'alimetatore den där kommer in i 

mottagaren. Om den är skadad, inte ansluta enheten och kontakta servicecenter.

Installera nätkabeln apparatens att inte kläm- föremål som placeras ovanför eller bredvid den. Inte heller placera den nära något område där det kan 

oavsiktligt nedtrampad, trasiga eller skadade på annat sätt.

Om skadade kabeln försiktigt koppla bort enheten från vägguttaget och kontakt endast kvalificerad personal eller servicecenter för reparation. VÄTSKOR

Håll mottagaren borta från någon form av vätska. Placera inte föremål fyllda med vätska, såsom vaser, luftfuktare och så vidare. Apparaten får inte 

installeras på platser där det kan komma i kontakt med spray eller vätskestänk eller i miljöer med hög luftfuktighet där kondens kan uppstå. I det fall i vilket 

mottagaren skall av misstag kommer i kontakt med vätska, omedelbart dra ut kontakten ur uttaget. Rör inte enheten med händerna tills den har kopplats.mottagaren skall av misstag kommer i kontakt med vätska, omedelbart dra ut kontakten ur uttaget. Rör inte enheten med händerna tills den har kopplats.

SMÅ FÖREMÅL 

Hålla sig borta från nålar mottagare eller andra småsaker. Fallande föremål inuti enheten genom ventilationsöppningarna, kan det orsaka allvarliga skador. 

RENGÖRING

Innan du fortsätter rengöring, koppla bort mottagaren från vägguttaget. 

För att rengöra utsidan av produkten, använd en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Undvika att använda kemikalier eller lösningsmedel. FAN

Se till att platsen för installation av enheten finns en god luftcirkulation för att möjliggöra en tillräcklig värmeavledning och för att förhindra överhettning. 

För att tillåta tillräcklig ventilation är lämpligt att ge ett minsta avstånd på 10 cm från båda sidorna och 15 cm ovanför apparaten. 

Ventilationsöppningarna måste vara fria, inte hindras av närvaron av föremål såsom tidningar, dukar, möbeltyger, gardiner, mattor etc.  

Undvik att placera mottagaren i närheten av värmekällor (radiatorer, spisar, sol, etc) eller ovanpå andra värmeproducerande utrustning (videobandspelare, 

DVD-spelare, ljudförstärkare, etc). VARNING!

Förvara enheten utom räckhåll för barn. 

Förpacknings Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävning hålla påsarna borta från barn.

Mottagare, fjärrkontroll och batterier bör inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande. Anordningen måste placeras på en fast och 

stabil bas.

Anslut mottagaren till vägguttaget förrän du har slutfört alla andra anslutningar som behövs för installation. 

Släng inte produkten i 'miljö för att undvika eventuella skador på själva miljön och människors hälsa och för att underlätta återvinningen av komponenter / 

material som ingår i den. Om sprids i miljön eller kastar det med annat avfall är straffbart enligt gällande lagstiftning. Tillverkaren skall upprätta ett system 

för återvinning WEEE produkt samlas in separat och behandlingssystem med utrustning i enlighet med gällande bestämmelser. för återvinning WEEE produkt samlas in separat och behandlingssystem med utrustning i enlighet med gällande bestämmelser. för återvinning WEEE produkt samlas in separat och behandlingssystem med utrustning i enlighet med gällande bestämmelser. för återvinning WEEE produkt samlas in separat och behandlingssystem med utrustning i enlighet med gällande bestämmelser. för återvinning WEEE produkt samlas in separat och behandlingssystem med utrustning i enlighet med gällande bestämmelser. 

Ta inte längre användbar (och alla dess tillbehör, inklusive batteri) vid en uppsamlingscentral auktoriserad att hantera elektroniskt 

avfall, eftersom det inte kan kombineras med annat avfall, eller så kan du alltid gå tillbaka till samma distributör l 'utrustning som används 

eller utmattad när man köper en ny motsvarighet. 
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2 Produktbeskrivning och eventuella länkar 2 Produktbeskrivning och eventuella länkar 

2,1 främre panelen 2,1 främre panelen 

1. USB USB 2.0-anslutning för att läsa personlig multimedieinnehåll (video, bilder, musik), inspelning från uppdateringar integrerad mark / USB USB 2.0-anslutning för att läsa personlig multimedieinnehåll (video, bilder, musik), inspelning från uppdateringar integrerad mark / 

satellitdigitalmottagare och programvara. VARNINGAR

Kompatibel med USB-lagringsenheter formaterade med FAT32 och NTFS filsystem. kompatibilitet kan inte garanteras med alla USB-minnen på 

marknaden. Vi rekommenderar att du använder hårddisk USB extern strömförsörjning, eftersom mottagaren inte kan ge tillräckligt med ström via 

USB-porten.

2. Slå på (ON) / off i stand-by. NOTERA

Vid ström från tillståndet i stand-by, kan mottagaren ha olika reaktionstider. Se sid. 5,7 i förhållande till energibesparing.

3. Ändra nästa kanal. 

4. Ändra föregående kanal. 

5. IR infraröd sensor för fjärrkontroll. IR infraröd sensor för fjärrkontroll. 

6. LED Status LED-indikator (grön), Stand-by (RED) och fjärrkontroll åtgärder (blinkande). 6. LED Status LED-indikator (grön), Stand-by (RED) och fjärrkontroll åtgärder (blinkande). 6. LED Status LED-indikator (grön), Stand-by (RED) och fjärrkontroll åtgärder (blinkande). 
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2,2 Bakre panel och mottagare anslutningar 2,2 Bakre panel och mottagare anslutningar 

1. Common Interface Dual Common Interface (CI / CI +) för att infoga moduler för åtkomst 1. Common Interface Dual Common Interface (CI / CI +) för att infoga moduler för åtkomst 1. Common Interface Dual Common Interface (CI / CI +) för att infoga moduler för åtkomst 

Villkorlig (Conditional Access Module - CAM) för användning av betal-TV-tjänster. NOTERA

För användning av CAM-moduler och tillhörande smartkort finns i bruksanvisningarna som medföljer samma CAM och smartkort. 

2. RF IN Input TV-signal från markbunden antenn. 2. RF IN Input TV-signal från markbunden antenn. 2. RF IN Input TV-signal från markbunden antenn. 

3. RF OUT Utsignal genom marksänd TV. 3. RF OUT Utsignal genom marksänd TV. 3. RF OUT Utsignal genom marksänd TV. 

VARNING 

När mottagaren är i tillståndet av stand-by för djup energibesparing (par. 5,7 på energibesparing), är loop-through utgången OUT RF inte aktiv. 

4. SAT IN Ingångs TV-signal kommer från din parabolantenn. 4. SAT IN Ingångs TV-signal kommer från din parabolantenn. 4. SAT IN Ingångs TV-signal kommer från din parabolantenn. 

5. S / PDIF S / PDIF optisk digital ljudutgång för hemmabio-extern förstärkare. 5. S / PDIF S / PDIF optisk digital ljudutgång för hemmabio-extern förstärkare. 5. S / PDIF S / PDIF optisk digital ljudutgång för hemmabio-extern förstärkare. 

6. HDMI 2,0 digital audio-videoutgång HDMI, HDCP-kompatibel bildskärmar som ska anslutas till. 6. HDMI 2,0 digital audio-videoutgång HDMI, HDCP-kompatibel bildskärmar som ska anslutas till. 6. HDMI 2,0 digital audio-videoutgång HDMI, HDCP-kompatibel bildskärmar som ska anslutas till. 

VARNINGAR OCH NOTER 

Via HDMI-anslutningen, känner mottagaren automatiskt upplösningar som stöds av den anslutna display / TV och göra den tillgänglig för endast de 

som finns menyn. För korrekt erkännande bör vi först slå på skärmen / TV, och sedan mottagaren . som finns menyn. För korrekt erkännande bör vi först slå på skärmen / TV, och sedan mottagaren . som finns menyn. För korrekt erkännande bör vi först slå på skärmen / TV, och sedan mottagaren . 

Trots ovan nämnda automatik, för att undvika nackdelar, till exempel på grund av ett fel eller ett fel i kommunikationen mellan enheterna, se till att 

alltid välja en videoupplösning på mottagaren överensstämmer med specifikationerna för den anslutna skärmen. 

7. USB 3.0 USB 3.0-kontakt för att läsa personlig multimedieinnehåll (video, bilder, musik), inspelning från markbundna / satellitdigitalmottagare 

inbyggda och eventuella programuppdateringar. VARNINGAR

Kompatibel med USB-lagringsenheter formaterade med FAT32 och NTFS filsystem. kompatibilitet kan inte garanteras med alla USB-minnen på 

marknaden. Vi rekommenderar att du använder hårddisk USB extern strömförsörjning, eftersom mottagaren inte kan ge tillräckligt med ström via 

USB-porten.

8. ETHERNET Ethernetport för bredbands IP-anslutning. 8. ETHERNET Ethernetport för bredbands IP-anslutning. 8. ETHERNET Ethernetport för bredbands IP-anslutning. 

9. ineffekt 12V ineffekt9. ineffekt 12V ineffekt9. ineffekt 12V ineffekt 3A för anslutning av strömförsörjningen (AC / DC-adapter) i 

tillhandahålls. 

10. POWER ON / OFF Huvudströmbrytare för att aktivera (I) / off (0) ström från elnätet. 10. POWER ON / OFF Huvudströmbrytare för att aktivera (I) / off (0) ström från elnätet. 10. POWER ON / OFF Huvudströmbrytare för att aktivera (I) / off (0) ström från elnätet. 
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2,3 fjärrkontroll 2,3 fjärrkontroll 

Goda kunskaper i fjärrkontrollen är grunden för att kunna navigera genom de olika menyerna. De viktigaste funktionerna är enkla och intuitiva.

Förutom den fjärrstyrning av avkodaren i objektet (tryck på knappen SS TB), efter en lämplig programmeringsknapp TT VFörutom den fjärrstyrning av avkodaren i objektet (tryck på knappen SS TB), efter en lämplig programmeringsknapp TT VFörutom den fjärrstyrning av avkodaren i objektet (tryck på knappen SS TB), efter en lämplig programmeringsknapp TT VFörutom den fjärrstyrning av avkodaren i objektet (tryck på knappen SS TB), efter en lämplig programmeringsknapp TT V

(Par. 2.3.3), fjärrkontrollen möjliggör även kontroll av den anslutna TV. 

2.3.1 batterier 2.3.1 batterier 

Information och varningar 

Byt ut eller installera på första användning av produkten, eller när fjärrkontrollen svarar inte på rätt sätt när du trycker på knapparna batterierna. Kompatibla 

Batterier: 2 x AAA, 1.5V.

För att förhindra läckage av frätande vätska från att skada fjärrkontrollen, är det lämpligt att ta bort batterierna när enheten inte används under en längre tid. 

Undvik att använda olika typer av batterier eller döda batterier med begagnade sådana. 

Insättning och borttagning 

När du öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen, sätt i 2 batterier (storlek AAA) enligt rätt polaritet som indikeras inuti facket. Stäng sedan luckan. Ta 

bort de gamla batterierna, som var för sig måste kasseras från hushållsavfall föra dem till ett försäljningsställe eller någon samling, upprepa liknande operationer 

dem inlägg.

2.3.2 Fjärrkontrollens knappar 2.3.2 Fjärrkontrollens knappar 

1. EFFEKT q Slå på (On) och av (Stand.by).1. EFFEKT q Slå på (On) och av (Stand.by).1. EFFEKT q Slå på (On) och av (Stand.by).1. EFFEKT q Slå på (On) och av (Stand.by).

NOTERA 

Vid ström från tillståndet i stand-by, kan mottagaren ha olika reaktionstider. Se sid. 4,7 Energisparläge.

2. LED en Drift LED-indikator på fjärrkontrollen. 2. LED en Drift LED-indikator på fjärrkontrollen. 2. LED en Drift LED-indikator på fjärrkontrollen. 

3. TV Aktiverar TV-kontroll. (*) 3. TV Aktiverar TV-kontroll. (*) 3. TV Aktiverar TV-kontroll. (*) 

4. STB4. STB Aktivera kommandoavkodare (Set Top Box - STB). 

5. KÄLLA5. KÄLLA audio-video källa för TV: n. (*) 

6. 0 till 9 Alfanumeriska knappar Ändra kanal eller insättningsalfanumeriska värden. 0 till 9 Alfanumeriska knappar Ändra kanal eller insättningsalfanumeriska värden. 

7. EPG Elektronisk programguide (EPG). (**)7. EPG Elektronisk programguide (EPG). (**)7. EPG Elektronisk programguide (EPG). (**)

8. OM Information som visas på programmet. (**) OM Information som visas på programmet. (**) 

9. VOL + / V9. VOL + / V9. VOL + / V V L- Justera ljudvolymen. V L- Justera ljudvolymen. V L- Justera ljudvolymen. 

10. DTT / SAT Omkoppling mellan markbundna och satellitkanaler mottagare. 10. DTT / SAT Omkoppling mellan markbundna och satellitkanaler mottagare. 10. DTT / SAT Omkoppling mellan markbundna och satellitkanaler mottagare. 

11. (Mute) Mute Audio. 

12. PROG + / P12. PROG + / P12. PROG + / P P ROG- Ändra nästa / föregående kanal. P ROG- Ändra nästa / föregående kanal. P ROG- Ändra nästa / föregående kanal. 

13. MENY Huvudmenyn. 13. MENY Huvudmenyn. 13. MENY Huvudmenyn. 

14. OPT ( Option) av vissa funktioner i menyn Activate. 14. OPT ( Option) av vissa funktioner i menyn Activate. 14. OPT ( Option) av vissa funktioner i menyn Activate. 

15. TILLBAKA Återgå till föregående kanal eller den lägre nivån av menyn. 15. TILLBAKA Återgå till föregående kanal eller den lägre nivån av menyn. 15. TILLBAKA Återgå till föregående kanal eller den lägre nivån av menyn. 

16. UTGÅNG Utgång från menyn, EPG, text-TV och andra funktioner eller aktiva fönster. 16. UTGÅNG Utgång från menyn, EPG, text-TV och andra funktioner eller aktiva fönster. 16. UTGÅNG Utgång från menyn, EPG, text-TV och andra funktioner eller aktiva fönster. 

17. (Markör pilar) Navigering mellan poster och alternativ i menyn.  

18. OK / List Bekräfta åtgärder / förändringar eller vände sig till kanallistan. 18. OK / List Bekräfta åtgärder / förändringar eller vände sig till kanallistan. 18. OK / List Bekräfta åtgärder / förändringar eller vände sig till kanallistan. 

19. RED, VV ERDE, G19. RED, VV ERDE, G19. RED, VV ERDE, G19. RED, VV ERDE, G19. RED, VV ERDE, G G IALLO, BB LU ( Färgade knappar) de har olika förmågor, låna G IALLO, BB LU ( Färgade knappar) de har olika förmågor, låna G IALLO, BB LU ( Färgade knappar) de har olika förmågor, låna G IALLO, BB LU ( Färgade knappar) de har olika förmågor, låna G IALLO, BB LU ( Färgade knappar) de har olika förmågor, låna 

Service i menyer och text-TV. 

20. AUDIO Finns ljudspår. (**) 20. AUDIO Finns ljudspår. (**) 20. AUDIO Finns ljudspår. (**) 

21. SUB Undertexter. (**) 21. SUB Undertexter. (**) 21. SUB Undertexter. (**) 

22. TEXT Text-TV. (**) 22. TEXT Text-TV. (**) 22. TEXT Text-TV. (**) 

23. PIP23. PIP Bild-i-bild (PIP). 

24. FIL Tillgång till mediefiler och register som finns i ett minne 24. FIL Tillgång till mediefiler och register som finns i ett minne 24. FIL Tillgång till mediefiler och register som finns i ett minne 

USB-ansluten till mottagaren. 

25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 25. 2d PP LAY / PAUSE, 3 SS TOP, 4 RR EG 7 PP REV, 5 RR EW, 6 FF WD, 8 NN EXT nycklar 

funktion för medieuppspelning och inspelning via USB. 

(*) För att styra TV, TT-knappen V Det måste vara lämpligt programmeras som beskrivs i par. 2.3.3.(*) För att styra TV, TT-knappen V Det måste vara lämpligt programmeras som beskrivs i par. 2.3.3.(*) För att styra TV, TT-knappen V Det måste vara lämpligt programmeras som beskrivs i par. 2.3.3.(*) För att styra TV, TT-knappen V Det måste vara lämpligt programmeras som beskrivs i par. 2.3.3.

(**) Information om program, undertexter, text-TV och ytterligare ljudspår är valfria uppgifter från sändaren i den aktuella kanalen; sådana data (**) Information om program, undertexter, text-TV och ytterligare ljudspår är valfria uppgifter från sändaren i den aktuella kanalen; sådana data 

kan vara ofullständig eller frånvarande.
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2.3.3 Programmering av TV-knappen 2.3.3 Programmering av TV-knappen 

2.3.3.1 Ändra TV-kod 2.3.3.1 Ändra TV-kod 

Standard TV-koder kan hittas i listan bifogas dessa instruktioner (se bilaga A). Identifiera första tv-märke som ska styras, följ stegen nedan:

1. Slå på TV: n som ska kontrolleras. 1. Slå på TV: n som ska kontrolleras. 

2. Tryck och håll T-knappen2. Tryck och håll T-knappen T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. 

3. Typ den 4-siffriga koden som motsvarar märket på den TV som ska kontrolleras med hjälp av siffertangenterna 03. Typ den 4-siffriga koden som motsvarar märket på den TV som ska kontrolleras med hjälp av siffertangenterna 0 0 till 99. 

4. Om koden är giltig, LL OCH Det kommer att stängas av. Annars, om koden är fel, kommer den att blinka 3 gånger innan4. Om koden är giltig, LL OCH Det kommer att stängas av. Annars, om koden är fel, kommer den att blinka 3 gånger innan4. Om koden är giltig, LL OCH Det kommer att stängas av. Annars, om koden är fel, kommer den att blinka 3 gånger innan4. Om koden är giltig, LL OCH Det kommer att stängas av. Annars, om koden är fel, kommer den att blinka 3 gånger innan

stänga av och, i detta fall, programmerings ändarna (börja om från steg 1). 

5. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från den avlägsna, minst begränsad 5. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från den avlägsna, minst begränsad 

de grundläggande funktionerna. Om inte, upprepa TT programmeringsknappen V med en annan kod, bland dem i listan ägnas åt varumärket intresserade de grundläggande funktionerna. Om inte, upprepa TT programmeringsknappen V med en annan kod, bland dem i listan ägnas åt varumärket intresserade de grundläggande funktionerna. Om inte, upprepa TT programmeringsknappen V med en annan kod, bland dem i listan ägnas åt varumärket intresserade 

TV (igen från steg 1). 

Om varumärket inte finns i listan eller ingen av de förinställda koder för att styra TV, försöka identifiera eller definiera ett lämpligt program att använda någon av 

följande metoder. 

2.3.3.2 Manuell inställning av TV-kod 2.3.3.2 Manuell inställning av TV-kod 

1. Slå på TV: n som ska kontrolleras. 1. Slå på TV: n som ska kontrolleras. 

2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-sensorn på TV: n och hålla fokus hela förfarandet. 2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-sensorn på TV: n och hålla fokus hela förfarandet. 

3. Tryck och håll T-knappen3. Tryck och håll T-knappen T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. 

4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P4. Tryck på knappen i följd q PP OWER eller P P ROG + / PP ROG-.P ROG + / PP ROG-.P ROG + / PP ROG-.P ROG + / PP ROG-.

5. Så snart TV ordentligt svara på kommando, döende eller byta kanal (i enlighet med 5. Så snart TV ordentligt svara på kommando, döende eller byta kanal (i enlighet med 

pressad), tryck på knappen en gång OO K för kod lagring. LL OCH sedan stänga. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från andra fjärrkontrollens pressad), tryck på knappen en gång OO K för kod lagring. LL OCH sedan stänga. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från andra fjärrkontrollens pressad), tryck på knappen en gång OO K för kod lagring. LL OCH sedan stänga. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från andra fjärrkontrollens pressad), tryck på knappen en gång OO K för kod lagring. LL OCH sedan stänga. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från andra fjärrkontrollens pressad), tryck på knappen en gång OO K för kod lagring. LL OCH sedan stänga. Se till att TV: n på rätt sätt svara på trycket från andra fjärrkontrollens 

knappar, åtminstone begränsas till de grundläggande funktionerna. I det negativa fallet, återuppta sökandet efter en lämplig kod genom att upprepa förfarandet 

(återgå från punkt 1).

2.3.3.3 TV Identification Koden används 2.3.3.3 TV Identification Koden används 

Identifieringskoden kan känna igen TV-kod som för närvarande används av fjärrkontrollen. Gör så här:

1. Tryck och håll T-knappen1. Tryck och håll T-knappen T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. 

2. Tryck på knappen SS TB under ca tre sekunder, sedan släppa den så snart som den L2. Tryck på knappen SS TB under ca tre sekunder, sedan släppa den så snart som den L2. Tryck på knappen SS TB under ca tre sekunder, sedan släppa den så snart som den L2. Tryck på knappen SS TB under ca tre sekunder, sedan släppa den så snart som den L L OCH igen. L OCH igen. L OCH igen. 

3. För att hitta den första siffran i TV fyrsiffriga koden väljer sifferknapparna från 00 till 99 tills indikatorn 3. För att hitta den första siffran i TV fyrsiffriga koden väljer sifferknapparna från 00 till 99 tills indikatorn 

LED fjärrkontrollen kommer att avge en enda blixt. Antalet som gjorde köra blixten motsvarar en sökt.LED fjärrkontrollen kommer att avge en enda blixt. Antalet som gjorde köra blixten motsvarar en sökt.

4. För att söka efter andra, tredje och fjärde siffran i koden, upprepa enligt punkt 3 ovan. 4. För att söka efter andra, tredje och fjärde siffran i koden, upprepa enligt punkt 3 ovan. 

5. Efter detekteringen av den sista siffran, är klar och L hela TV-identifieringskod5. Efter detekteringen av den sista siffran, är klar och L hela TV-identifieringskod L OCH Det kommer att stängas av. L OCH Det kommer att stängas av. L OCH Det kommer att stängas av. 

NOTERA 

Om TT-knappen V har ännu inte programmerats eller fjärrkontrollen har återställts (par. 2.3.3.5), kommer koden att detekteras Om TT-knappen V har ännu inte programmerats eller fjärrkontrollen har återställts (par. 2.3.3.5), kommer koden att detekteras Om TT-knappen V har ännu inte programmerats eller fjärrkontrollen har återställts (par. 2.3.3.5), kommer koden att detekteras 

0000. 

2.3.3.4 Programmering med hjälp av lär 2.3.3.4 Programmering med hjälp av lär 

TV nummer som anges i bilaga A redan tillhandahåller grundläggande funktioner för att styra TV: n. Du kan fortfarande förlänga programmen i samband med 

standard TV koder tack vare inlärningsfunktionen. För att dra nytta av programmering till lärande, måste du ha original TV: ns fjärrkontroll. Använd nya batterier 

för både fjärrkontroll för att programmera dekodern till TV: ns original.

1. Tryck och håll T-knappen1. Tryck och håll T-knappen T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. T V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen förblir på. 

2. Press 2. Press SS Ource under ca 3 sekunder, tills LL OCH börjar blinka, släpp sedan. SS Ource under ca 3 sekunder, tills LL OCH börjar blinka, släpp sedan. SS Ource under ca 3 sekunder, tills LL OCH börjar blinka, släpp sedan. SS Ource under ca 3 sekunder, tills LL OCH börjar blinka, släpp sedan. SS Ource under ca 3 sekunder, tills LL OCH börjar blinka, släpp sedan. 

3. Punkt den ursprungliga fjärrkontrollsändare av TV mot IR-sensorn på fjärrkontrollen dekodern, 3. Punkt den ursprungliga fjärrkontrollsändare av TV mot IR-sensorn på fjärrkontrollen dekodern, 

på ett avstånd av cirka 3 centimeter. Se till att de två IR-sensorer är i linje under hela förfarandet . på ett avstånd av cirka 3 centimeter. Se till att de två IR-sensorer är i linje under hela förfarandet . på ett avstånd av cirka 3 centimeter. Se till att de två IR-sensorer är i linje under hela förfarandet . 

4. Applicera en enda press på fjärrkontrollen för mottagaren som du vill program: LL OCH4. Applicera en enda press på fjärrkontrollen för mottagaren som du vill program: LL OCH4. Applicera en enda press på fjärrkontrollen för mottagaren som du vill program: LL OCH

Det kommer att finnas kvar på hela tiden. 

5. Genomför en enkel tryck på tv: ns ursprungliga fjärrkontrollen, motsvarande funktion från 5. Genomför en enkel tryck på tv: ns ursprungliga fjärrkontrollen, motsvarande funktion från 

associera med fjärrkontrollen för den valda avkodaren till föregående punkt. Ett kommando förvärvas, L L OCH den L OCH den L OCH den 

fjärrstyrning av avkodaren kommer att återvända till flash och fjärrkontrollen kommer att finnas kvar tills nästa förvärv. NOTERA

Förvärvet är inte omedelbar, kan det också kräva 2 eller 3 sekunder. 

6. Upprepa de två föregående stegen, 4 och 5, för alla nycklar som ska programmeras. 6. Upprepa de två föregående stegen, 4 och 5, för alla nycklar som ska programmeras. 

7. Efter programmering alla önskade tangenter, tryck på knappen TT V att spara programmet och avsluta 7. Efter programmering alla önskade tangenter, tryck på knappen TT V att spara programmet och avsluta 7. Efter programmering alla önskade tangenter, tryck på knappen TT V att spara programmet och avsluta 7. Efter programmering alla önskade tangenter, tryck på knappen TT V att spara programmet och avsluta 

inlärningsläget. 
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ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR 

De enskilda nycklar programmerade med inlärningsfunktion kommer alltid att behålla den associerade funktionen under en sådan programmering, men om 

det kommer att förändra TV koden bland inställningarna. För att radera funktionen lärt måste du utföra en återställning till fabriksinställningarna (Reset) på 

fjärrkontrollen, som beskrivs i punkt 2.3.3.5.

Innan du lära sig programmering, är det rekommenderat att använda nya batterier för båda fjärrkontroller. T funktionstangenter

T V, SS TB och ST V, SS TB och ST V, SS TB och ST V, SS TB och ST V, SS TB och S S Ource De är inte programmeras genom lärande. S Ource De är inte programmeras genom lärande. S Ource De är inte programmeras genom lärande. 

2.3.3.5 Återställa fjärrstandardvärden (reset) 2.3.3.5 Återställa fjärrstandardvärden (reset) 

Om det behövs kan du återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna på följande sätt: 

1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 1. Tryck på TT-knappen V i mer än 3 sekunder tills indikatorn LL OCH fjärrkontrollen kommer att förbli på, så 

release. 

2. Håll knappen intryckt 2. Håll knappen intryckt SS Ource i ca 3 sekunder tills LSS Ource i ca 3 sekunder tills LSS Ource i ca 3 sekunder tills L L OCH blinkar. L OCH blinkar. L OCH blinkar. 

3. Tryck på knappen igen 3. Tryck på knappen igen SS Ource tills indikatorn släcks LL ED: återställningen har skett. SS Ource tills indikatorn släcks LL ED: återställningen har skett. SS Ource tills indikatorn släcks LL ED: återställningen har skett. SS Ource tills indikatorn släcks LL ED: återställningen har skett. SS Ource tills indikatorn släcks LL ED: återställningen har skett. 

NOTERA 

Återställningen kommer att återställa standardinställningarna från fabriken TV-program / koder, vilket innebär att TV-programmet till 0000 och eliminera någon 

programmering genom att lära nycklar. 

2.3.4 Med fjärrkontrollen 2.3.4 Med fjärrkontrollen 

Efter programmering av fjärrkontrollen för att styra TV: n, kommer det att fungera som den ursprungliga fjärrkontroll av samma TV-apparat, åtminstone begränsas 

till de huvudfunktioner, såsom att slå på och av, justera ljudvolymen och kanalbytet. 

För att styra dekodern eller TV, utföra ett kort tryck på respektive enda S funktionstangenter S TB eller TS TB eller TS TB eller T T V och T V och T V och 

pekar fjärrkontrollen mot IR-sensorn i den påverkade enheten. Vid överföringen av varje infraröd kommando, indikatorn LL OCH fjärrkontrollen tänds. pekar fjärrkontrollen mot IR-sensorn i den påverkade enheten. Vid överföringen av varje infraröd kommando, indikatorn LL OCH fjärrkontrollen tänds. pekar fjärrkontrollen mot IR-sensorn i den påverkade enheten. Vid överföringen av varje infraröd kommando, indikatorn LL OCH fjärrkontrollen tänds. 
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3 Första start av mottagaren 3 Första start av mottagaren 

När anslutningen av mottagaren med skärmen, antennerna och strömförsörjningen (se par. 2,2), växla tillbaka huvudbrytaren i läge II. Mottagaren behöver När anslutningen av mottagaren med skärmen, antennerna och strömförsörjningen (se par. 2,2), växla tillbaka huvudbrytaren i läge II. Mottagaren behöver 

ungefär en halv minut för att tas i drift: under denna period inte stänga av strömmen eller tryck frontknappar och fjärrkontroll . Då visas ett fönster första ungefär en halv minut för att tas i drift: under denna period inte stänga av strömmen eller tryck frontknappar och fjärrkontroll . Då visas ett fönster första 

installationsguiden.

Under förfarandet, som allmänt används: 

piltangenterna / / / navigera objekt eller välj ett värde, OO-knappen K på en parameter för att öppna den slutliga rullgardinsmenyn med relaterade alternativ piltangenterna / / / navigera objekt eller välj ett värde, OO-knappen K på en parameter för att öppna den slutliga rullgardinsmenyn med relaterade alternativ piltangenterna / / / navigera objekt eller välj ett värde, OO-knappen K på en parameter för att öppna den slutliga rullgardinsmenyn med relaterade alternativ piltangenterna / / / navigera objekt eller välj ett värde, OO-knappen K på en parameter för att öppna den slutliga rullgardinsmenyn med relaterade alternativ 

eller bekräfta. 

Också följa instruktionerna på skärmen. 

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen, genom vilken användaren måste utföra alla inställningar / justeringar som krävs: 

Steg 1. Språk 

Val av menyspråk på skärmen. OO Press K på vilket språk för att bekräfta och fortsätta. Val av menyspråk på skärmen. OO Press K på vilket språk för att bekräfta och fortsätta. Val av menyspråk på skärmen. OO Press K på vilket språk för att bekräfta och fortsätta. 

Steg 2. Ställ PIN 

Definiera ett fyrsiffrigt numeriskt lösenord, som kallas Personal Identification Number (PIN) för Föräldrakontroll (par. 5.1.2). Med sifferknapparna på fjärrkontrollen, 

ange önskat koden i fältet Ange ny PIN-kod och sedan bekräfta det genom att sätta in den igen Bekräfta ny PIN-kod.ange önskat koden i fältet Ange ny PIN-kod och sedan bekräfta det genom att sätta in den igen Bekräfta ny PIN-kod.ange önskat koden i fältet Ange ny PIN-kod och sedan bekräfta det genom att sätta in den igen Bekräfta ny PIN-kod.ange önskat koden i fältet Ange ny PIN-kod och sedan bekräfta det genom att sätta in den igen Bekräfta ny PIN-kod.

NOTERA 

Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset 

Factory ( par. 5,6). Tryck på OFactory ( par. 5,6). Tryck på O

ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. 

Steg 3. tidszon 

definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. definition av land Receiver setup för inställningsalternativ tidszon och Timmar Legal ( se även avsnitt 5.2). OO Press K på nästa att fortsätta. 

Steg 4. Typ Antenn 

För att framställa kanalsökningen, tänka på: 

1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 1. Antenn Typ: Antenn Val ( Satellite + marksänd eller endast markbundna eller bara satellit) för utförandet av 

kanalavsökning. 

OBSERVERA

Om det i första installation du väljer att skanna på en enda av de två antennerna, är det fortfarande möjligt att skanna den andra antennen kanalerna 

vid ett senare tillfälle från menyn (se par. 5.3.2 och 5.3.3). För satellit del kommer den initiala installationsprocessen som beskrivs i det här kapitlet 

guida dig för att skanna kanaler från en parabolantenn traditionell enda (se steg 5). För mer avancerade satellitantenninstallationer, som DiSEqC, 

SCR eller motoriserad, hänvisar till par. 5.3.2.

2. LCN Satellite ( för Italien): automatisk sortering funktion av satellitkanaler, som kallas Logical Channel 2. LCN Satellite ( för Italien): automatisk sortering funktion av satellitkanaler, som kallas Logical Channel 2. LCN Satellite ( för Italien): automatisk sortering funktion av satellitkanaler, som kallas Logical Channel 

Numrering (LCN). Om det är på efter kanalsökning automatisk satellitkanal lista över mottagaren den kommer att vara lastrummet innan de kanaler Numrering (LCN). Om det är på efter kanalsökning automatisk satellitkanal lista över mottagaren den kommer att vara lastrummet innan de kanaler Numrering (LCN). Om det är på efter kanalsökning automatisk satellitkanal lista över mottagaren den kommer att vara lastrummet innan de kanaler 

anordnade enligt de fördefinierade numrerings TivùSat, medan alla andra kanaler kommer att uppta en lista med start från den position i 1000 i en 

sekventiell lagringsordning. 

3. Terrestrial LCN: automatisk sorteringsfunktion av de markbundna kanaler, som kallas Logical Channel Numrering (LCN). 3. Terrestrial LCN: automatisk sorteringsfunktion av de markbundna kanaler, som kallas Logical Channel Numrering (LCN). 3. Terrestrial LCN: automatisk sorteringsfunktion av de markbundna kanaler, som kallas Logical Channel Numrering (LCN). 

När den är aktiverad, under kanalsökning, kommer mottagaren tilldela kanaler till en position i listan, i enlighet med den som önskas av varje enskild 

program numrering. Dessutom, i det fall där två eller flera kanaler kräver samma antal positioner, kommer mottagaren fråga användaren en preferens 

genom att visa ett meddelande på skärmen. VARNINGAR

LCN-systemet kan endast ställa in under installationsguiden. För dess efterföljande ändringar, är det därför nödvändigt att utföra en återställning av 

mottagarens Factory (par. 5.6). När det automatiska sorteringsfunktionen LCN är aktiv, är det inte möjligt att flytta lagrade kanalerna. Tryck på O

ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. 

Steg 5. Inställning Antenn (SAT) 

Detta steg visas om du tidigare har valt satellitantennen. Du kommer därför att definiera följande parametrar för en traditionell enda satellitantenn för att:

1. Satellite namn: Satellitkanaler där det är intresserad. trycka O1. Satellite namn: Satellitkanaler där det är intresserad. trycka O1. Satellite namn: Satellitkanaler där det är intresserad. trycka O ELLER K, öppnar satellitlistan ELLER K, öppnar satellitlistan ELLER K, öppnar satellitlistan 

tillgängliga. 

I
t
a
l
i
a
n
o
 



TELE System 

8 

2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner

satellitsystem i Italien, som används Universell (9750/10600 MHz).satellitsystem i Italien, som används Universell (9750/10600 MHz).

3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. NOTERA3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. NOTERA3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. NOTERA

Nivån av kvalitetsindikatorer signal och hänvisar till de första standard transpondrar för den valda satelliten. Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1.0 / 1.1, 

och tryck sedan på OO K på nästa att fortsätta. VARNINGARoch tryck sedan på OO K på nästa att fortsätta. VARNINGARoch tryck sedan på OO K på nästa att fortsätta. VARNINGARoch tryck sedan på OO K på nästa att fortsätta. VARNINGARoch tryck sedan på OO K på nästa att fortsätta. VARNINGAR

Fel antennkonfiguration kan resultera i ett misslyckande att ta ut en del eller alla kanaler. Om du inte känner till egenskaperna hos din antennsystem och / 

eller är oförmögna att korrekt konfigurera mottagaren själv, kan du konsultera en professionell installatör för råd.

Satellitkanalen är relaterad till TivùSat Hot Bird 13 ° öst, vilket också motsvarar den klassiska omloppsposition används för de flesta italienska kanaler. 

Steg 6. Inställnings Antenn (DTT)

Detta steg visas om du tidigare har valt markantenn. Ställ sedan in följande parametrar:

1. region: Landet mottagarens installation. 1. region: Landet mottagarens installation. 1. region: Landet mottagarens installation. 

2. 5V Antenn: Antennstyrka 5V2. 5V Antenn: Antennstyrka 5V2. 5V Antenn: Antennstyrka 5V (100mA Max), att aktiveras om du använder en aktiv antenn för att driva 

genom koaxialkabeln ansluten till ingången IN RF-antennen hos mottagaren. VARNINGAR

Fel antennkonfiguration kan resultera i ett misslyckande att ta ut en del eller alla kanaler. Om du inte känner till egenskaperna hos din antennsystem och / 

eller är oförmögna att korrekt konfigurera mottagaren själv, kan du konsultera en professionell installatör för råd.

Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! 

Tryck på O

ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. ELLER K på nästa att fortsätta. 

Steg 7. Kanalsökning / konflikter Terrestrial LCN / Resultat 

Vid denna punkt, kommer mottagaren utföra automatisk skanning av satellit- och / eller markbundna kanaler (beroende på typ av antenn val till steg 4); det 

kommer att ta flera minuter. Vid slutet av kanalsökningen, om funktionen LCN Terrestrial Det var aktiv (se föregående steg 4) och fler kanaler kräver samma kommer att ta flera minuter. Vid slutet av kanalsökningen, om funktionen LCN Terrestrial Det var aktiv (se föregående steg 4) och fler kanaler kräver samma kommer att ta flera minuter. Vid slutet av kanalsökningen, om funktionen LCN Terrestrial Det var aktiv (se föregående steg 4) och fler kanaler kräver samma 

position, mottagaren kommer att uppmana användaren att uttrycka sin preferens, för att tilldela anropskollisionspositionen till önskad kanal. 

Slutligen ser du resultatet av installationsskärmen. OO Press K på Ends att gå direkt till visning kanaler. Slutligen ser du resultatet av installationsskärmen. OO Press K på Ends att gå direkt till visning kanaler. Slutligen ser du resultatet av installationsskärmen. OO Press K på Ends att gå direkt till visning kanaler. Slutligen ser du resultatet av installationsskärmen. OO Press K på Ends att gå direkt till visning kanaler. Slutligen ser du resultatet av installationsskärmen. OO Press K på Ends att gå direkt till visning kanaler. 

Channel Vision 

Efter installationen kan du omedelbart utnyttja laddade kanaler. För att byta kanal, gör ett av följande sätt:

Tryck på knappen DD TT / SAT för att växla mellan visning av markbundna kanaler lägessatellit sådana. Tryck på PP-knappen ROG + / PPTryck på knappen DD TT / SAT för att växla mellan visning av markbundna kanaler lägessatellit sådana. Tryck på PP-knappen ROG + / PPTryck på knappen DD TT / SAT för att växla mellan visning av markbundna kanaler lägessatellit sådana. Tryck på PP-knappen ROG + / PPTryck på knappen DD TT / SAT för att växla mellan visning av markbundna kanaler lägessatellit sådana. Tryck på PP-knappen ROG + / PPTryck på knappen DD TT / SAT för att växla mellan visning av markbundna kanaler lägessatellit sådana. Tryck på PP-knappen ROG + / PP

ROG- fjärrkontrollen eller piltangenterna ROG- fjärrkontrollen eller piltangenterna / frontpanelen för att gå 

respektive till nästa / föregående kanal. Ange önskat kanalnummer med 

sifferknapparna 0 0 till 99 Remote. 

Tryck på knappen OO K / LIST fjärrkontrollen för att få tillgång till kanallistan, scrolla ner till enda kanal med piltangenterna Tryck på knappen OO K / LIST fjärrkontrollen för att få tillgång till kanallistan, scrolla ner till enda kanal med piltangenterna Tryck på knappen OO K / LIST fjärrkontrollen för att få tillgång till kanallistan, scrolla ner till enda kanal med piltangenterna 

/ eller till sidan med knapparna / , användning av den färgade knappar R R BEN och VV ERDE att gå respektive R BEN och VV ERDE att gå respektive R BEN och VV ERDE att gå respektive R BEN och VV ERDE att gå respektive R BEN och VV ERDE att gå respektive 

Terrestrial eller satellitkanallistan och bekräfta önskad kanal med OO-knappen K.Terrestrial eller satellitkanallistan och bekräfta önskad kanal med OO-knappen K.

Det kanske också vill läsa hela innehållet i denna manual. Vi rapporterar särskilt kapitel 4 med hjälp av mottagaren bas och kapitel 5 för huvudinställningarna, 

såsom audio / videoinställningar (par. 5.8), och många andra.
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4 Med användning av basen på mottagaren 4 Med användning av basen på mottagaren 

VARNING 

Innan du läser det här kapitlet bör du ha läst föregående kapitel. 

För att förenkla användningen av mottagaren och hantera de många digitala kanaler, vissa funktioner och menyer är tillgängliga genom att trycka på 

fjärrkontrollens knappar (par. 2.3.2). De är utformade för frekvent användning och deras funktioner är oumbärliga för snabb interaktion med mottagaren. För mer 

avancerade inställningar och anpassningar, i stället hänvisa till kapitel 5.

4,1 Information Channel Banner 4,1 Information Channel Banner 

Varje gång kanalen ändras eller om du trycker på I-tangenten den NFO, Det visas längst ned på en fönsterfilm den NFO, Det visas längst ned på en fönsterfilm den NFO, Det visas längst ned på en fönsterfilm 

Information, även kallad kanal information banner på kanalen inställd. Den information som kan förekomma i sådana banners är:

1. Kanalnummer och namn. 1. Kanalnummer och namn. 

2. Aktuellt datum och tid. 2. Aktuellt datum och tid. 

3. Titel och tid för det aktuella programmet. 3. Titel och tid för det aktuella programmet. 

4. Upplösning och videoformat för programmet visas. 4. Upplösning och videoformat för programmet visas. 

5. Frekvens och Source (Terrestrial / satellit) den inställda kanalen. Även när kanalen info 5. Frekvens och Source (Terrestrial / satellit) den inställda kanalen. Även när kanalen info 

banner visas på skärmen:

Tryck på piltangenten för att visa titel och tiden för nästa program. Tryck på knappen II NFO för att visa ytterligare information om pågående eller Tryck på piltangenten för att visa titel och tiden för nästa program. Tryck på knappen II NFO för att visa ytterligare information om pågående eller Tryck på piltangenten för att visa titel och tiden för nästa program. Tryck på knappen II NFO för att visa ytterligare information om pågående eller Tryck på piltangenten för att visa titel och tiden för nästa program. Tryck på knappen II NFO för att visa ytterligare information om pågående eller 

nästa program. NOTERA

Om stationen inte sänder en del av denna information, kommer de inte att visas på kanallisten. 

4,2 snabb kanalval 4,2 snabb kanalval 

För att byta kanal, gör ett av följande sätt: 

Tryck på PP-knappen ROG + / - fjärrkontrollen för att flytta till nästa / föregående kanal. Skriva direkt önskat kanalnummer med hjälp Tryck på PP-knappen ROG + / - fjärrkontrollen för att flytta till nästa / föregående kanal. Skriva direkt önskat kanalnummer med hjälp Tryck på PP-knappen ROG + / - fjärrkontrollen för att flytta till nästa / föregående kanal. Skriva direkt önskat kanalnummer med hjälp 

av siffertangenterna 00 ÷ 99 av fjärrkontrollen. Använd DD-knappen TT / SAT för att växla mellan kanallistan mark- och kanallistan av siffertangenterna 00 ÷ 99 av fjärrkontrollen. Använd DD-knappen TT / SAT för att växla mellan kanallistan mark- och kanallistan av siffertangenterna 00 ÷ 99 av fjärrkontrollen. Använd DD-knappen TT / SAT för att växla mellan kanallistan mark- och kanallistan 

Satellite. 

Alternativt, för att hantera på ett praktiskt sätt det stora antalet TV- och radiokanaler som den digitala markbundna sändningar ger, använder kanallistan snabbt 

åtkomliga medan du tittar på programmet genom att trycka på knappen 

OK / LIST fjärrkontrollen, då: OK / LIST fjärrkontrollen, då: 

Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel Trycker den färgade knapp som motsvarar det önskade kanalgruppen: jord ( RR-knapp BONE) satellit ( nyckel 

GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).GRÖN) favoriter ( knappen GG IALLO) Kodad Cl ( knappen BB LU).

NOTERA 

Kanalgruppen Kodad Cl ( knappen BB LU) Det förstärks endast vid användning av moduler match för villkorad tillgång (CAM) kompatibla CI + v1.3 som ger Kanalgruppen Kodad Cl ( knappen BB LU) Det förstärks endast vid användning av moduler match för villkorad tillgång (CAM) kompatibla CI + v1.3 som ger Kanalgruppen Kodad Cl ( knappen BB LU) Det förstärks endast vid användning av moduler match för villkorad tillgång (CAM) kompatibla CI + v1.3 som ger Kanalgruppen Kodad Cl ( knappen BB LU) Det förstärks endast vid användning av moduler match för villkorad tillgång (CAM) kompatibla CI + v1.3 som ger Kanalgruppen Kodad Cl ( knappen BB LU) Det förstärks endast vid användning av moduler match för villkorad tillgång (CAM) kompatibla CI + v1.3 som ger 

en sådan funktion, annars blir det tomt. Trycka på knapparna

/ för att bläddra igenom listan med en kanal åt gången. / för att bläddra igenom listan med en kanal åt gången. 

Trycka på knapparna / att snabbt bläddra i listan en sida i taget. / att snabbt bläddra i listan en sida i taget. 

Tryck på knappen OO K på en vald kanal till melodi. Tryck på knappen OO K på en vald kanal till melodi. Tryck på knappen OO K på en vald kanal till melodi. 

Inom varje kanalgrupp, förändringen mellan de tillgängliga undergrupper, såsom mellan TV och RADIO, Du utförs genom att trycka i följd den färgade knapp som Inom varje kanalgrupp, förändringen mellan de tillgängliga undergrupper, såsom mellan TV och RADIO, Du utförs genom att trycka i följd den färgade knapp som Inom varje kanalgrupp, förändringen mellan de tillgängliga undergrupper, såsom mellan TV och RADIO, Du utförs genom att trycka i följd den färgade knapp som Inom varje kanalgrupp, förändringen mellan de tillgängliga undergrupper, såsom mellan TV och RADIO, Du utförs genom att trycka i följd den färgade knapp som Inom varje kanalgrupp, förändringen mellan de tillgängliga undergrupper, såsom mellan TV och RADIO, Du utförs genom att trycka i följd den färgade knapp som 

motsvarar färgen på det aktuella avsnittet (t.ex.. RR nyckel BEN listan Terrestrial) ochmotsvarar färgen på det aktuella avsnittet (t.ex.. RR nyckel BEN listan Terrestrial) ochmotsvarar färgen på det aktuella avsnittet (t.ex.. RR nyckel BEN listan Terrestrial) ochmotsvarar färgen på det aktuella avsnittet (t.ex.. RR nyckel BEN listan Terrestrial) ochmotsvarar färgen på det aktuella avsnittet (t.ex.. RR nyckel BEN listan Terrestrial) och

Då piltangent att gå till val av motsvarande kanaler. NOTERADå piltangent att gå till val av motsvarande kanaler. NOTERA

Om efter att ha valt en kanalgrupp eller undergrupp, lämnar kanallistan kommer kanalbyte operation sker mellan kanalerna som hör till den grupp eller 

undergrupp. 

Slutligen, för att ytterligare förenkla samråd med kanallistan, med tangenten O ELLER PT ( order) du kan ELLER PT ( order) du kan ELLER PT ( order) du kan ELLER PT ( order) du kan 

provisoriskt ordna kanalerna i alfabetisk ordning under upprätthållande kanalnumren, sedan tillbaka till den ursprungliga ordningen med en ny tryckning på 

knappen OO PT.knappen OO PT.

4,3 Ljudalternativ och textning 4,3 Ljudalternativ och textning 

Om överföringskanalen visas i flera audio / språk och / eller innehåller textning, kan du ändra ljudspåret och / eller aktivera sottotioli. Gör så här:

Tryck på AA-knappen UdiO eller STryck på AA-knappen UdiO eller STryck på AA-knappen UdiO eller S S UB fjärrkontrollen. S UB fjärrkontrollen. S UB fjärrkontrollen. 

Med pilknapparna / Ljudspåret eller textnings alternativ. 

Tryck på knappen OO K för att bekräfta. Tryck på knappen OO K för att bekräfta. Tryck på knappen OO K för att bekräfta. 

4,4 Text-TV 4,4 Text-TV 

Om kanalen som visas är utrustad med teletextdata: 

Använd knappen T T EXT att starta den. T EXT att starta den. T EXT att starta den. 
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Använd sifferknapparna 0 0 till 99 för att ange ett sidnummer, piltangenterna / att gå till en möjlig 

undersida och de färgade knapparna för att gå till de sidor som anges / markerade i videon. Tryck på knappen 

igen  TEXT eller Eigen  TEXT eller Eigen  TEXT eller E och XIT att avsluta. och XIT att avsluta. och XIT att avsluta. 

4,5 Bild-i-bild (PIP) 4,5 Bild-i-bild (PIP) 

Om medan du tittar på en TV-kanal som du vill visa en förhandsgranskningsfönstret till en annan TV-kanal, funktion som kallas Picture-in-Picture (PIP), tryck på 

knappen P P IP fjärrkontrollen. I PIP-läge:P IP fjärrkontrollen. I PIP-läge:P IP fjärrkontrollen. I PIP-läge:

För att byta kanal på huvudskärmen, använd en av de vanliga metoderna för val av kanal (par. 4,2) för att byta kanal på förhandsgranskningspanelen, tryck 

på knappen OO PT för att öppna kanallistan sekundär, ändra eventulamente källa med knappen Dpå knappen OO PT för att öppna kanallistan sekundär, ändra eventulamente källa med knappen Dpå knappen OO PT för att öppna kanallistan sekundär, ändra eventulamente källa med knappen D

D TT / SAT, Slutligen, välja kanal med pilen / O och nycklarD TT / SAT, Slutligen, välja kanal med pilen / O och nycklarD TT / SAT, Slutligen, välja kanal med pilen / O och nycklar ELLER K.ELLER K.

För att genomföra utbytet mellan de två vyerna genom att trycka på knappen igen PP IP.För att genomföra utbytet mellan de två vyerna genom att trycka på knappen igen PP IP.

För att lämna PIP genom att trycka på EE XIT under normal visning (när ingen kanallista öppnas på skärmen). För att lämna PIP genom att trycka på EE XIT under normal visning (när ingen kanallista öppnas på skärmen). För att lämna PIP genom att trycka på EE XIT under normal visning (när ingen kanallista öppnas på skärmen). 

Begränsningar i användningen av PIP 

I förhandsgranskningsfönstret kan du visa en andra kanal om det uppfyller ett av följande två regler: 

1. tas emot av avstämningsenheten och på samma frekvens för kanalen som visas på huvudskärmen, 

2. Den tas emot av den andra tunern. 

Till exempel, om startskärmen du tittar på en digital kanal, kommer mottagaren att kunna visa Förhandsgranskning digitala markbundna kanaler sänds på samma 

frekvens som den primära eller satellitkanal. 

3. Också hänvisa till de begränsningar som ges av CAM-modulen (se par. 4,7). 3. Också hänvisa till de begränsningar som ges av CAM-modulen (se par. 4,7). 

Dessutom, med tanke på de höga nödvändiga beräkningskapacitet till bearbetning av signaler i Ultra High Definition (UHD / 4K): 

4. PIP-funktionen är inte tillgänglig i UHD tjänst korrespondens. 

4,6 Elektronisk programguide (EPG) 4,6 Elektronisk programguide (EPG) 

Vissa digital-TV-kanaler sänder, utöver de audio-videodata för det aktuella programmet, bland annat information om det aktuella programmet och i vissa fall till 

och med dagligen eller varje vecka. För att se den elektroniska programguiden (Electronic Program Guide - EPG), tryck på knappen EE PG fjärrkontrollen. och med dagligen eller varje vecka. För att se den elektroniska programguiden (Electronic Program Guide - EPG), tryck på knappen EE PG fjärrkontrollen. och med dagligen eller varje vecka. För att se den elektroniska programguiden (Electronic Program Guide - EPG), tryck på knappen EE PG fjärrkontrollen. 

EPG-menyn är uppdelad i fyra, var och en motsvarande en av de färgade knapparna på fjärrkontrollen:

1. grid ( nyckel RED): EPG med program som visas i galler / tabell. 1. grid ( nyckel RED): EPG med program som visas i galler / tabell. 1. grid ( nyckel RED): EPG med program som visas i galler / tabell. 1. grid ( nyckel RED): EPG med program som visas i galler / tabell. 1. grid ( nyckel RED): EPG med program som visas i galler / tabell. 

2. List ( nyckel GRÖN): EPG med program som visas i listan / listläget. 2. List ( nyckel GRÖN): EPG med program som visas i listan / listläget. 2. List ( nyckel GRÖN): EPG med program som visas i listan / listläget. 2. List ( nyckel GRÖN): EPG med program som visas i listan / listläget. 2. List ( nyckel GRÖN): EPG med program som visas i listan / listläget. 

3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)3. programmering ( nyckel GUL): Meny för manuell programmering av tittar timer ( Typ timer = Reserve)

och / eller registrering ( Typ timer = Record) och visa och redigera redan programmerad timer. och / eller registrering ( Typ timer = Record) och visa och redigera redan programmerad timer. och / eller registrering ( Typ timer = Record) och visa och redigera redan programmerad timer. och / eller registrering ( Typ timer = Record) och visa och redigera redan programmerad timer. och / eller registrering ( Typ timer = Record) och visa och redigera redan programmerad timer. 

4. Hitta ( nyckel BLUE): Verktyg för att söka efter ett program som sänds av kanalen inställd med nyckelord, 4. Hitta ( nyckel BLUE): Verktyg för att söka efter ett program som sänds av kanalen inställd med nyckelord, 4. Hitta ( nyckel BLUE): Verktyg för att söka efter ett program som sänds av kanalen inställd med nyckelord, 4. Hitta ( nyckel BLUE): Verktyg för att söka efter ett program som sänds av kanalen inställd med nyckelord, 4. Hitta ( nyckel BLUE): Verktyg för att söka efter ett program som sänds av kanalen inställd med nyckelord, 

kön och datum. 

OBSERVERA

EPG informationen är frivilliga uppgifter som sänds av programföretag. Därför misslyckas visa alla eller en del information utgör inte en mottagare fel. 

Uppdatering av EPG-data av en kanal sker efter avstämningen av samma kanal.

4,7 CAM-moduler (valfritt) 4,7 CAM-moduler (valfritt) 

Den dubbla kortplats för valfria moduler för villkorad tillgång (Conditional Access Module - CAM), som ligger på baksidan, är kompatibel med Common Interface 

Plus (CI + CAM typ) och Common Interface (CI), köps separat. OBSERVERA

Vid användning av betalda tjänster och tillhörande CAM och smartkort management, hänvisas till bruksanvisningen med samma CAM och smartkort. 

Som regel i CAM-moduler, smart-kortet måste sättas in med den gyllene chipset uppåt. 

Sätta LIVE 

Innan du sätter i CAM-modulen, se till att mottagaren är redan installerad och inställd på en kanal. Tryck sedan på rätt sätt samma CAM sätet förrän i slutet av 

loppet. VARNING

När ansluten till mottagaren (eller efter nyinstallation efter en fabriksåterställning), CI + CAM kräver säkerhetsautentisering. Detta förfarande består i ett 

datautbyte mellan CAM och mottagare som kan vara flera sekunder, under vilken du inte kommer att behöva samverka med mottagaren . datautbyte mellan CAM och mottagare som kan vara flera sekunder, under vilken du inte kommer att behöva samverka med mottagaren . datautbyte mellan CAM och mottagare som kan vara flera sekunder, under vilken du inte kommer att behöva samverka med mottagaren . 

extraktion LIVE 

För att extrahera CAM-modulen, helt enkelt grepp den och dra utåt. 

Begränsningar i användningen av CAM 

Givet driftegenskaperna hos det gemensamma gränssnittet moduler, med användning av samma CAM, är det inte möjligt att visa eller spela in en kodad kanal 

som skiljer sig från den som redan krypteras avstämd. Ljuset överförs kanalerna är inte föremål för denna begränsning.
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5 huvudreceiverinställningar 5 huvudreceiverinställningar 

Den initiala installationsprocessen (Kap. 3) som redan tillåter användning av basmottagaren. Det har ännu mer avancerade funktioner och alternativ som 

kortfattat beskrivs i följande stycken.

5,1 skydd 5,1 skydd 

5.1.1 lösenord 5.1.1 lösenord 

Ändra några inställningar eller tillgång till en säker kanal (par. 5.1.2) kräver införandet av ett numeriskt fyrsiffrig kod som kallas Personal Identification Number 

(PIN) eller lösenord. Den definieras av användaren vid den första installationen av anordningen (kap 3.); Senare kan du anpassas via menyn jag

den nst ä llningar >den nst ä llningar >den nst ä llningar >

föräldra~~POS=TRUNC > CC Lösenord amble.föräldra~~POS=TRUNC > CC Lösenord amble.föräldra~~POS=TRUNC > CC Lösenord amble.föräldra~~POS=TRUNC > CC Lösenord amble.

VARNING 

Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset Om du glömt lösenordet måste du återvänder mottagaren till staten första installationen genom en återställningsfunktion som erbjuds i menyn II nstallation > RR eset 

Factory ( par. 5,6).Factory ( par. 5,6).

5.1.2 Child Protection 5.1.2 Child Protection 

Barn Protection funktionen även brukar kallas föräldrakontroll, genomför en kontroll på grund av vissa känsliga händelser. När den inställda kanalen sänder en 

händelse med visning informationssäkerhet som en del av en publik eller äldre på samma nivå som i menyn, kommer mottagaren att blockera kanalen. Den 

kommer sedan att visas på skärmen för att låsa upp begäran visning genom att ange PIN-koden (par. 5.1.1). Standard ålder nivå 18 år; att redigera den, gå till kommer sedan att visas på skärmen för att låsa upp begäran visning genom att ange PIN-koden (par. 5.1.1). Standard ålder nivå 18 år; att redigera den, gå till kommer sedan att visas på skärmen för att låsa upp begäran visning genom att ange PIN-koden (par. 5.1.1). Standard ålder nivå 18 år; att redigera den, gå till 

menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. menyn II nst ä llningar > CC föräldra~~POS=TRUNC KONTROLL > LL imite Ålder och välja det önskade värdet. 

5,2 Inställnings 5,2 Inställnings 

För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: För att ställa in tiden Gå till menyn II nst ä llningar > II nst ä llningar timmar och definiera de parametrar som anges nedan: 

1. land Definition av tidszonen i landet anges. Oavsett vilken andra, måste du manuellt ställa in 1. land Definition av tidszonen i landet anges. Oavsett vilken andra, måste du manuellt ställa in 1. land Definition av tidszonen i landet anges. Oavsett vilken andra, måste du manuellt ställa in 1. land Definition av tidszonen i landet anges. Oavsett vilken andra, måste du manuellt ställa in 1. land Definition av tidszonen i landet anges. Oavsett vilken andra, måste du manuellt ställa in 

parameter Avvikelse GMT, representerar skillnaden efter tidpunkten för världs hänvisning till Greenwich Mean Time (Greenwich Mean Time - GMT). Den parameter Avvikelse GMT, representerar skillnaden efter tidpunkten för världs hänvisning till Greenwich Mean Time (Greenwich Mean Time - GMT). Den parameter Avvikelse GMT, representerar skillnaden efter tidpunkten för världs hänvisning till Greenwich Mean Time (Greenwich Mean Time - GMT). Den 

italienska skillnaden är en timme ( GMT + 1,00).italienska skillnaden är en timme ( GMT + 1,00).

2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA2. timmar Legala Automatisk korrigering ( Auto) eller manuell ( På / Av) under tiden under sommaren / sommar schema. NOTERA

Inte alla digitala markbundna och satellitkanaler sänder EPG-information och tid. Dessutom är visningen av EPG-data relaterad till den exakta tidsinställningen 

hos mottagaren. Av dessa skäl kan det hända att de inte visas, eller om de är felaktiga.

I denna meny kan du programmera scheman för antändning av mottagaren på en viss kanal på och av. 

5,3 Uppdatera och sökkanaler 5,3 Uppdatera och sökkanaler 

Från tid till annan, till exempel under aktivering av nya radio- och TV-tjänster, är det bra att ta listan uppdateras kanalen i mottagaren. 

5.3.1 Automatiska uppdateringskanaler 5.3.1 Automatiska uppdateringskanaler 

Mottagaren har en funktion för automatisk uppdatering av markbundna och / eller satellitkanaler under standbyläge. För att ställa in och aktivera denna funktion, 

öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, öppna menyn II nstallation > AA ppdatera Kanaler, sedan välja den / och / antenn och relativa / och kanaler som skall uppdateras ( Satellite + marknät, satellit, 

Terrestrial).

Den automatiska uppdateringen kommer att inledas omedelbart efter att stänga av handenheten i stand-by. Du kan också köra en uppdatering på / och antenn 

/ och val manuellt / och genom knappen på skärmen Starta./ och val manuellt / och genom knappen på skärmen Starta.

NOTERA 

Om LCN-funktionen är aktiv (chap. 3) och under avsökning i stand-by för digitala markbundna kanaler LCN nya konflikter detekteras (fler kanaler som kräver 

samma LCN positionen), erbjuder den automatiska kanaluppdatering även för automatisk avslutning av sådana konflikter. 

5.3.2 Satellite kanalsökning 5.3.2 Satellite kanalsökning 

För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på För att ställa in parabolantenn och även köra en scan satellitkanaler manuellt öppna menyn II nstallation > SS atellite. De kännetecknas de flesta fall beroende på 

egenskaperna hos den installation av satellitmottagning till vilken mottagaren är ansluten. 

5.3.2.1 Satellite Antenna Configuration 5.3.2.1 Satellite Antenna Configuration 

Innan du startar en kanalsökning måste du ställa in parabolantenn. De kännetecknas de flesta fall beroende på vilken typ av system som används.
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Fel antennkonfiguration kan resultera i ett misslyckande att ta ut en del eller alla kanaler. Om du inte känner till egenskaperna hos din antennsystem och / eller är 

oförmögna att korrekt konfigurera mottagaren själv, kan du konsultera en professionell installatör för råd.

LNB konfigurering / installation av en enda satellitantenn 

Att konfigurera omvandlaren (LNB) och till och med i en klassisk enda satellitantenn, in i undermenyn 

LNB-inställningar och definiera: LNB-inställningar och definiera: 

1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 

2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. för kommuner

satellitsystem i Italien, som används Universell (9750/10600 MHz).satellitsystem i Italien, som används Universell (9750/10600 MHz).

3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. 3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. 3. LNB Effekt: För den slutliga inaktive LNB strömförsörjning, användbar i fall av installationer av IF-IF typ. 

Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). Aktivera inte parametrarna DiSEqC 1,0 och DiSEqC 1,1 och tryck OO K på skärmen-knappen Gå till Sök att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). 

av multi-satellitantennsystem DiSEqC 

Utöver vad som just har beskrivits för de enstaka satellitantennsystemen, i fall av multi-satellit DiSEqC antenn, i undermenyn LNB-inställningar ställa in Utöver vad som just har beskrivits för de enstaka satellitantennsystemen, i fall av multi-satellit DiSEqC antenn, i undermenyn LNB-inställningar ställa in Utöver vad som just har beskrivits för de enstaka satellitantennsystemen, i fall av multi-satellit DiSEqC antenn, i undermenyn LNB-inställningar ställa in 

parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje parametern DiSEqC 1,0 eller DiSEqC 1,1 som definierar omkopplingsstyrning av omvandlaren i förhållande till den valda satelliten via DiSEqC protokoll. För varje 

satellit måste den associeras med rätt port / plats (t.ex.. A, B, C eller D), att observera den verkliga fysiska anslutningen av antennen till DiSEqC omkopplaren . satellit måste den associeras med rätt port / plats (t.ex.. A, B, C eller D), att observera den verkliga fysiska anslutningen av antennen till DiSEqC omkopplaren . 

Antennsystemet i enda satellit flera användare SCR / Unicable 

För antenninstallationer i enda satellit med distribution av flera användare typen SCR / Unicable signal, gå till undermeny U

U nicable / SCR och definiera: U nicable / SCR och definiera: U nicable / SCR och definiera: 

1. Satellitnamn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellitnamn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellitnamn: Satellit för att konfigurera. trycka O ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 

2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om du inte2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om du inte2. LNB-frekvens: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om du inte

tidigare konfigurerad trycker OO K för att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.tidigare konfigurerad trycker OO K för att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.tidigare konfigurerad trycker OO K för att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.tidigare konfigurerad trycker OO K för att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.

3. Broadband Användare användarnummer som motsvarar den kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 3. Broadband Användare användarnummer som motsvarar den kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 3. Broadband Användare användarnummer som motsvarar den kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 

4. Frequency Användare centrum frekvensband / kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 4. Frequency Användare centrum frekvensband / kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 4. Frequency Användare centrum frekvensband / kanal som tilldelats till mottagaren / användaren i systemet SCR. 

Typiska värden för samverkan med andra SCR-mottagare är: 

Broadband Användare 1 2 3 4 

frekvens 1210 1420 1680 2040

För andra tjänster, tryck på knappen OO K och välj en av de tillgängliga eller röst användardefinieradeFör andra tjänster, tryck på knappen OO K och välj en av de tillgängliga eller röst användardefinieradeFör andra tjänster, tryck på knappen OO K och välj en av de tillgängliga eller röst användardefinieradeFör andra tjänster, tryck på knappen OO K och välj en av de tillgängliga eller röst användardefinierade

för att ställa in en ny. 

5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. Tryck på O

ELLER K objektet kanalsökning för att gå till kanalskanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning för att gå till kanalskanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning för att gå till kanalskanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning för att gå till kanalskanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning för att gå till kanalskanningsmenyn (par. 5.3.2.2). 

den motoriserade antennsystemet DiSEqC 1,2 

För konfigurationen av ett system med motordriven antenn typ DiSEqC 1.2, måste du manuellt flytta antennen och lagra positionen för varje enskild satellit berörda, För konfigurationen av ett system med motordriven antenn typ DiSEqC 1.2, måste du manuellt flytta antennen och lagra positionen för varje enskild satellit berörda, För konfigurationen av ett system med motordriven antenn typ DiSEqC 1.2, måste du manuellt flytta antennen och lagra positionen för varje enskild satellit berörda, 

så att mottagaren anropar den korrekta positionen under sök- och överföringskanalerna. Ange menyn MM otore DiSEqC 1,2:så att mottagaren anropar den korrekta positionen under sök- och överföringskanalerna. Ange menyn MM otore DiSEqC 1,2:

1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. trycka O ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. ELLER K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 

2. Antenn Typ: Ställ in DiSEqC 1,2 antenn.2. Antenn Typ: Ställ in DiSEqC 1,2 antenn.2. Antenn Typ: Ställ in DiSEqC 1,2 antenn.2. Antenn Typ: Ställ in DiSEqC 1,2 antenn.

3. LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för 

att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.

4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 4. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 

5. Position kontroll: Lista över kommandon till motorvolym på. Framför allt genom att markera detta objekt5. Position kontroll: Lista över kommandon till motorvolym på. Framför allt genom att markera detta objekt5. Position kontroll: Lista över kommandon till motorvolym på. Framför allt genom att markera detta objekt

menyn finns den information som visas i botten av skärmen för att flytta motorn. Kör kommandot Spara att lagra det läge som skall associeras till satelliten . menyn finns den information som visas i botten av skärmen för att flytta motorn. Kör kommandot Spara att lagra det läge som skall associeras till satelliten . menyn finns den information som visas i botten av skärmen för att flytta motorn. Kör kommandot Spara att lagra det läge som skall associeras till satelliten . menyn finns den information som visas i botten av skärmen för att flytta motorn. Kör kommandot Spara att lagra det läge som skall associeras till satelliten . menyn finns den information som visas i botten av skärmen för att flytta motorn. Kör kommandot Spara att lagra det läge som skall associeras till satelliten . 

Tryck på O ELLER K objektet kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K objektet kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). 

den motoriserade antennsystem USALS 

de uppgifter du behöver för att ställa upp för konfigurationen av ett system med USALS motoriserad antenn typ, longitudde uppgifter du behöver för att ställa upp för konfigurationen av ett system med USALS motoriserad antenn typ, longitud

och latitud lokal, med hjälp av vilken mottagaren kommer automatiskt att styra motorn i den exakta positionen för varje individuell och latitud lokal, med hjälp av vilken mottagaren kommer automatiskt att styra motorn i den exakta positionen för varje individuell och latitud lokal, med hjälp av vilken mottagaren kommer automatiskt att styra motorn i den exakta positionen för varje individuell 

satellit berörda, så att mottagaren anropar den korrekta positionen vid tidpunkten för eller kanalinställning. Ange menyn Msatellit berörda, så att mottagaren anropar den korrekta positionen vid tidpunkten för eller kanalinställning. Ange menyn M

M otore USALS:M otore USALS:

1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. Genom att trycka på knappen OO K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. Genom att trycka på knappen OO K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. Genom att trycka på knappen OO K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. Genom att trycka på knappen OO K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 1. Satellite namn: Satellit för att konfigurera. Genom att trycka på knappen OO K, kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 

2. Antenn Typ: Ställ in USALS antenn2. Antenn Typ: Ställ in USALS antenn2. Antenn Typ: Ställ in USALS antenn2. Antenn Typ: Ställ in USALS antenn

3. Vinkel / longitud / latitud: Visning / redigering satellitomloppsposition (vinkel och riktning) och 3. Vinkel / longitud / latitud: Visning / redigering satellitomloppsposition (vinkel och riktning) och 3. Vinkel / longitud / latitud: Visning / redigering satellitomloppsposition (vinkel och riktning) och 

definition av den lokala position (longitud och latitud). 

4. LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. Om inte tidigare konfigurerats trycker OO K för 

att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.att återgå till menyn II nst ä llningar LNB.

5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 5. transponder: Transponder verifieringssignalmottagning via indikatorerna för nivå och kvalitet signalen. 
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6. Position kontroll: Lista med kommandon för förflyttning av motorn mot referensläget (noll) och 6. Position kontroll: Lista med kommandon för förflyttning av motorn mot referensläget (noll) och 6. Position kontroll: Lista med kommandon för förflyttning av motorn mot referensläget (noll) och 

mot satellitpositionen väljs. I överensstämmelse med denna punkt hänvisas till den information som visas i botten av skärmen för den slutliga änden av 

motorn. Tryck på O

ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning att byta till den kanal skanningsmenyn (par. 5.3.2.2). 

5.3.2.2 Sök Satellitkanaler 5.3.2.2 Sök Satellitkanaler 

Ha korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > RHa korrekt konfigurerad antenn (par. 5.3.2.1), använda menyn II nstallation > SS atellite > R R ORSKNING R ORSKNING 

kanaler att ställa in och börja skanna efter kanaler: kanaler att ställa in och börja skanna efter kanaler: 

1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,1. Satellite namn: välja satelliten redan konfigurerad där det finns kanaler som ska sökas. Genom att trycka på knappen OO K,

kommer att öppna listan över tillgängliga satelliter. 

2. LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. För kommuner satellitanläggningar i Italien, LNB-inställningar: Omvandlare (Low Noise Block converter - LNB) som är associerad med den valda satelliten. För kommuner satellitanläggningar i Italien, 

som används Universell (9750/10600 MHz).som används Universell (9750/10600 MHz).

3. Sökläge: Channel Scan Mode mellan 3. Sökläge: Channel Scan Mode mellan 3. Sökläge: Channel Scan Mode mellan 

- bil: Automatisk sökning av alla fabriks transpondrar för den valda satelliten. bil: Automatisk sökning av alla fabriks transpondrar för den valda satelliten. 

- blinda ( Avancerat): Automatisk sökning med jämna frekvensintervall. blinda ( Avancerat): Automatisk sökning med jämna frekvensintervall. 

- manual: Sök på en enda transponder för den valda satelliten. manual: Sök på en enda transponder för den valda satelliten. 

4. transponder ( för manuell sökning): Transponder / frekvens av den valda satelliten som att utföra 4. transponder ( för manuell sökning): Transponder / frekvens av den valda satelliten som att utföra 4. transponder ( för manuell sökning): Transponder / frekvens av den valda satelliten som att utföra 

skanna. trycka O ELLER K, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. Valet av den sista posten definieras av ELLER K, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. Valet av den sista posten definieras av ELLER K, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. Valet av den sista posten definieras av ELLER K, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. Valet av den sista posten definieras av 

användaren, kan du manuellt lägga till en ny transponder innan de definierar alla sändningsparametrar och sedan starta kanal sökläget manual . användaren, kan du manuellt lägga till en ny transponder innan de definierar alla sändningsparametrar och sedan starta kanal sökläget manual . användaren, kan du manuellt lägga till en ny transponder innan de definierar alla sändningsparametrar och sedan starta kanal sökläget manual . användaren, kan du manuellt lägga till en ny transponder innan de definierar alla sändningsparametrar och sedan starta kanal sökläget manual . användaren, kan du manuellt lägga till en ny transponder innan de definierar alla sändningsparametrar och sedan starta kanal sökläget manual . 

5. Sök Network ( för manuell sökning): Sökfunktion för Network (nätverk). Om aktiverad, kommer mottagaren att utföra5. Sök Network ( för manuell sökning): Sökfunktion för Network (nätverk). Om aktiverad, kommer mottagaren att utföra5. Sök Network ( för manuell sökning): Sökfunktion för Network (nätverk). Om aktiverad, kommer mottagaren att utföra

söka efter alla kanaler som tillhör samma nätverk / utfärdaren av den valda transpondern. 

6. I Clear / Scrambled: Typ av tjänster att söka från I Clear / Scrambled: Typ av tjänster att söka från 

- all: Vilken kanal som helst, i det klara (gratuti) och kodas. all: Vilken kanal som helst, i det klara (gratuti) och kodas. 

- Vid klart: Endast kanaler som sänds i klartext. Vid klart: Endast kanaler som sänds i klartext. 

- Scrambled: Endast codifcati kanaler. Scrambled: Endast codifcati kanaler. 

VARNINGAR OCH NOTER

Nivån och kvalitetsindikatorer är bara arbetar med ett giltigt och aktiva transpondrar. Om transpondern punkt på alla, referensen är den första av de Nivån och kvalitetsindikatorer är bara arbetar med ett giltigt och aktiva transpondrar. Om transpondern punkt på alla, referensen är den första av de Nivån och kvalitetsindikatorer är bara arbetar med ett giltigt och aktiva transpondrar. Om transpondern punkt på alla, referensen är den första av de 

fördefinierade listan. 

Automatisk kanals LCN sortering är konfigurerbar endast styrs under installationsfasen av mottagaren (kap. 3). Även när den är aktiv, manuell rörelse av 

kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Satellite Channels Lista Det är inte tillåtet. 

TV-bolag kan variera frekvenser och överföringsparametrar utan förvarning. I detta fall kommer användaren att behöva uppdatera / lägga till transpondrar 

intresserade genom att lägga dem manuellt såsom beskrivits ovan. Tryck på O

ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. 

5.3.3 Terrestrial kanalsökning 5.3.3 Terrestrial kanalsökning 

För att konfigurera markantenn och manuellt söka efter digitala markbundna kanaler, gå till menyn

den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: den nstallation > TT olluscs. Ställ sedan in följande parametrar: 

1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 1. Forskningsläge: bilar matic på alla frekvenser fordran eller manual på en kanal att välja. 

2. Channel ( endast för manuell sökning): Kanal / frekvens som söka manuellt. Genom att trycka2. Channel ( endast för manuell sökning): Kanal / frekvens som söka manuellt. Genom att trycka2. Channel ( endast för manuell sökning): Kanal / frekvens som söka manuellt. Genom att trycka

OK, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. OK, Du kommer att öppna listan över tillgängliga transpondrar. 

3. I ljus / kodade): Typ av tjänster att söka från I ljus / kodade): Typ av tjänster att söka från 

- all: Vilken kanal som helst, i det klara (gratuti) och kodas. all: Vilken kanal som helst, i det klara (gratuti) och kodas. 

- Vid klart: Endast kanaler som sänds i klartext. Vid klart: Endast kanaler som sänds i klartext. 

- Scrambled: Endast codifcati kanaler. Scrambled: Endast codifcati kanaler. 

4. Motorantenn 5V: 5V4. Motorantenn 5V: 5V4. Motorantenn 5V: 5V (100mA max) för aktiva antenner, som aktiveras om du använder 

en antenn som skall matas genom koaxialkabeln ansluten till antenn RR F IN mottagare. VARNINGAR OCH NOTERen antenn som skall matas genom koaxialkabeln ansluten till antenn RR F IN mottagare. VARNINGAR OCH NOTERen antenn som skall matas genom koaxialkabeln ansluten till antenn RR F IN mottagare. VARNINGAR OCH NOTER

Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! Om du använder en traditionell antenn eller takantenn redan drivs måste strömförsörjningen antennen nödvändigtvis förbli släckt: risk för överbelastning ! 

Fel antennkonfiguration kan resultera i ett misslyckande att ta ut en del eller alla kanaler. Om du inte känner till egenskaperna hos din antennsystem och / 

eller är oförmögna att korrekt konfigurera mottagaren själv, kan du konsultera en professionell installatör för råd.

Automatisk kanals LCN sortering är konfigurerbar endast styrs under installationsfasen av mottagaren (kap. 3). Även när den är aktiv, manuell rörelse av 

kanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på Okanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på Okanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på Okanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på Okanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på Okanalerna från menyn MM hänge Services > MM ndra Lista markbundna kanaler Det är inte tillåtet. Tryck på O

ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. ELLER K på skärmen-knappen kanalsökning för att starta kanalsökningen. 

5,4 nätverks~~POS=TRUNC anslutning~~POS=HEADCOMP 5,4 nätverks~~POS=TRUNC anslutning~~POS=HEADCOMP 

Mottagaren har ett integrerat system för utbyte av data via bredbandsnätet med 10/100 Ethernet-gränssnitt, tillägnad användningen av vissa Internetradiotjänster 

(par. 7.1). 
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Om du vill konfigurera Internet datanät anslutningen Gå till menyn II nst ä llningar > II IP nst ä llningar.Om du vill konfigurera Internet datanät anslutningen Gå till menyn II nst ä llningar > II IP nst ä llningar.Om du vill konfigurera Internet datanät anslutningen Gå till menyn II nst ä llningar > II IP nst ä llningar.Om du vill konfigurera Internet datanät anslutningen Gå till menyn II nst ä llningar > II IP nst ä llningar.Om du vill konfigurera Internet datanät anslutningen Gå till menyn II nst ä llningar > II IP nst ä llningar.

första set anslutningstyp inklusive: första set anslutningstyp inklusive: första set anslutningstyp inklusive: 

1. DHCP: Automatisk applicering av nätverksparametrar via DHCP dynamiskt protokoll. 1. DHCP: Automatisk applicering av nätverksparametrar via DHCP dynamiskt protokoll. 1. DHCP: Automatisk applicering av nätverksparametrar via DHCP dynamiskt protokoll. 

2. manual: Manuell inställning av användaren av nätverksparametrarna, användbart som den skall tilldelas till 2. manual: Manuell inställning av användaren av nätverksparametrarna, användbart som den skall tilldelas till 2. manual: Manuell inställning av användaren av nätverksparametrarna, användbart som den skall tilldelas till 

anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . anordningen en statisk IP-adress. Slutligen tillämpa ändringarna och aktivera anslutningen med rösten aktivera, passerar från värdet av värdet på . 

5,5 Programuppdatering uppdatering~~POS=HEADCOMP 5,5 Programuppdatering uppdatering~~POS=HEADCOMP 

Att njuta av några förbättringar eller nya funktioner, när det finns en ny programversion, bör du alltid hålla din mottagare. 

Programuppdateringen kan hanteras från menyerna den nstallation > AA ppdatera Software:den nstallation > AA ppdatera Software:den nstallation > AA ppdatera Software:den nstallation > AA ppdatera Software:den nstallation > AA ppdatera Software:

1. Sub-AA ppdatera Firmware USB: uppdatera via USB hand genom att ta rätt fil 1. Sub-AA ppdatera Firmware USB: uppdatera via USB hand genom att ta rätt fil 1. Sub-AA ppdatera Firmware USB: uppdatera via USB hand genom att ta rätt fil 1. Sub-AA ppdatera Firmware USB: uppdatera via USB hand genom att ta rätt fil 

uppdateringen från ett USB-minne är ansluten till mottagaren. 

2. Sub-AA ppdatera Firmware OTN: uppdatering via Internet (via nätverket - OTN) 2. Sub-AA ppdatera Firmware OTN: uppdatering via Internet (via nätverket - OTN) 2. Sub-AA ppdatera Firmware OTN: uppdatering via Internet (via nätverket - OTN) 2. Sub-AA ppdatera Firmware OTN: uppdatering via Internet (via nätverket - OTN) 

tar data från server TELE Systemuppdateringar. Om Ethernet-porten är ansluten till internet och voice automatisk uppdatering är aktiverad är mottagaren tar data från server TELE Systemuppdateringar. Om Ethernet-porten är ansluten till internet och voice automatisk uppdatering är aktiverad är mottagaren tar data från server TELE Systemuppdateringar. Om Ethernet-porten är ansluten till internet och voice automatisk uppdatering är aktiverad är mottagaren 

självständigt kunna kontrollera tillgången till ny programvara under kanalvisningsläge. 

5,6 fabriksåterställning 5,6 fabriksåterställning 

Om det behövs kan du återställa mottagaren till fabriksinställningarna med hjälp av en återställningsprogram, körbar från menyerna

den nstallation > RR eset Factory.den nstallation > RR eset Factory.den nstallation > RR eset Factory.den nstallation > RR eset Factory.den nstallation > RR eset Factory.

VARNING 

Återställningsoperationen innebär avlägsnande av alla lagrade kanaler och anpassningar som gjorts av användaren; Det kommer dock inte missas den 

sista installerade mjukvaruuppdatering. Innan du utför en återställning, ta bort alla CAM-moduler från mottagaren.

5,7 energibesparingar 5,7 energibesparingar 

Mottagaren är utrustad med ett system för att spara energi. kan justeras dess funktioner manuellt från följande menyparametrar

den nst ä llningar > AA n additionsInställningar:den nst ä llningar > AA n additionsInställningar:den nst ä llningar > AA n additionsInställningar:den nst ä llningar > AA n additionsInställningar:den nst ä llningar > AA n additionsInställningar:

1. Energisparande i standby / Standby Power Save: Placerad i stand-by enheten det 1. Energisparande i standby / Standby Power Save: Placerad i stand-by enheten det 1. Energisparande i standby / Standby Power Save: Placerad i stand-by enheten det 

initialt kvar i ett tillstånd av stand-by alert under en period som definieras av fältet Standby Energisparandeinitialt kvar i ett tillstånd av stand-by alert under en period som definieras av fältet Standby Energisparande

(T.ex.. 20 min, som fabriksinställning), så att den kan vara mottaglig för en överhängande antändning. Efter denna tidsperiod, kommer mottagaren att vara i (T.ex.. 20 min, som fabriksinställning), så att den kan vara mottaglig för en överhängande antändning. Efter denna tidsperiod, kommer mottagaren att vara i (T.ex.. 20 min, som fabriksinställning), så att den kan vara mottaglig för en överhängande antändning. Efter denna tidsperiod, kommer mottagaren att vara i 

ett tillstånd av stand-by djup, energisparande, vilket kommer att resultera i en reaktionstid av antändning av flera sekunder, vilket motsvarar en fullständig 

omstart av systemet. Dessutom, när det gäller automatisk uppdatering av kanaler i standby (par. 5.3.1), kommer mottagaren att utföra 

uppdateringskanalerna just inmatade standby, sedan starta räkningen för att vänta på energibesparing. NOTERA

När energisparande beredskapsläget är aktivt, kan mottagaren ha olika reaktionstider som byter från tillståndet i stand-by, beroende på om det är i 

tillståndet av stand-by eller djup alert. 

2. Automatisk avstängning: Efter en viss period i driftläge utan agerande 2. Automatisk avstängning: Efter en viss period i driftläge utan agerande 2. Automatisk avstängning: Efter en viss period i driftläge utan agerande 

användaren (t ex. 3 timmar, enligt fabriksinställning), kommer mottagaren automatiskt att växla till Stand-by-läge. användaren (t ex. 3 timmar, enligt fabriksinställning), kommer mottagaren automatiskt att växla till Stand-by-läge. användaren (t ex. 3 timmar, enligt fabriksinställning), kommer mottagaren automatiskt att växla till Stand-by-läge. 

5,8 Inställningar Audio / Video 5,8 Inställningar Audio / Video 

Menyn II nst ä llningar > denMenyn II nst ä llningar > denMenyn II nst ä llningar > denMenyn II nst ä llningar > den den nst ä llningar A / V Det har följande audiovisuella konfigurationer för att anpassas till den nst ä llningar A / V Det har följande audiovisuella konfigurationer för att anpassas till den nst ä llningar A / V Det har följande audiovisuella konfigurationer för att anpassas till 

skärmen och enheter som är anslutna till ljud- och videouttag på mottagaren: 

1. TV typ: Standard videoutgångar färger ( PAL / NTSC).1. TV typ: Standard videoutgångar färger ( PAL / NTSC).1. TV typ: Standard videoutgångar färger ( PAL / NTSC).1. TV typ: Standard videoutgångar färger ( PAL / NTSC).

2. Videoupplösning: audio-video digital HDMI videoupplösning. 2. Videoupplösning: audio-video digital HDMI videoupplösning. 2. Videoupplösning: audio-video digital HDMI videoupplösning. 

VARNINGAR OCH NOTER 

Du bör välja ett fast värde, eftersom formatet Stream följer upplösningen alternativet videokälla, utgångsupplösningen kan därför variera vid varje 

kanalbyte: särskilt betungande operation för TV och för tittaren . kanalbyte: särskilt betungande operation för TV och för tittaren . kanalbyte: särskilt betungande operation för TV och för tittaren . 

Via HDMI-anslutningen, känner mottagaren automatiskt upplösningar som stöds av den anslutna display / TV och göra den tillgänglig för endast de 

som finns menyn. För korrekt erkännande bör vi först slå på skärmen / TV, och sedan mottagaren.

Trots ovan nämnda automatik, för att undvika nackdelar, till exempel på grund av ett fel eller ett fel i kommunikationen mellan enheterna, se till att 

alltid välja en videoupplösning på mottagaren överensstämmer med specifikationerna för den anslutna skärmen. 

3. Skärmformat TV / RR intag av utseende: Inställningar skärmstorlek och visa bilder 3. Skärmformat TV / RR intag av utseende: Inställningar skärmstorlek och visa bilder 3. Skärmformat TV / RR intag av utseende: Inställningar skärmstorlek och visa bilder 3. Skärmformat TV / RR intag av utseende: Inställningar skärmstorlek och visa bilder 3. Skärmformat TV / RR intag av utseende: Inställningar skärmstorlek och visa bilder 

- 16: 9 / Helskärm: Den 4: 3 bild kommer att anpassas till hela skärmstorleken, förvränga dem i bredd. 16: 9 / Helskärm: Den 4: 3 bild kommer att anpassas till hela skärmstorleken, förvränga dem i bredd. 16: 9 / Helskärm: Den 4: 3 bild kommer att anpassas till hela skärmstorleken, förvränga dem i bredd. 
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- 16: 9 / Pillar Box: I närvaro av bilder i 4: 3, kommer mottagaren tillämpa två svarta fält på höger och vänster sida för att fylla skärmen utan att förvränga 16: 9 / Pillar Box: I närvaro av bilder i 4: 3, kommer mottagaren tillämpa två svarta fält på höger och vänster sida för att fylla skärmen utan att förvränga 16: 9 / Pillar Box: I närvaro av bilder i 4: 3, kommer mottagaren tillämpa två svarta fält på höger och vänster sida för att fylla skärmen utan att förvränga 

den ursprungliga bilden. 

- 4: 3 / Letter Box: Quando le immagini sono in 16:9, il ricevitore applicherà due barre nere sopra e sotto per riempire lo schermo senza distorcere 4: 3 / Letter Box: Quando le immagini sono in 16:9, il ricevitore applicherà due barre nere sopra e sotto per riempire lo schermo senza distorcere 4: 3 / Letter Box: Quando le immagini sono in 16:9, il ricevitore applicherà due barre nere sopra e sotto per riempire lo schermo senza distorcere 

l’immagine originale. 

- 4:3 / Zoom: Le immagini 16:9 vengono adattate proporzionalmente all’altezza dello schermo, tagliandone le porzioni laterali. 4:3 / Zoom: Le immagini 16:9 vengono adattate proporzionalmente all’altezza dello schermo, tagliandone le porzioni laterali. 4:3 / Zoom: Le immagini 16:9 vengono adattate proporzionalmente all’altezza dello schermo, tagliandone le porzioni laterali. 

4. Modo Audio: Modalità canali audio ( Stereo/Mono/Sinistra/Destra).4. Modo Audio: Modalità canali audio ( Stereo/Mono/Sinistra/Destra).4. Modo Audio: Modalità canali audio ( Stereo/Mono/Sinistra/Destra).4. Modo Audio: Modalità canali audio ( Stereo/Mono/Sinistra/Destra).

5. Audio-Descrizione: Per l’eventuale dell’attivazione dell’audio-descrizione (se trasmesso). 5. Audio-Descrizione: Per l’eventuale dell’attivazione dell’audio-descrizione (se trasmesso). 5. Audio-Descrizione: Per l’eventuale dell’attivazione dell’audio-descrizione (se trasmesso). 

6. Dolby Digital (Plus): Attivazione ( On) del passaggio dell’audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus tramite le uscite 6. Dolby Digital (Plus): Attivazione ( On) del passaggio dell’audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus tramite le uscite 6. Dolby Digital (Plus): Attivazione ( On) del passaggio dell’audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus tramite le uscite 6. Dolby Digital (Plus): Attivazione ( On) del passaggio dell’audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus tramite le uscite 6. Dolby Digital (Plus): Attivazione ( On) del passaggio dell’audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus tramite le uscite 

audio del ricevitore. Se Spento ( Off) o se la traccia audio in funzione non è di tipo Dolby Digital, l’audio verrà sempre presentato in formato Stereo Digitale audio del ricevitore. Se Spento ( Off) o se la traccia audio in funzione non è di tipo Dolby Digital, l’audio verrà sempre presentato in formato Stereo Digitale audio del ricevitore. Se Spento ( Off) o se la traccia audio in funzione non è di tipo Dolby Digital, l’audio verrà sempre presentato in formato Stereo Digitale 

(PCM). 

6 USB e relative funzioni 6 USB e relative funzioni 

Le porte USB, site sui pannelli frontale e posteriore del dispositivo, sono dedicate al collegamento di una memoria di massa esterna dotata di interfaccia USB, 

allo scopo di riprodurre contenuti multimediali personali. 

6.1 Utilizzo e Avvertenze 6.1 Utilizzo e Avvertenze 

Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle 

importanti regole ed avvertenze riportate di seguito . importanti regole ed avvertenze riportate di seguito . 

6.1.1 Connessione Disco 6.1.1 Connessione Disco 

AVVERTENZE 

La sola porta USB potrebbe non garantire una costante e corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore ! In alcuni casi, si La sola porta USB potrebbe non garantire una costante e corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore ! In alcuni casi, si La sola porta USB potrebbe non garantire una costante e corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore ! In alcuni casi, si 

consiglia perciò di usare dischi rigidi con alimentazione esterna. Compatibile con dispositivi di memoria USB formattati con file system di tipo FAT32 e NTFS. 

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato. Qualche istante dopo il collegamento della memoria USB, se il 

ricevitore la rileverà correttamente, visualizzerà a schermo una notifica di Unità Esterna Connessa e, in caso un'altra memoria USB sia già connessa, verrà ricevitore la rileverà correttamente, visualizzerà a schermo una notifica di Unità Esterna Connessa e, in caso un'altra memoria USB sia già connessa, verrà ricevitore la rileverà correttamente, visualizzerà a schermo una notifica di Unità Esterna Connessa e, in caso un'altra memoria USB sia già connessa, verrà 

chiesto all’utente di selezionare il disco da dedicare alla registrazione (par. 6.3). 

In occasione del primo collegamento di un dispositivo di memoria USB o dopo ogni formattazione dello stesso, il ricevitore creerà delle apposite cartella di 

archivio delle registrazioni con la seguente struttura: 

RecordedFiles: Cartella principale contenente le due sottocartelle descritte di seguito. RecordedFiles: Cartella principale contenente le due sottocartelle descritte di seguito. 

- - F F ree: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali in chiaro. - F F ree: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali in chiaro. - F F ree: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali in chiaro. 

- - S S crambled: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali decodificati tramite modulo CAM. NOTA - S S crambled: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali decodificati tramite modulo CAM. NOTA - S S crambled: Archivio delle registrazioni effettuate sui canali decodificati tramite modulo CAM. NOTA 

I contenuti registrati da canali criptati sono riproducibili solamente dallo stesso ricevitore che li ha registrati. 

6.1.2 Rimozione Disco 6.1.2 Rimozione Disco 

Per evitare danneggiamenti dei dispositivi coinvolti o dei file, rimuovere sempre la memoria USB servendosi dell’apposita funzione Rimozione Sicura ( tasto BB LU)Per evitare danneggiamenti dei dispositivi coinvolti o dei file, rimuovere sempre la memoria USB servendosi dell’apposita funzione Rimozione Sicura ( tasto BB LU)Per evitare danneggiamenti dei dispositivi coinvolti o dei file, rimuovere sempre la memoria USB servendosi dell’apposita funzione Rimozione Sicura ( tasto BB LU)Per evitare danneggiamenti dei dispositivi coinvolti o dei file, rimuovere sempre la memoria USB servendosi dell’apposita funzione Rimozione Sicura ( tasto BB LU)

del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria.del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria.del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria.del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria.del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria.

AVVERTENZA 

La rimozione della memoria durante la scrittura o lettura dati può danneggiare i contenuti e i dispositivi coinvolti; 

utilizzare sempre la funzione di rimozione sicura . utilizzare sempre la funzione di rimozione sicura . 

6.1.3 Test unità di memoria USB 6.1.3 Test unità di memoria USB 

Il ricevitore è in grado di valutare le prestazioni di lettura-scrittura di una memoria USB esterna grazie alla funzione 

Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: Test Unità ( tasto GG IALLLO) del menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria. I possibili risultati sono tre: 

1. Instabile (Non consigliata): Velocità di lettura-scrittura rilevata inferiore ai 3MB/s. Instabile (Non consigliata): Velocità di lettura-scrittura rilevata inferiore ai 3MB/s. 

2. Normale (Possibile instabilità): Velocità di lettura-scrittura rilevata tra i 3MB/s e i 9MB/s. 2. Normale (Possibile instabilità): Velocità di lettura-scrittura rilevata tra i 3MB/s e i 9MB/s. 2. Normale (Possibile instabilità): Velocità di lettura-scrittura rilevata tra i 3MB/s e i 9MB/s. 

3. Stabile (Consigliato): Velocità di lettura-scrittura rilevata superiore ai 9MB/s. NOTA 3. Stabile (Consigliato): Velocità di lettura-scrittura rilevata superiore ai 9MB/s. NOTA 3. Stabile (Consigliato): Velocità di lettura-scrittura rilevata superiore ai 9MB/s. NOTA 

Il risultato del test è un’indicazione strettamente correlata alla piattaforma hardware del ricevitore, oltre che alla porta USB utilizzata (frontale 2.0 o posteriore 3.0). 

Altri dispositivi (es. un computer) possono dare risultati diversi. 
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6.1.4 Formattazione memoria USB 6.1.4 Formattazione memoria USB 

Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il Il menu MM ultimediale > CC onfigura Unità di Memoria offre anche l’utilità di formattazione NTFS della memoria USB selezionata a schermo, eseguibile tramite il 

tasto R R OSSO ( Formatta Unità).R OSSO ( Formatta Unità).R OSSO ( Formatta Unità).

AVVERTENZE 

La formattazione della memoria comporta la perdita di tutti i dati/file contenuti in essa. La formattazione della memoria comporta la perdita di tutti i dati/file contenuti in essa. La formattazione della memoria comporta la perdita di tutti i dati/file contenuti in essa. 

Il ricevitore esegue una formattazione NTFS base. Quando possibile, si consiglia di eseguire la formattazione NTFS tramite un calcolatore.   

6.2 Lettore Multimediale 6.2 Lettore Multimediale 

Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle 

importanti regole ed avvertenze riportate nel par. 6.1 . La funzione Riproduttore Multimediale, comunemente chiamata Media Player, consente di riprodurre importanti regole ed avvertenze riportate nel par. 6.1 . La funzione Riproduttore Multimediale, comunemente chiamata Media Player, consente di riprodurre 

contenuti video MPEG-2/MPEG-4, ascoltare musica MP3 e visualizzare immagini JPEG da una memoria esterna connessa tramite interfaccia USB. 

Dopo che il ricevitore ha rilevato il dispositivo di memoria USB, entrare nel menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale,Dopo che il ricevitore ha rilevato il dispositivo di memoria USB, entrare nel menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale,Dopo che il ricevitore ha rilevato il dispositivo di memoria USB, entrare nel menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale,Dopo che il ricevitore ha rilevato il dispositivo di memoria USB, entrare nel menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale,Dopo che il ricevitore ha rilevato il dispositivo di memoria USB, entrare nel menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale,

scegliere la cartella desiderata, quindi premere OO K sul file multimediale da leggere. NOTE scegliere la cartella desiderata, quindi premere OO K sul file multimediale da leggere. NOTE scegliere la cartella desiderata, quindi premere OO K sul file multimediale da leggere. NOTE 

Non può essere garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato e nemmeno con tutti i tipi di file multimediali e di codec 

audio/video.. 

Il ricevitore può riprodurre video con risoluzione UHD/4K solo se codificati in HEVC/H.265. 

6.3 Registrazione Video Personale (PVR) 6.3 Registrazione Video Personale (PVR) 

Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle Prima di procedere all’impiego di una memoria di massa di tipo USB, come un disco-rigido (Hard Disk Driver - HDD) o una memoria flash/chiavetta, attenersi alle 

importanti regole ed avvertenze riportate nel par. 6.1 e nel par. 6.3.1 . importanti regole ed avvertenze riportate nel par. 6.1 e nel par. 6.3.1 . 

6.3.1 Specifiche Tecniche del Registratore 6.3.1 Specifiche Tecniche del Registratore 

Di seguito un elenco di informazioni e regole da considerare e rispettare per una corretta fruizione della funzione di registrazione: 

1. Utilizzare una memoria formattata in NTFS al fine di evitare limitazioni nella grandezza dei file. 1. Utilizzare una memoria formattata in NTFS al fine di evitare limitazioni nella grandezza dei file. 1. Utilizzare una memoria formattata in NTFS al fine di evitare limitazioni nella grandezza dei file. 1. Utilizzare una memoria formattata in NTFS al fine di evitare limitazioni nella grandezza dei file. 

2. La memoria USB connessa al ricevitore deve avere una capacità superiore a 50MB . Sotto tale limite, il ricevitore cesserà l’eventuale registrazione in corso, 2. La memoria USB connessa al ricevitore deve avere una capacità superiore a 50MB . Sotto tale limite, il ricevitore cesserà l’eventuale registrazione in corso, 2. La memoria USB connessa al ricevitore deve avere una capacità superiore a 50MB . Sotto tale limite, il ricevitore cesserà l’eventuale registrazione in corso, 2. La memoria USB connessa al ricevitore deve avere una capacità superiore a 50MB . Sotto tale limite, il ricevitore cesserà l’eventuale registrazione in corso, 

incluso il TimeShift. 

3. Perché una registrazione venga salvata correttamente, essa deve avere una durata di almeno un minuto . 3. Perché una registrazione venga salvata correttamente, essa deve avere una durata di almeno un minuto . 3. Perché una registrazione venga salvata correttamente, essa deve avere una durata di almeno un minuto . 3. Perché una registrazione venga salvata correttamente, essa deve avere una durata di almeno un minuto . 

4. Per le registrazioni, in particolare dei canali UHD, si consiglia di utilizzare sempre un dispositivo di memoria USB4. Per le registrazioni, in particolare dei canali UHD, si consiglia di utilizzare sempre un dispositivo di memoria USB4. Per le registrazioni, in particolare dei canali UHD, si consiglia di utilizzare sempre un dispositivo di memoria USB

3.0 ad alte prestazioni (vedi par. 6.1.3) collegato alla porta USB 3.0 posta sul pannello posteriore del ricevitore. 3.0 ad alte prestazioni (vedi par. 6.1.3) collegato alla porta USB 3.0 posta sul pannello posteriore del ricevitore. 

5. Sono consentite fino ad un massimo di 2 registrazioni contemporanee. 5. Sono consentite fino ad un massimo di 2 registrazioni contemporanee. 

6. Mentre si registra un canale, è possibile selezionare un altro canale solo se quest’ultimo è trasmesso sulla stessa 6. Mentre si registra un canale, è possibile selezionare un altro canale solo se quest’ultimo è trasmesso sulla stessa 

frequenza di quello registrato o se ricevuto da diverso sintonizzatore (terreste/satellitare). 

7. Mentre si registra un programma decodificato tramite modulo CAM, è possibile visualizzare e/o registrare 7. Mentre si registra un programma decodificato tramite modulo CAM, è possibile visualizzare e/o registrare 

contemporaneamente un altro canale solo se quest’ultimo non è decodificato dalla stessa CAM. 

8. I contenuti registrati da canali decodificati tramite modulo CAM, salvati nella cartella RecordedFiles/Scrambled,I contenuti registrati da canali decodificati tramite modulo CAM, salvati nella cartella RecordedFiles/Scrambled,

sono riproducibili solamente dallo stesso ricevitore che li ha registrati. 

9. Prima di procedere con una registrazione di durata maggiore di tre ore, disattivare o modificare propriamente la 9. Prima di procedere con una registrazione di durata maggiore di tre ore, disattivare o modificare propriamente la 

funzione di spegnimento automatico (vedi par. 5.7). 

10. Ricordarsi di tener connessa la memoria USB per evitare il fallimento delle registrazioni programmate. 10. Ricordarsi di tener connessa la memoria USB per evitare il fallimento delle registrazioni programmate. 10. Ricordarsi di tener connessa la memoria USB per evitare il fallimento delle registrazioni programmate. 10. Ricordarsi di tener connessa la memoria USB per evitare il fallimento delle registrazioni programmate. 

11. Se la partenza di un timer avviene mentre è già in corso una registrazione, avviata ad esempio manualmente, ed 11. Se la partenza di un timer avviene mentre è già in corso una registrazione, avviata ad esempio manualmente, ed 

entrambi questi eventi sono in conflitto (ad es. non rispettano una regola dei suddetti punti 5, 6 e 7), apparirà a video un messaggio che inviterà l’utente a 

scegliere la registrazione da terminare a favore dell’altra. Se entro qualche secondo non verrà effettuata alcuna scelta, il timer fallirà a favore della 

registrazione in corso. NOTA 

Le emittenti televisive possono vietare e bloccare la registrazione di alcuni o anche di tutti gli eventi trasmessi per la salvaguardia dei diritti d’autore. 

6.3.2 Configurazione Registratore 6.3.2 Configurazione Registratore 

Una volta connessa e riconosciuta la memoria USB, per configurare il registratore, accedere al menu MM ultimediale > Configura PVR e regolare i parametri: Una volta connessa e riconosciuta la memoria USB, per configurare il registratore, accedere al menu MM ultimediale > Configura PVR e regolare i parametri: Una volta connessa e riconosciuta la memoria USB, per configurare il registratore, accedere al menu MM ultimediale > Configura PVR e regolare i parametri: Una volta connessa e riconosciuta la memoria USB, per configurare il registratore, accedere al menu MM ultimediale > Configura PVR e regolare i parametri: 

1. Dispositivo di Memoria: Scelta del dispositivo di memoria USB dedicato all’archiviazione delle registrazioni. 1. Dispositivo di Memoria: Scelta del dispositivo di memoria USB dedicato all’archiviazione delle registrazioni. 1. Dispositivo di Memoria: Scelta del dispositivo di memoria USB dedicato all’archiviazione delle registrazioni. 

2. Durata Registrazione Predefinita: Tempo massimo della registrazione istantanea, avviata manualmente 2. Durata Registrazione Predefinita: Tempo massimo della registrazione istantanea, avviata manualmente 2. Durata Registrazione Predefinita: Tempo massimo della registrazione istantanea, avviata manualmente 

dall’utente tramite la pressione del tasto RR EC ( par. 6.3.4). dall’utente tramite la pressione del tasto RR EC ( par. 6.3.4). dall’utente tramite la pressione del tasto RR EC ( par. 6.3.4). 

3. Configura Timeshift/Durata Timeshift: Impostazione della modalità TimeShift manuale o automatica (par. 6.3.3) e 3. Configura Timeshift/Durata Timeshift: Impostazione della modalità TimeShift manuale o automatica (par. 6.3.3) e 3. Configura Timeshift/Durata Timeshift: Impostazione della modalità TimeShift manuale o automatica (par. 6.3.3) e 

della massima durata del relativo intervallo di registrazione. 
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6.3.3 TimeShift 6.3.3 TimeShift 

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma TV in due diverse modalità (par. 6.3.2, parametro Configura Timeshift):Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma TV in due diverse modalità (par. 6.3.2, parametro Configura Timeshift):

1. Auto ( Automatico): Il TimeShift si avvia automaticamente appena si sintonizza il canale interessato e resta attiva fino 1. Auto ( Automatico): Il TimeShift si avvia automaticamente appena si sintonizza il canale interessato e resta attiva fino 1. Auto ( Automatico): Il TimeShift si avvia automaticamente appena si sintonizza il canale interessato e resta attiva fino 

al successivo cambio canale, per poi riprendere sul nuovo canale sintonizzato. 

2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP2. Manuale: Il TimeShift si avvia solo dopo aver premuto il tasto PP LAY/PAUSE e termina premendo il tasto SS TOP

oppure cambiando canale. 

Durante il TimeShift l’utente potrà quindi vedere il programma in differita servendosi dei tasti RR EW, FDurante il TimeShift l’utente potrà quindi vedere il programma in differita servendosi dei tasti RR EW, FDurante il TimeShift l’utente potrà quindi vedere il programma in differita servendosi dei tasti RR EW, F F WD, PF WD, PF WD, PP LAY/PAUSEP LAY/PAUSE

oppure tornare alla visione in diretta premendo il tasto S S TOP.S TOP.

6.3.4 Registrazione Programmi TV 6.3.4 Registrazione Programmi TV 

Registrazione istantanea 

Sintonizzare il canale desiderato e premere il tasto RR EC per avviare la registrazione manualmente. Essa ha una durata predefinita di due ore, che si può Sintonizzare il canale desiderato e premere il tasto RR EC per avviare la registrazione manualmente. Essa ha una durata predefinita di due ore, che si può Sintonizzare il canale desiderato e premere il tasto RR EC per avviare la registrazione manualmente. Essa ha una durata predefinita di due ore, che si può 

eventualmente modificare dal menu MM ultimediale > Ceventualmente modificare dal menu MM ultimediale > Ceventualmente modificare dal menu MM ultimediale > Ceventualmente modificare dal menu MM ultimediale > C C onfigura PVR ( par. 6.3.2). Per C onfigura PVR ( par. 6.3.2). Per C onfigura PVR ( par. 6.3.2). Per 

terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto SS TOP e confermare. terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto SS TOP e confermare. terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto SS TOP e confermare. 

Registrazione programmata 

È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto È possibile programmare manualmente più timer di registrazione accedendo al menu EE PG > PP rogrammazione ( tasto 

EPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore RegistraEPG > tasto GG IALLO) definendo i parametri di programmazione ed, in particolare, impostando il Tipo sul valore Registra

(par. 4.6). 

In alternativa, in presenza di informazioni EPG, eseguire la programmazione assistita dal menu EE PG ( tasto EE PG)In alternativa, in presenza di informazioni EPG, eseguire la programmazione assistita dal menu EE PG ( tasto EE PG)In alternativa, in presenza di informazioni EPG, eseguire la programmazione assistita dal menu EE PG ( tasto EE PG)In alternativa, in presenza di informazioni EPG, eseguire la programmazione assistita dal menu EE PG ( tasto EE PG)

premendo il tasto RR EC in corrispondenza del programma dell’evento desiderato. premendo il tasto RR EC in corrispondenza del programma dell’evento desiderato. premendo il tasto RR EC in corrispondenza del programma dell’evento desiderato. 

6.3.5 Riproduzione dei contenuti registrati 6.3.5 Riproduzione dei contenuti registrati 

Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella Analogamente ai contenuti multimediali, i file registrati possono essere riprodotti dal menu MM ultimediale > LL ettore Multimediale. Accedere quindi alla cartella 

RR ecordedFiles del dispositivo USB utilizzato per le registrazioni, scegliere la sottocartella dei contenuti in chiaro (FF ree) o criptati (SRR ecordedFiles del dispositivo USB utilizzato per le registrazioni, scegliere la sottocartella dei contenuti in chiaro (FF ree) o criptati (SRR ecordedFiles del dispositivo USB utilizzato per le registrazioni, scegliere la sottocartella dei contenuti in chiaro (FF ree) o criptati (SRR ecordedFiles del dispositivo USB utilizzato per le registrazioni, scegliere la sottocartella dei contenuti in chiaro (FF ree) o criptati (SRR ecordedFiles del dispositivo USB utilizzato per le registrazioni, scegliere la sottocartella dei contenuti in chiaro (FF ree) o criptati (S

S crambled), infine premere OO K sul file da leggere. S crambled), infine premere OO K sul file da leggere. S crambled), infine premere OO K sul file da leggere. S crambled), infine premere OO K sul file da leggere. S crambled), infine premere OO K sul file da leggere. 

NOTA 

I contenuti registrati da canali criptati sono riproducibili solamente dallo stesso ricevitore che li ha registrati. 

7 Funzioni di rete 7 Funzioni di rete 

Il ricevitore è dotato di un’interfaccia di rete di tipo Ethernet 10/100, dedicata alla fruizione di alcuni servizi radiofonici via internet. NOTA 

Per utilizzare le funzioni di rete, è prima necessario configurare e attivare la connessione alla rete internet (par. 5.4). 

7.1 Web Radio 7.1 Web Radio 

Alcune emittenti radiofoniche trasmettono il loro palinsesto anche tramite la rete internet. Questo tipo di stazioni radio sono comunemente chiamate Web Radio o 

Internet Radio. Questo ricevitore offre un elenco di Web Radio accessibile dal menu II mpostazioni > WW eb Radio:Internet Radio. Questo ricevitore offre un elenco di Web Radio accessibile dal menu II mpostazioni > WW eb Radio:Internet Radio. Questo ricevitore offre un elenco di Web Radio accessibile dal menu II mpostazioni > WW eb Radio:Internet Radio. Questo ricevitore offre un elenco di Web Radio accessibile dal menu II mpostazioni > WW eb Radio:Internet Radio. Questo ricevitore offre un elenco di Web Radio accessibile dal menu II mpostazioni > WW eb Radio:

Scegliere prima il genere musicale col tasto V V ERDE ( Genere). Per eseguire un’eventuale ricerca della stazione per V ERDE ( Genere). Per eseguire un’eventuale ricerca della stazione per V ERDE ( Genere). Per eseguire un’eventuale ricerca della stazione per V ERDE ( Genere). Per eseguire un’eventuale ricerca della stazione per 

nome all’interno del genere selezionato, servirsi della tastiera virtuale visualizzabile tramite il tasto RR OSSO ( Trova).nome all’interno del genere selezionato, servirsi della tastiera virtuale visualizzabile tramite il tasto RR OSSO ( Trova).nome all’interno del genere selezionato, servirsi della tastiera virtuale visualizzabile tramite il tasto RR OSSO ( Trova).

Selezionare poi una stazione radio con i tasti freccia / e premere il tasto OO K per ascoltarla. Infine, premere il tasto SSelezionare poi una stazione radio con i tasti freccia / e premere il tasto OO K per ascoltarla. Infine, premere il tasto SSelezionare poi una stazione radio con i tasti freccia / e premere il tasto OO K per ascoltarla. Infine, premere il tasto SSelezionare poi una stazione radio con i tasti freccia / e premere il tasto OO K per ascoltarla. Infine, premere il tasto S

S TOP quando si vuole fermare la riproduzione. S TOP quando si vuole fermare la riproduzione. S TOP quando si vuole fermare la riproduzione. 
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8 Guida alla risoluzione dei problemi 8 Guida alla risoluzione dei problemi 

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE COSA FARE 

1. Il LED On/Stand-by sul pannello frontale del 

ricevitore non è acceso. 

L’alimentatore non è inserito nella presa di corrente 

o nel ricevitore. 

Controllare che l’alimentatore sia installato 

correttamente. 

Il tasto 0/I posteriore è in posizione 0. Spostare il tasto 0/I in posizione I.

2. Nessun segnale / Video / Audio. 2. Nessun segnale / Video / Audio. 

Il segnale d’antenna è assente o debole. 

Verificare l’esatta configurazione 

dell’antenna e la presenza del segnale. 

Il canale sintonizzato non sta trasmettendo o è 

obsoleto. 

Cambiare canale e/o aggiornare la lista canali. 

Il cavo audio-video HDMI non è collegato 

correttamente o è guasto. 

Verificare la connessione audio-video e il 

funzionamento del relativo cavo. 

La risoluzione dell’uscita HDMI scelta non è 

compatibile con quella dello schermo. 

Mantenendo lo schermo acceso, provare a riavviare 

il ricevitore, quindi regolare la risoluzione video. 

Volume audio basso o muto. 

Aumentare il livello di volume audio del TV e del 

ricevitore. 

TV non commutato sul canale audio- video 

corretto. 

Selezionare il canale AV del TV al quale è collegato 

il ricevitore. 

3. I canali non vengono caricati. 

Segnale d’antenna assente o debole. 

Verificare l’impostazione antenna e la presenza del 

segnale. 

Il Transponder/Mux scelto è obsoleto o non sta 

trasmettendo. 

Sceglierne un altro di valido. 

Il Trasponder del canale desiderato non è presente 

nel database. 

Aggiungere il trasponder a mano (par.  

5.3.2.2). 

4. Le regolazioni effettuate a menu 4. Le regolazioni effettuate a menu 

non sono state memorizzate. 

Mancata conferma dopo la modifica delle 

impostazioni. 

Confermare ogni modifica premendo l’apposito 

tasto di salvataggio. 

5. Il telecomando non funziona. 

Il telecomando non è puntato correttamente 

verso il ricevitore. 

Verificare che non vi siano ostacoli davanti al 

pannello frontale. 

Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie. 

Le batterie sono mal posizionate. 

Aprire il vano batterie e sistemare propriamente le 

batterie. 

Il telecomando si trova nella modalità di 

funzionamento errata. 

Consultare il par. 2.3.4 per il controllo del ricevitore 

(tasto STB) o del televisore (tasto TV). 

Il telecomando è caduto e i suoi componenti si sono 

danneggiati. 

Rivolgersi al proprio rivenditore per l’acquisto di un 

nuovo telecomando. 

6. Le informazioni del programma 6. Le informazioni del programma 

non vengono visualizzate. 

Il programma interessato non 

trasmette informazioni sull’evento. L’orario del 

ricevitore non è impostato correttamente. Regolare l’orario tramite l’apposito menu (par. 5.2). 

7. Il ricevitore non risponde 

all’azione dei tasti del 

telecomando o del pannello frontale. 

Blocco temporaneo del ricevitore. 

Togliere l’alimentazione del Box e ripristinarla dopo 

qualche istante. 

Il canale sintonizzato trasmette dati errati. 

Scollegare l’antenna, togliere e ridare alimentazione 

al Box, cambiare 

canale, quindi ricollegare l’antenna. 

Problemi con il telecomando. 

Consultare i suggerimenti relativi al telecomando di 

questa tabella. 

8. I timer non partono o non funzionano 

propriamente. 

L’emittente trasmette informazioni di ora e/o data 

errate. L’orologio del 

ricevitore non è 

regolato correttamente 

Regolare l’orario del ricevitore (par. 

5.2). 

9. La memoria USB non viene 9. La memoria USB non viene 

riconosciuta.  

Memoria USB non formattata 

propriamente. 

Formattare la memoria con File System FAT32 o 

NTFS. 

Memoria USB non compatibile. Provare un’altra memoria USB.

La sola porta USB del box non è 

sufficiente ad alimentare la memoria. Utilizzare un eventuale alimentatore esterno per la memoria. 

10. È stato dimenticato il PIN. 10. È stato dimenticato il PIN. 

Eseguire un reset di fabbrica (par. 5.6) e definire un 

nuovo PIN. 

La tabella continua a pagina successiva… 
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PROBLEMI POSSIBILI CAUSE COSA FARE 

11. Non è possibile registrare. / 11. Non è possibile registrare. / 

Problemi con la registrazione. 

Specifica di registrazione non 

rispettata. 

Consultare il par. 6.3.1. 

L’emittente televisiva non permette la registrazione. 

12. Non è possibile spostare i canali. 12. Non è possibile spostare i canali. La funzione LCN è attiva. 

Necessario reset di fabbrica (par. 5.6): LCN 

modificabile solo in fase di installazione guidata 

(cap. 3). 

13. Il ricevitore si spegne da solo. 13. Il ricevitore si spegne da solo. Spegnimento automatico attivato Consultare paragrafo 5.7. 

14. All’accensione da Stand-by, 14. All’accensione da Stand-by, il 

ricevitore esegue un lungo avvio. Risparmio energetico attivato. 

Consultare paragrafo 5.7. 

AVVERTENZA 

Generalmente, in caso di comportamento anomalo del ricevitore, un ripristino delle impostazioni di fabbrica tramite reset (par. 5.6) e/o un riavvio forzato del 

ricevitore tramite interruttore 0/I può aiutare a risolvere il problema riscontrato. 
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9 Caratteristiche te cniche 9 Caratteristiche te cniche 9 Caratteristiche te cniche 

Sintonizzatore Ricevitore Digitale UHD CI+ Combo, terrestre DVB-T/T2 e satellitare DVB-S/S2

Decodifica Video 

UHD/4K, HD, SD MPEG-2, 

H.264/AVC, H.265/HEVC 

Decodifica Audio( 1)Decodifica Audio( 1) MPEG Layer I & II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Frequenze Ingresso e Loop Terrestre 174÷862MHz

Alimentazione Antenna Terrestre 5V , 100mA Max

Frequenze Ingresso SAT 950÷2150MHz

Commutazione LNB 13/18V e 22KHz

Controlli LNB DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, SCR/Unicable 

Interfaccia di Rete Ethernet 10/100Mbps 

Common Interface 2 slot, CI/CI+ v1.3

OSD 

Lingue Menu  ITA, ENG

EPG 

Televideo (ETS 300 472) 

Sottotitoli (ETS 300 706) Display 

Frontale -

Modulatore RF -

Rapporto d’Aspetto Video 4:3/16:9

Uscita Audio Digitale Ottica Uscita 

SCART TV -

Connettore SCART VCR -

Uscita A/V Digitale HDMI( 2)Uscita A/V Digitale HDMI( 2)

HDMI v2.0 con protezione HDCP v2.2 

Risoluzione: fino a 2160p 

Uscite A/V analogiche RCA -

Porte USB 

USB v2.0 frontale, 500mA Max USB v3.0 

posteriore, 900mA Max 

Porta Ethernet RJ-45

Ripristino Impostazioni di Fabbrica 

Aggiornamento Software via IP (OTN) e USB (OTU) 

Aggiornamento Canali Automatico in Stand-by 

PVR & TimeShift ready (via USB) 

Dimensioni 266 x 172 x 42 mm

Alimentazione 

Diretta: 12V , 3A

Con alimentatore in dotazione: 230V~, 50 Hz 

Alimentatore in dotazione Ingresso: 100÷240V~ 50/60Hz, 1A Max - Uscita: 12V Max , 3A

Consumo 

Modo Operativo: 10W (medio) / 27 W (Max) 

Standby Profondo: < 0,5W 

(1) Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. (1) Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. 

(2) I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e in altri (2) I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e in altri 

paesi.
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10 Mappa dei menu 10 Mappa dei menu 

Di seguito è riportata la struttura dei menu del ricevitore con una breve descrizione. 

Menu Principale

- - II mpostazioni- II mpostazioni

- - - - C C ontrollo Parentale: Regolazione del livello del Controllo Parentale e modifica codice PIN - C C ontrollo Parentale: Regolazione del livello del Controllo Parentale e modifica codice PIN - C C ontrollo Parentale: Regolazione del livello del Controllo Parentale e modifica codice PIN 

- - - - I I mpostazioni Lingua: Definizione lingue menu, audio e sottotitoli - I I mpostazioni Lingua: Definizione lingue menu, audio e sottotitoli - I I mpostazioni Lingua: Definizione lingue menu, audio e sottotitoli 

- - - - I I mpostazioni Orario: Regolazione dell’orario del ricevitore - I I mpostazioni Orario: Regolazione dell’orario del ricevitore - I I mpostazioni Orario: Regolazione dell’orario del ricevitore 

- - - - I I mpostazioni A/V: Modifica delle impostazioni audio e video - I I mpostazioni A/V: Modifica delle impostazioni audio e video - I I mpostazioni A/V: Modifica delle impostazioni audio e video 

- - - - A A ltre Impostazioni: Varie impostazioni, incluso il risparmio energetico - A A ltre Impostazioni: Varie impostazioni, incluso il risparmio energetico - A A ltre Impostazioni: Varie impostazioni, incluso il risparmio energetico 

- - - - I I mpostazioni IP: Configurazione della connessione alla rete internet - I I mpostazioni IP: Configurazione della connessione alla rete internet - I I mpostazioni IP: Configurazione della connessione alla rete internet 

- - - - W W eb Radio: Ascolto di servizi radiofonici via Internet - W W eb Radio: Ascolto di servizi radiofonici via Internet - W W eb Radio: Ascolto di servizi radiofonici via Internet 

- - MM odifica Servizi- MM odifica Servizi

- - - - M M odifica Lista Canali Terrestre: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali terrestri - M M odifica Lista Canali Terrestre: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali terrestri - M M odifica Lista Canali Terrestre: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali terrestri 

- - - - M M odifica Lista Canali Satellite: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali satellitari - M M odifica Lista Canali Satellite: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali satellitari - M M odifica Lista Canali Satellite: Cancellazione, spostamento (LCN disattivo) e blocco canali satellitari 

- - - - M M odifica Lista Favoriti Terrestre: Creazione lista canali terrestri favoriti - M M odifica Lista Favoriti Terrestre: Creazione lista canali terrestri favoriti - M M odifica Lista Favoriti Terrestre: Creazione lista canali terrestri favoriti 

- - - - M M odifica Lista Favoriti Satellite: Creazione lista canali satellitari favoriti - M M odifica Lista Favoriti Satellite: Creazione lista canali satellitari favoriti - M M odifica Lista Favoriti Satellite: Creazione lista canali satellitari favoriti 

- - II nstallazione- II nstallazione

- - - - S S atellite: Configurazione dell’antenna parabolica e ricerca canali digitali satellitari - S S atellite: Configurazione dell’antenna parabolica e ricerca canali digitali satellitari - S S atellite: Configurazione dell’antenna parabolica e ricerca canali digitali satellitari 

- - - - T T errestre: Ricerca canali digitali terrestri - T T errestre: Ricerca canali digitali terrestri - T T errestre: Ricerca canali digitali terrestri 

- - - - A A ggiornamento Software: Aggiornamento s/w manuale via USB e IP - A A ggiornamento Software: Aggiornamento s/w manuale via USB e IP - A A ggiornamento Software: Aggiornamento s/w manuale via USB e IP 

- - - - R R ipristino Sistema: Utilità per il salvataggio e il ripristino della configurazione di sistema via USB - R R ipristino Sistema: Utilità per il salvataggio e il ripristino della configurazione di sistema via USB - R R ipristino Sistema: Utilità per il salvataggio e il ripristino della configurazione di sistema via USB 

- - - - A A ggiornamento Canali: Funzione aggiornamento canali automatico in Stand-by - A A ggiornamento Canali: Funzione aggiornamento canali automatico in Stand-by - A A ggiornamento Canali: Funzione aggiornamento canali automatico in Stand-by 

- - - - RR eset di Fabbrica: Funzione per il ripristino delle impostazioni di fabbrica - RR eset di Fabbrica: Funzione per il ripristino delle impostazioni di fabbrica - RR eset di Fabbrica: Funzione per il ripristino delle impostazioni di fabbrica 

- - SS istema- SS istema

- - - - S S tato: Visualizzazione informazioni sul sistema, inclusa la versione software - S S tato: Visualizzazione informazioni sul sistema, inclusa la versione software - S S tato: Visualizzazione informazioni sul sistema, inclusa la versione software 

- - - - S S tato Segnale: Verifica livello e qualità segnale del canale sintonizzato - S S tato Segnale: Verifica livello e qualità segnale del canale sintonizzato - S S tato Segnale: Verifica livello e qualità segnale del canale sintonizzato 

- - - - C C ommon Interface: Gestione moduli CAM opzionali - C C ommon Interface: Gestione moduli CAM opzionali - C C ommon Interface: Gestione moduli CAM opzionali 

- - MM ultimediale- MM ultimediale

- - - - L L ettore Multimediale: Riproduttore USB di contenuti multimediali personali e delle registrazioni - L L ettore Multimediale: Riproduttore USB di contenuti multimediali personali e delle registrazioni - L L ettore Multimediale: Riproduttore USB di contenuti multimediali personali e delle registrazioni 

- - - - C C onfigura PVR: Configurazione della videoregistrazione - C C onfigura PVR: Configurazione della videoregistrazione - C C onfigura PVR: Configurazione della videoregistrazione 

- - - - C C onfigura Unità di Memoria: Informazioni unità USB connesse, formattazione, test e rimozione sicura - C C onfigura Unità di Memoria: Informazioni unità USB connesse, formattazione, test e rimozione sicura - C C onfigura Unità di Memoria: Informazioni unità USB connesse, formattazione, test e rimozione sicura 
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Appendice A. Lista dei codici TV predefiniti Appendice A. Lista dei codici TV predefiniti 

A 

A.R.SYSTEMS  1170 1222 1224 ACCENT  

1235 1252 ACTION  1235 

ADMIRAL  1201 1235 1282 1296 1297 1309 

1311 

ADURA  1169 1170 1235 1243 1252 1291 

1293  AGASHI  1170 1173 AIKO  1223 1235 

1243  AIM  1169 1170 1171 1173 1224 1237 

1253 1300 AIOSTAY  1235 1294 AIWA  

1354 1396 1422 1084 AKAI  

1170 1171 1173 1178 1198 1223 

1232 1235 1237 1242 1243 1253 1271 

1273 1280 1291 1293 1294 1295 1310 

1313 1371 1381 1403 1082 AKI  1223 

AKIRA  1169 1172 

ALBA  1170 1243 1294 1351 ALBIRAL  1170 

1173 1217 1222 1224 1247 1248 1252 1269 

1274 1294 ALHORI  1223 

ALLOGRAN  1223 1284 1287 1375 

AMPLIVISION  1223 1224 AMSTRAD  1173 

1235 1252 1253 1297 1347 ANEX  1170 

ANGLO  1252 

ANITECH  1170 1173 1195 1235 1269 1274 

1298 ANSONIC  1170 ANTECNO  1243 

ARCELIK  1023 1024 1118 1119 1134 1138 

1065 1170 1183 1256 1264 1294 1303 

1306 1325 1340 1392 1062 ARDEM  1325 

ART TECH  1170 1235 1273 ASA  1182 

1192 1193 1199 1200 1204 1282 1295  

ASTHON  1170 ASTON  1333 

ASTRA  1170 1173 1224 1232 1235 1294 

1330 1336 1401 1402 1415 

ASTRO SOUND  1170 1224 1269 1274 

1294 ASUKA  1243 1294 ATAKI  1330 

ATLANTIC ATORO  1170 1175 1183 1298 

1375 1235 AUDIO STAR  1243 1330 

AUDIOSONIC  1170 1173 1183 1217 1222 

1223 1235 1243 1252 1269 1279 1285 

1325 1382 1437 

AUDIOSTAR  1243 1330 AUDIOTON  1223 

1235 1243 1298 1330 

AURORA  1201 1223 1235 1237 AUSIND  

1189 

AUTOVOX  1170 1192 1197 

1198 1219 1223 1235 1237 1273 1284 

1287 1353 1375 1376 1400 AUVISAT  1438 

AWA  1170 1173 1223 1229 1235 1237 

1273 

B 

BAIRD  1273 1300 BANG&OLUFSEN  1170 

1173 1201 

BARCO  1201 1212 1213 1215 1247 1248 

1250 1294 1300 BASIC LINE  1170 1243 

1284 1287 1288 1330 BAUR  1169 1170 

1172 1173 1178 1179 1180 1226 1227 1235 

1284 1286 1287 1291 1310 1428 BAZIN  

1206 1223 1285 BEKO 1170 1173 1183 

1256 1264 1285 1294 1303 1306 1308 1313 

1325 BEKO 1337 1340 1392 1425 1437 

1098 1166 1062 BEKO DVDLI  1072 

BEKOTEKNIK  1174 BENQ  1164 BEON  

1271 BIFONIC  1223 1235 BIGSTON  1235 

1237 1252 BLAUPUNKT  1178 1179 1180 

1181 1185 1187 1222 1229 1239 1242 1329 

1348 1382 BLAUSONIC  1223 BLUE STAR  

1294 BLUESKY  1170 1438 BRENDSTAR  

1235 BRIONVEGA  1170 1171 1201 1203 

1204 1212 1220 1221 1266 1296 1297 1353 

1359 1426 

BRITANNIA  1170 1223 1292 BROTHER  

1252 1336 1413 BRUNS  1201 1267 1269 

1274 1291 

BSR  1285 1290 1347 1351 1377 

BUSH(ATAKI)  1286 1293 1294 1330 

C 

CAMPER  1285 CAPSONIC  1170 1252 

CARTEL  1064 1096 CASIO  1170 1171 

CBM  1195 CENTURY  1201 1217 CGE  

1170 1173 1183 1195 1211 1217 1235 1240 

1243 1271 1285 1293 1294 1298 1311 

CGM  1170 1174 1183 1235 1252 1325 

1330 1369 CHANG HONG  1147 CIE  1235 

1237 1243 1377 CIHAN  1170 1173 1285 

1294 

CLARIVOX  1170 1173 1196 1201 1217 

1222 1224 1267 1278 1279 CLATRONIC  

1341 COCA COLA  1159 COFADEL  1215 

1256 1261 1265 

COMPUTRON  1170 1173 1235 1253 1295 

1362 CONCORDE  1235 CONDOR  1170 

1173 1195 1235 1252 1269 1271 1274 1298 

CONIC  1232 CONTEC  1223 1225 1229 

1235 1252 1377 CONTI  1170 1173 1061 

CONTIN.EDISON  1205 1214 1215 1241 

1256 1261 1264 1265 1374 CONTIN.FR  

1170 1362 COSMEL  1235 1279 COSMOS  

1123 COSMOS 84 EKRAN  1067 

COSMOS/TOKAI  1170 1235 CREA  1149 

1157 1060 CROSLEY  

1184 1195 1201 

1211 1217 1240 1299     

CROWN/ONWA SAKY  1170 

1174 1183 1184 1195 1235 1243 1252 

1253 1271 1325 1330 1369 CRYSTAL  

1170 CS ELECTR  1243 CTC CLATRONIC  

1170 1183 1195 1217 1223 1243 1252 1269 

1271 1274 1341 CURTIS 1173 CYMATIC  

1222 1223 1285 1294 

D 

DAEWOO  1170 1171 1173 1217 1219 1223 

1235 1237 1243 1273 1280 1331 1382 1409 

1410 1140 DANSAI  1232 1252 DAWA  

1170 1173 DE GRAAF  1286 DECCA  1170 

1172 1173 1222 1223 1228 1268 1273 

DENVER  1170 1235 DESMET  1170 1173 

1222 1235 1294 1298 DIAMOND  1235 

1237 DIGILINE  1170 DIXI  1235 DOMEOS  

1170 1407 DOMOH  1170 DORIC  1189 

1299 DUAL  1169 1170 1173 1176 1182 

1217 1223 1235 1284 1287 1291 1293 1294 

1297 1320 1347 DUAL-TEC  1169 1170 

1173 1176 1182 1217 1223 1235 1284 1287 

1291 1293 1294 1297 1347 1382 1406 1407 

1428 

DUMONT  1170 1173 1182 1193 1195 1199 

1200 1201 1239 1269 1271 1274 1299 DUX 

 1170 1173 D-VISION  1170 DYNAMIC  

1235 DYNATECH DYNISTY  

1170 

1237 

E 

EDAN LINE  1170 1300 ELBE  1177 1222 

1223 1224 1229 1261 1266 1294 1296 1297 

1299 1309 1311 1386 1431 ELECTRO 

TECH  1235 ELEKTRONSKA  1222 1294 

ELIN  1170 1173 1182 1223 1235 1291 

1295 ELITE  1239 1298 ELMAN  1269 1274 

1294 1347 ELTA  1246 EMERSON  1170 

1173 1174 1183 1193 1195 1199 1201 1217 

1223 1252 1269 1274 1294 1298 ENGEL  

1267 1294 EPSON  1104 ETRON  1235 

1253 1363 EUROCOM  1294 EUROLINE  

1436 EUROMAN  1170 1173 1184 1223 

EUROPHON  1217 1222 1223 1269 1274 

1277 1294 EXPERT  1175 1262 1284 

F 

FAGOR  1294 1332 FALCON  1235 

FENNER  1170 1173 1235 1237 FIDELIS  

1170 1173 1223 1232 1235 FIDELITY  1214 

1217 1223 1232 1243 1253 1264 1284 1287 

1292 1294 FILSAI  1223 1235 FINLANDIA  

1285 1286 FINLUX  1170 1173 1182 1189 

1192 1193 1199 1200 1219 1222 1235 1269 

1271 1273 1274 1291 1295 1299 1361 1381 

1403 FIRST LINE  1170 1171 1173 1196 

1217 1223 1224 1225 1235 1237 1273 1284 

1287 1288 1291 1293 1294 1296 1298 

FISHER  1174 1182 1201 1223 1225 1229 

1230 1231 1234 1267 1284 1287 1299 1300 

1310 1428 FLINT  1170 1280 1431 

FORMENTI  

1170 1173 1183 

1189 1195 1201 1222 1223 1235 1239 

1252 1269 1271 1274 1285 1294 1298 

1299 1347 FORTRESS  1201 
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ii 

FRABA  1170 

FRONTECH   1170 1217 1219 1223 1232 

1235 1286 1294 1347 

FUJITEC  1170 

FUJITSU  1170 1176 1200 1223 1232 1243 

1269 1274 1290 1297 1375 1376 1400 

FUMEO  1290 

FUNAI  1229 1235 1252 1377 

G 

GALACTEX  1223 1252 

GALAXI  1170 1193 

GALAXIS  1170 1183 1193 1271 GALAXY  

1178 1183 1193 1195 1223 1269 1271 1274 

GALERIA  1235 

GBC  1170 1173 1217 1229 1235 1237 1243 

1253 1273 1282 1294 1299 1330 GE  1264 

GEBER  1284 1287 1288 GEC  1209 1222 

1223 1229 1273 1284 1285 1286 1299 

1378 

GELESO  1217 1222 1235 1237 1243 1282 

1294 1299 GENERAL STAR  1328 

GENERAL TECHNIC  1235 GIANT  1170 

1173 1223 1259 1345 

GITEM 1170 1173 1179 1180 1256 1264 

1288 1289 GM  1170 1235 1252 GMG  1170 

1235 1252 1271 GOLDFUNK  1369 

GOLDSTAR  1170 1173 1176 1185 1191 

1219 1223 1232 1235 1270 1275 1286 

1290 1294 1328 1370 1407 1434 1439 

GOODING  1362 

GOODMAN  1025     

GOODMANS  1170 1171 1173 1223 1229 

1235 1237 1243 1253 1264 1294 1337 

1369 1382 

GORENJE  1170 1174 1183 1184 1284 

1287 GPM  1243 1235 

GRAETZ(ITT)  1337 1404 1433 1437 

GRANADA  1170 1173 1196 1222 1223 

1229 1242 1250 1259 1285 1286 1292 

1299 1303 1312 1321 1345 1384 1417 

GRANDIN  1170 1262 1284 1294 1298 1299 

1431 GREAT WALL  1252 1279 1280 

GRENADIER  1170 1235 1294 1328 

GRONIC  1170 1173 1223 1235 1267 1269 

1274 1294 

GRUNDIG  1170 1171 1173 1178 1179 1180 

1181 1185 1194 1196 1235 1298 1362 

1380 1382 1427 1089 1117 1141 

GTT  1170 1235 1271 1330 

H 

HAMERSTEIN  1223 1236 1252 1254 

HAMPTON  1223 1299 HANIMEX  1243 

HANSEATIC  1169 1170 1179 1180 1222 

1223 1229 1235 1284 1286 1287 1291 1298 

1299 1377 1382 1410 1434 HANTAREX  

1170 1222 1235 HCM 1223  1235 1246 

1294 1330 

HEMMERMANN  1223 1263 1269 1274 

1284 1287 HEXA  1278 1294 HIGASHI  

1223 HILINE  1235 1252 1253 HINARI  

1170 1228 1232 1235 HISENSE  1286 1300 

1054 HISONIC  1234 HITACHI  1171 1223 

1229 1232 1261 1270 1284 1285 1286 1287 

1294 1295 1299 1306 1307 1308 1346 1356 

1378 1379 1381 1382 1410 1429 1075 1097 

HOSHAI  1330 HUMAX  1042 1043 

HUNTER  1393 HYPER  1170 1219 1223 

1235 1238 1243 1253 1285 1294 1330 1346 

HYPSON  1170 1173 1235 1252 HYUNDAI 

1170 1173 1368 

1414 1100 1127 

I 

IBERVISAO  1284 1287 1294 ICE  

1243 1252 1253 IEG  1223 

IMPER  1170 1171 1173 1235 1243 1252 

1336 IMPERIAL  1170 1173 1183 1195 

1211 1217 1240 1252 1271 1285 1293 1294 

1311 INDESIT  1257 INF.REM.CONTR  

1361 INNO HIT  1170 1173 1191 1217 1222 

1223 1232 1235 1243 1253 1273 1299 1330 

1126 INTERBUY  1219 INTERDISCOUNT  

1170 1226 1256 1264 

INTERFUNK  1169 1170 1173 1191 1204 

1217 1222 1223 1232 1235 1243 1250 

1253 1256 1271 1273 1284 1287 1288 

1291 1299 INTERVISION  1170 1217 1219 

1223 1269 1274 1275 1276 1294 

IRRADIO 1170  1173 1189 1191 1196 1219 

1232 1235 1243 1252 1253 1294 1369 1382 

ISKRA  1222 1223 1269 1274 1294 1325 

ITC  1223 1294 ITL  1170 1235 ITT  1068 

1069 1070 1091 

ITT SCHAUB LORENZ  1170 1235 1284 

1287 1294 1299 1337 1403 1067 1165 

1183 1237 1243 1291 1295 1300 1330 

ITT/NOKIA  1169 1170 1173 1175 1182 

1183 1199 1235 1237 1243 1271 1281 

1284 1285 1286 1287 1288 1291 1292 

1294 1295 1296 1299 1300 1310 1330 

1342 1361 1369 1375 1381 1403     

J 

JET POINT  1170 1254 JINALIPU  1235 

JOHNSON  1223 JVC  1029 1077 1229 

1253 1254 1364 1365 1382 1411 1204 

K 

KORTING  1081 KAISER  1170 KAISUI  

1170 1223 1235 1243 1271 1280 1330 1403 

1431 KALRMAX  1222 1223 1224 1247 

1248 1250 1285 1294 KAMAR  1234 

KAMBROOK  1170 1223 1252 1275 

KAMOSONIC  1223 KAPSCH  1175 1182 

1299 1375 KARCHER  1170 1173 1174 

1183 1200 1223 1224 1235 1277 1285 1286 

1330 KARDON  1375 1376 1400 

KAUASONIC  1393 KELVINATOR  1270 

KENDO  1170 1173 1176 1217 1223 1235 

1266 1269 1274 1282 1290 1296 1299 1311 

1375 1376 1400 KENNEDY  1176 1217 

1256 1266 1290 1297 1299 1311 1375 1376 

1400 KENNEX  1170 1369 KERION  1170 

1173 KIC  1223 KIOTA  1252 KITT  1223 

1252 KIYOGIN  1170 KNEISSEL  1170 

1177 1225 1311 1370 1382 1431 KOBIC  

1235 KOENIG  1298 1299 KOERTING  

1170 1174 1201 1209 1284 1287 1288 

KOLSTER  1170 1173 1217 1219 1223 

1224 1269 1274 1294 KONDA  1094 

KONKA  1388 1391 KONTAKT  1362 

KOTRON  1252 KRONNE  1223 1294 

KUBA ELETRONIC  1428 KYOTO  1222 

1223 1294 

L 

LAVIS  1222 LEADER  1235 

1421 

LEGEND  1170 1173 1223 1235 1252 1279 

LENCO  1170 1173 1237 1269 1274 1291 

1369 LENOIR  1170 1173 1223 1235 1237 

1284 1287 1330 LEYCO  1170 1252 1273 

1347 1377 LG  1425 1439 1407 1434 1083 

1135 1155 1063 LIESENKOTTER  1170 

1239 LIFE  1235 LLOYD'S  1196 1223 1235 

1252 1299 LOEWE  1284 1143 1168 

LOEWE OPTA  1169 1170 1172 1182 1201 

1203 1204 1222 1223 LOGIK  1216 1228 

LUMA  1282 1290 1297 1375 LUMATRON  

1170 1113 LUXOR  1191 1219 1223 1270 

1285 1286 1289 1291 1295 1299 1300 1357 

1403 

M 

M.ELECTRONIC  1169 1170 1173 1182 

1185 1191 1193 1199 1200 1201 1217 1219 

1222 1235 1237 1241 1266 1269 1271 1274 

1282 1284 1287 1294 1295 1299 1381 1382 

1407 1428 1434 1436 MAAZ  1247 1248 

1250 MACTH-ITALIA  1170 MAGNADYNE  

1170 1173 1178 1201 1217 1222 1235 1269 

1271 1274 1282 1284 1287 1294 1299 

MAGNAFON  1170 1189 1193 1222 1223 

1269 1274 1299 MAGNASONIC  1170 1173 

MAGNEX  1170 MANESTH  1170 1285 

1288 1291 1294 1298 1303 MANHATTAN  

1369 MARANTZ  1170 1173 MARECH  

1298 MARK  1325 MASCOT  1217 MATCH 

ITALIA  1170 1235 MATSUI  1170 1201 

1223 1228 1235 1252 1284 1285 1286 1287 

1294 1299 1301 1347 1351 1362 1373 

MATSUKA  1223 1252 1351 MAXAM  1223 

1235 1252 MAXELL  1235 MAXWELL  1170 

1222 1248 1250 1269 1274 MCE  1235 

MEDIACOM  1124 MEDION  1046 MEGA  

1170 1171 MEMPHIS  1279 MERCURY  

1223 1235 1252 1321 METZ  1178 1179 

1180 1185 1186 1187 1204 1207 1208 1369 

MGA  1169 1237 1243 1252 



 

iii 

MICRON  1223 

MINERVA  1178 1179 1180 1185 1196 1241 

1362 MITRONIC  1232 

MITSUBISHI  1102 1178 1201 1204 1228 

1229 1235 1237 1259 1345 1349 1382 

1169 MIVAR  1177 1188 1190 1191 1218 

1222 1223 1323 MTC  1183 1294 

MULTITECH  1169 1170 1174 1217 1219 

1222 1223 1228 1229 1235 1243 1246 

1252 1269 1274 1294 1330 1337 MURPHY  

1189 1223 1285 1293 1294 1299 

N 

NAGEL  1210 NAGOTA  

1285 NAKASHI  1170 

NAMSONIC  1235 

NAMSUNC  1235 

NARITA  1237 

NEC  1224 1228 1229 1235 1237 1280 1329 

NECKERMANN  1170 1171 1173 1179 1180 

1183 1185 1204 1223 1226 1227 1239 

1266 1282 1285 1286 1298 1370 1377 

1382 1436 NECSTAR  1393 

NEI  1170 1173 1279 1285 1294 NEWMAR  

1223 1285 1294 NEWTECH  1170 1223 

NIKKAI  1223 1232 1252 1270 NIKKEI  

1170 1173 1369 523 NIKKO  1170 1173 

1279 NIPPON  1146 

NOBLEX  1229 1230 1231 1234 1235 1236 

1237 

NOBLIKO  1189 1193 1195 1196 1217 1223 

1269 1274 NORDMENDE  1202 1214 1215 

1256 1261 1264 1283 1299 1352 1433 

NORDWAY  1293 NORTEK  1170 1382 

NOVATRONIC  1170 1235 1237 1252 

O 

O.GENERAL  1229 1235 OCEANIC(ITT)  

1258 1262 1281 1284 1285 1286 1288 1289 

1291 1295 1299 1300 1381 OCTAL  1223 

OKANO  1183 OLYMPIC  1235 

ONCEAS  1217 1223 1235 ONIDA  

1173 

ONWA  1252 1253 1271 1403 ORAVA 

SLOV  1170 1201 1294 ORAVA/OTF  1170 

1235 ORIENT  1170 1235 1335 1090 

ORION  1170 1171 1228 1232 1235 1236 

1252 1263 1281 1284 1285 1287 1304 1305 

1308 1317 1347 1351 1360 1370 1373 1377 

ORION HUNGARY  1170 1173 1281 1285 

1357 1358 

ORMOND  1170 1222 1369 OR-ON  

1330 

ORSOW'E  1170 1173 1222 1252 

OSAKI  1170 1173 1252 1276 OTHER LINE  

1173 1222 OTHERS  1101 1105 1106 1107 

1108 1133 1396 1324 1343 1367 1148 

1158 1116 OTTO VERSAND  1169 1170 

1171 1172 1173 1178 1179 1180 1185 

1219 1223 1226 1227 1229 1235 1242 

1246 1264 1285 1286 1287 1291 1298 

1299 1325 1428 

P 

PAEL  1189 1196 1223 PALLADIUM  1183 

1204 1266 PALSONIC  1170 1173 1223 

1232 1243 1252 PANAMA  1170 1173 1217 

1252 PANASHIBA  1235 PANASONIC  

1139 1294 1299 1344 1348 1366 1399 1179 

1180 1242 PANAVOX  1170 1235 1299 

PANAVSION  1252 PANORAMA  1223 

1235 1243 PANORAMIC  1256 PATHE 

CINEMA  1183 1222 1223 1224 1278 1294 

1298 PAUSA  1235 PCM  1170 1173 

PEGASUS  1099 PERSHIN  1196 1278 

PHILARMONIC  1223 PHILCO  1170 1173 

1183 1195 1201 1211 1217 1224 1229 1235 

1240 1271 1284 1285 1287 1293 1294 1299 

1311 PHILIPS  1041 1145 1150 1151 1156 

1170 1171 1173 1179 1180 1201 1204 1223 

1224 1249 1250 1251 1271 1334 1355 1372 

1382 1407 1412 1428 1435 1436     

PHOENIX>FORMENTI 

1318 

1321 

PHONOLA>PHILIPS  1314 1315 PILOT  

1408 1433 PIONEER  1170 1173 1291 1370 

1418 1073 1058 PLANTRON  1217 1222 

1235 1282 1285 1299 PORTLAND  1170 

PRANDONI PRINCE  1189 1217 1222 1269 

1274 1282 1285 1299 

PREMIER  1028 1052 1086 1128 1129 1142 

1080 1170 1171 1327 1336 1393 1421 

PRIMA  1223 1232 1235 1252 PRINCESS  

1232 1235 PROFEX  1195 1235 1239 1291 

PROFILO  1131 PROIFLO  1170 1173 1222 

1264 1294 1370 1397 PROLINE  1304 

PROSONIC  1170 

PROTECH  1170 1173 1235 1271 1294 

1304 1325 1369 1436 

PYE  1170 1171 1173 1237 1250 

Q 

QUAL CRAFT  1189 1232 1243 1269 1274 

1347 QUASAR  1189 1232 1269 1274 1299 

1347 QUELLE  1169 1170 1173 1178 1182 

1189 1191 1192 1193 1196 1199 1200 

1219 1223 1226 1228 1231 1232 1239 

1240 1252 1284 1287 1291 

R 

RADIOLA  1170 1171 1173 1250 

RADIONETTE  1182 1200 1284 1299 

RADIOTONE  1325 1341 RANK/RBM  1189 

1286 1293 1299 1316 RC  903A 1115 

RECOR  1169 1170 1173 1252 

REDIFFUSION  1291 1299 REFLEX  1170 

1369 REGENTE  1235 RFT  1201 1325 

RITAR  1295 RIZ  1294 RM  1369 RM2000  

1170 ROADMASTER  1050 ROADSTAR  

1170 1173 1232 1235 1243 1330 1369 1370 

1371 1440 ROB.ELECTR  1201 1267 

ROWA  1223 1235 1252 ROWIDO/KONIG  

1189 1294 ROWSONIC  1223 ROYAL  1173 

1223 1235 1243 1252 1271 RTF  1201 

S 

S.LORENZ  1170 1183 1235 1237 1243 

1284 1287 1291 1295 1299 1300 1330 

SABA  1170 1204 1205 1214 1215 1222 

1235 1237 1256 1259 1261 1264 1285 

1288 1294 1299 1335 1338 1341 1352 

1370 1374 1397 1405 1112 1137 SABERG  

1170 1173 1195 1271 SAGEM  1431 

SAISHO  1223 1224 1228 1237 1243 1303 

1347 1351 SAKURA  1235 SALORA  1170 

1199 1270 1282 1285 1286 1288 1291 

1292 1295 1300 1361 SALORA  1381 1385 

1403 1423 SAMBERS  1189 1191 1193 

1195 1196 1222 1224 1269 1274 

SAMSUNG  1170 1171 1173 1174 1183 

1191 1204 1223 1228 1232 1234 1235 1236 

1254 1273 1276 1327 1334 1347 1378 1382 

1383 1419 1432 SAMSUNG  1435 1144 

1059 SANDRA COLOR  1222 1223 SANG  

1170 1337 1437 SANKYO  1233 1384 

SANSUI  1170 1235 1253 1300 1330 1430 

SANYO  1174 1182 1201 1223 1225 1228 

1229 1230 1231 1235 1267 1273 1276 1299 

1300 1310 1312 1319 1346 1384 1417 SAR 

 1170 1223 1294 SCHAUPLORENTZ  1337 

SCHAUPT LORENZ  1067 1165 

SCHNEIDER  1170 1171 1173 1176 1197 

1219 1223 1235 1243 1250 1253 1284 1285 

1286 1287 1293 1294 1297 1299 1347 1370 

1382 1406 SCOTT  1170 1298 SEG  1170 

1173 1195 1217 1223 1269 1274 1294 1369 

SEIKON  1026 1160 SELECO  1170 1171 

1173 1175 1176 1219 1229 1264 1266 1282 

1283 1290 1294 1296 1297 1311 1375 1376 

1400 SEMP  1313 SENDAY  1170 SENTRA 

 1303 1321 SEPHIM  1027 SET  1170 1294 

SHARP  1229 1244 1245 1246 1321 

SHIVAKI  1170 1171 SHOV  1085 1088 

1091 1092 1069 1070 1398 1416 SHOV  

1170 1171 1173 1235 1252 SHOW  1390 

1393 SIAREM  1201 1222 1269 1274 1299 

SICATEL  1224 1294 SICE  1178 SIDEC  

1294 SIEL  1195 SIEMENS  1170 1173 

1178 1179 1180 1181 1185 1196 1222 1231 

1232 1239 1344 1384 1417 1074 SILMA  

1170 SILVA  1235 SILVER  1243 1252 

SIMTEL  1170 1243 1252 1330 1428 

SINGER  1170 1173 1201 1217 1222 1223 

1235 1253 1262 1269 1274 1299 1311 1347 

SINUDYNE  1170 1171 1201 1243 1263 

1266 1269 1274 1284 1287 1297 1299 1304 

1305 1317 1347 1351 1364 1370 1377 

SIREL  1222 SKAY  1330 

A
p
p
e
n
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iv 

SLAVA  1223 

SOLAVOX  1270 1284 1292 

1295 

SONITRON  1201 1223 SONOKO  1170 

1173 1223 1235 1243 1252 1330 

SONTEC  1170 1183 1219 SONY  1229 

1322 1066 1103 1152 1154 1163 1424 

1226 1227 1228 

SOUND COLOR  1170 SOUND 

MASTER  1235 SOUTHERN 

CROSS  1219 SOWTECH  1169 

1219 

SPECTRA(ASTRA)  1170 1336 1401 1402 

1413 1420 

STANDARD  1217 1223 1235 1243 1298 

STAR  1173 STAR LINE  1170 STARLITE  

1235 STARLUX  1235 

STERN  1175 1176 1256 1266 1282 1290 

1296 1297 1375 STVI  1223 1294 

STZ SUNKAI  1170 1305 1330 SUNNY  

1022 1044 1122 1125 1130 1253 1387 1389 

1393 SUNSTAR  1170 SUNWATT  1170 

1173 SUPERLA  1222 1294 

SUPERSONIC  1169 1253 1300 1330 

SUPERTEC  1170 1173 1235 1243 

SUPRA  1170 1234 1235 1237 1328 

SUPREME  1193 SYC 

LINE  1235 SYDNEY  

1222 

T 

TADISTAR  1271 

TALENT  1178 

TANDBERG  1186 1192 1203 1204 1208 

1222 1256 1261 1297 

TANDY  1262 1285 1286 TASHIKO  1223 

1286 1378 1384 1417 

TATUNG  1172 1178 1222 1223 1228 1268 

1273 TCL  1413 

TEAK  1169 1170 1173 1223 1235 

TEC  1170 1176 1217 1223 1235 1293 1294 

1347 1407 TECHLINE  1170 TECHNICA  

1243 

TECHNICS  1242 1348 1167 TECHNISAT  

1170 1370 TECHNOL  1169 1223 1235 

1237 1252 TEDELEX  

1170 1173 1223 

1235 1285 1294 TEINEL  1170 1294 

TEKNANT  1170 1235 TELE+  1170 1235 

1326 TELECHROM  1243 1330 TELEFAC  

1235 TELEFUNKEN  1095 1111 1114 1137 

1294 1335 1341 1350 1370 1397 1405 1170 

1216 1217 1222 1235 1236 1237 1240 1256 

1257 1259 1260 1264 1265 TELEOPTA  

1235 TELEPOINT  1170 TELE SYSTEM  

1001 1021 1003 1004 1005 1006 1007 1008 

1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 

1017 1018 1022 

TELESTAR  1170 1235 1252 TELETECH  

1170 1217 TELEVIDEON  1170 1173 1189 

1223 1285 1298 1299 TELKOM  1170 1294 

TELRA  1170 1264 1294 1112 1137 

TEMPEST  1223 1235 1243 TENSAI  1170 

1173 1182 1200 1217 1223 1232 1235 

1237 1243 1269 1274 1275 1277 1294 

1298 1369 TESLA  1224 

TESLASLOV  1170 1201 1250 1294 

TETRAN  1294 1298 THOMSON  1170 

1189 1196 1201 1214 1215 1241 1250 

1255 1256 1261 1264 1265 1285 1294 

1354 1358 1362 1374 1395 1405 1071 

THORN  1303 1361 THORN FERGUSON  

1169 1170 1171 1173 1178 1179 1180 

1182 1195 1196 1199 1200 1216 1222 

1223 1224 1226 1227 1229 1231 1252 

1254 1256 1262 1264 1268 1272 1273 

1276 1284 1285 1287 1288 1291 1292 

1297 1299 1300 1301 1303 1310 1312 

1319 1320 1322 1345 1346 1350 

FERGUSON 1361 1365 1379 1382 1405 

1434 TIBISHI  1223 1235 1243 1252 

TLFNKN  1074 TOBO  1235 TOKAI  1170 

1173 1235 1252 TOKYO  1330 TOMITA  

1223 TOPVISION  1170 1285 1294 1325 

TOSHIBA  1169 1223 1229 1301 1302 1303 

1311 1313 1076 1093 1153 TR 

CONTINENTS  1170 1222 1282 

TRANSONIC  1170 1173 1252 1271 TREVI  

1235 1243 1330 TRIAD  1170 1173 1224 

TRIDENT  1045 1047 1048 1049 1051 1053 

1055 1056 1393 1421 1170 1033 1034 1035 

1036 1037 1038 1039 1040 1057 1031 1032 

TRILUX  1170 1325 TRIMAX  1161 

TRIMAX-SIERRA-GRUNBERG- SOFTLINE  

1079 TRIUMPH  1193 1347 TRIVISION  

1235 TTR  1175 TV STAR  1285 TVD  1375 

U 

UHER  1175 1197 1285 1298 1375 1428 

ULTRAVISION  1214 1224 ULTRAVOX  

1169 1170 1173 1178 1201 1217 1223 

1269 1274 1282 1299 1313 1372 UNIC 

RADIO  1174 1222 1223 1291 1294 

UNIVERSUM  1169 1170 1173 1178 1179 

1180 1182 1184 1189 1191 1192 1193 

1196 1199 1200 1219 1223 1226 1228 

1229 1231 1232 1235 1239 1240 1252 

1284 1287 1288 1291 1294 1295 1384 

1417 

UNIVOX  1170 1173 1201 1217 1224 1284 

1294 UNK  1170 URANYA  1170 1189 1222 

1235 1237 1269 1274 1298 UTAX  1223 

1235 UYDULU  1132 

V 

VANGUARD  1223 1235 1286 VECO  

1170 1173 1235 

VESTEL  1077 1120 1121 1136 1162 1078 

1170 1171 1173 1183 1195 1217 1233 1286 

1293 1294 1369 1394 1436 VEXA  1170 

1171 1223 1235 1243 1286 1330 VICEROY  

1223 1232 1252 VIDEOCON  1173 

VIDEOLOGIC  1223 1243 VIDEOMAC  

1223 1252 VIDEOTON  1170 1219 1222 

1223 1271 1281 1285 1286 1293 1294 1357 

VIDIKRON  1298 VIDION  1235 VISA  1189 

1282 VISAELECT  1195 1223 1294 VISION 

2000  1170 1235 VISIOREX  1222 VISTAR  

1288 1295 VOXSON  1189 1201 1269 1274 

1282 

W 

WALKIE  1176 WALTHAM  1217 1285 1294 

WATSON  1170 1173 1239 1252 1282 1294 

1298 1299 1347 1369 WATT RADIO  1223 

1224 1269 1271 1274 1277 1284 1287 1299 

1347 1369 WEGA COLOR  1229 WEGA 

VISION  1229 WEGAVOX  1170 1217 1235 

1271 1293 1369 WELTBLICK  1170 1298 

WESTON  1294 WHITE WESTING HOUSE  

1169 1170 1175 1183 1193 1195 1223 1235 

1266 1269 1271 1294 1298 1375 

WINERSAT  1235 1330 WINSTON  1170 

1235 1330 WINTERNITZ  1235 1237 1238 

1346 WORLD TECH  1170 

Y 

YOKO  1170 1223 1235 1252 1256 1285 

YORK  1243 YU-MA-TU  1170 1235 1252 

1271 1339 1030 1080 1087 1109 1110 

Z 

ZAMPA  1283 ZIRWATEL ZODIAC  

1235 1405





 

Codice Prodotto 21005242 

Ricevitore Digitale UHD CI+ Terrestre e Satellitare 

TELE System TS ULTRA 4KTELE System TS ULTRA 4K

Dichiarazione di Conformità CE 

Tele System Digital dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2009/125/CE reg. n. 

1275/2008 (Energy related Products - ErP), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - RoHS), 2012/19/EU (Waste Electrical and 

Electronic Equipment - WEEE), 2014/30/EU (ElectroMagnetic Comptatibility Directive - EMCD) e 2014/35/EU (Low Voltage Directive - LVD) rispettando le 

seguenti normative tecniche: EMCD:  EN 55013: 2013 

EN 55020: 2007+A11:2011 EN 55022: 

2010/AC:2011(Class B) EN 55024: 2010 EN 

61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 LVD:  

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

Bressanvido (VI), 29/04/2016 

Flavio de Poli 

Amministratore Delegato 

ITALIA TELE System 

Digital S.r.l. Via dell’Artigianato, 

35 36050 Bressanvido (VI) 

Internet: www.telesystem-world.com Tel. 

assistenza guasti:  199 214 455 
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