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GENERAL INFORÍUIATION

Algemene informatie
Een digitale satelliet ontvanger is een product die ervoor zorgt dat u verschillende programma's via

verschillende satellieten kunt bekijken. ln deze handleiding staat hoe de satellietontvanger
geinstalleerd moet worden en de benodigde stappen om de verschillende functies te kunnen
gebruiken en begrijpen. De informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering. Wij

behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in

het ontwerp en de prestaties, als gevolg van technische ontwikkelingen.

' Belangrii ke eigenschappen
o MPEG2 SD, MPEG2 HD,H.264/AVC SD, H.264/AVCHD
o Automatische PAL/NTSC conversie
o 5000 TV- en Radio kanalen programmeerbaar
. 32 verschillende favoriete groepen.
o Meertalige OSD

¡ 7 dagen volledige ondersteuning Electronische Programma Gids (EPG)

o Picture in Graphics (PlG) ondersteuning
o On Screen Display / weergave van de functies op het scherm
o Verschillende kanaalfuncties (favoriet, , versleutelen, naam wijzigen, verwijderen en

sorteren)
o Ouderlijk toezicht functie op kanalen
o Eenvoudig te bedienen menu structuur
o Software upgrades via RS232 poort en USB

o 8 timer geheugen, met automatisch schakeling naar een ander kanaal

o Ondertiteling functie (DVB EN300743 en EBU)

o Teletekst functie (DVB ETS30O472 door VBI en OSD)

¡ Slaat het laatste kanaalautomatisch op
o Kanalenlijst kan gesorteerd worden op alfabetsiche volgorde (A-Z), willekeurig, favorieten,

versleuteld, satelliet
o Ondersteunt FAT16/tA132/FAT72
o Ondersteunt JPEG/BMP files
. 48oi/p, 576i/p, 720p, LoSoi/p
o Opnemen met timeshift
o Games

E



GENERAL INFORMATION

Voor uw veiligheid
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Om elektrische schokken te voorkomen het

apparat niet zelf openen. Laat dit doen door
gekwalificeerd personeel.

Houd de ontvanger uit de buurt van zonlicht

en andere hittebronnen.

t 11 .

Als er iets abnormaals gebeurt dient u gelijk

de stroomtoevoer af te sluiten.

l"

Houd de ontvanger uit de buurt van

bloemenvazen, wasbakken e.d. om

beschadigingen te voorkomen.

Laat de ventilatiegaten van het apparat vrij

zodat de lucht kan blijven circuleren.
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Zet de ontvanger uit als het apparat voor een

langere tijd niet wordt gebruikt

Raak de ontvanger niet aan bij bliksem, want

dat kan elektrische schokken veroorzaken

trl r

Bij het schoonmaken is het belangrijk dat

ontvanger uit staat en dat de stroomtoevoer ís

afgesloten. Het schoonmaken moet

plaatsvinden met een licht vochtige doek dat

in een lichte zeep-water oplossing is gedoopt

en stevig is uitgewrongen. Nadien afnemen

met een droog doek.
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GENERAL INFORMATION
Belaneriike veiligheidsinstructies

L. Lees deze instructies - alle veiligheids- en gebruikersinstructies dienen gelezen te worden

voordat het product gebruikt wordt.

2. Bewaar deze instructies

3. Geef gehoor aan alle waarschuwingen zoals vermeld in deze handleiding.

4. Volg alle instructies van deze handleiding op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Het apparaat dient niet gebruikt te worden

in de buurtvanvochtof water, bijvoorbeeld in een natte kelderof in de buurtvan een

zwembad.

6. Maak alleen schoon met een droge doek.

7. Blokkeer de ventilatiegaten niet, installeer het apparaat volgens de instructies van de

fabrikant.

8. lnstalleer het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, fornuizen of

andere apparaten die hitte produceren.

9. Als de bijgeleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien.

10. Leg de netvoedingskabel op een veilige plek neer zodat u er niet op gaat staan of over

struikelt.

11. Gebruik alleen accessoires die goedgekeurd zijn door de fabrikant.

12. Gebruík alleen in combinatie met de kaart, standaard of tafel goedgekeurd door de fabrikant

of verkocht bij de ontvanger.

13. Haal de stekker uit het stopcontact in geval van bliksem of als het apparaat een lange tijd

niet wordt gebruikt.

14. Wend u tot gekwalificeerd personeel indien er reparaties nodig zijn door schade, doordat

bijvoorbeeld de stekker beschadigd is, water over het apparaat is gevallen, dingen in het

apparaat zijn gevallen, het apparaat niet goed functioneert of is gevallen,

15. WAARSCHUWING: Deze instructies zijn alleen voor gekwalificeerd personeel. Om het risico

op een elektrische schok te verkleinen het apparaat niet zelf repareren, tenzij u hiervoor

bent gekwalificeerd.

L6. Zorgdat de ventilatieroosters niet bedekt worden door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden,

gordijnen, etc.

17. WAARSCHUWING: Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht om het risico op vuur

of elektrische schokken te voorkomen.

18. WAARSCHUWING: De uitgangen met het symboot { neUUen een groter risico op een,'
electrische schok, de externe bedrading gekoppeld aan deze uitgangen dienen geïnstalleerd

te worden door een gekwalificeerd personeel of met kant en klare bedrading.

19. WAARSCHUWING: Als de batterij niet goed is vervangen is er kans op explosie, vervang de

batterij alleen met dezelfde soort batterij.
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GENERAT INFORTUIATION
20. WAARSCHUWING: De batterij dient niet blootgesteld te worden aan hitte, zoals zonlicht,

vuur, etc.

21. WAARSCHUWING: De stroomkabel en de stekker dient goed bereikbaarte zijn zodat u het

apparaat makkelijk kunt uitschakelen.

22. Dit apparaat is ontworpen zodat het kan werken zonder aansluiting op de aarde.

cAUTtOt{ !
NISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

23.
Het bliksemschicht symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor ongeisoleerde

bedrading in het apparaat, wat een schok kan veroorzaken.

Waarschuwing: om de kans op een schok te verkleinen, dient u de behuizing niet te

verwijderen, aangezien hier geen door de gebruiker te repareren onderdelen zitten.

Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van

belangrijke onderhoudsinstructies in de handleiding.

24. - ' D¡t symbool betekent dat het apparaat níet weggegooid mag worden met ander

huishoudelijk afval om schade aan het milieu of gezondheid te voorkomen. Lever uw

apparaat in bij de hiervoor bedoelde inzamelingspunten of neem contact op met de winkel

waar u dit apparaat hebt aangeschaft.

!



GENERAL INFORMATION
Uitpakken
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¿ Rernote Control ¿ tsetterias ¿ Useds Guide

Algemene werking
o Tijdens het lezen van deze handleiding zal het u opvallen dat het dagelijks gebruik van deze

ontvanger gebaseerd is op een serie van gebruiksvriendelijke menu's. Deze menu's zullen u

helpen het beste uit de ontvanger te halen en leiden u door het installatieproces, het

organiseren van kanalen, en nog vele andere functies.

o Alle functies kunnen uitgevoerd worden door middel van de knoppen op de

afstandsbediening, sommige functies kunnen ook worden uitgevoerd met de knoppen op het

paneel.

o De ontvanger is makkelijk te gebruiken, maar er kunnen altijd aanpassingen plaatsvinden

voor verbetering in de toekomst.

o Nieuwe software kan ervoor zorgen dat de functionaliteit van het apparaat wordt veranderd.

¡ Als u problemen hebt met het gebruik van uw ontvanger wordt u verzocht de juiste

paragraaf van de handleiding te raadplegen, inclusief het probleemoplossing gedeelte. U

kunt ook uw dealer / winkel benaderen.
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GENERAT INFORMATION
Afstandsl¡erliening

Key Function

ü
De aan/uit knop

ì/.Jr,{i Zet het geluid uit

Odsplay Vernadert de beeldverhouding

ôvAY
Beweegt een pagina omhoog / omlaag in
de lijst

û-9 Selecteer een kanaal met het
corresponderende nummer

TVIRAÛIO Verander tussen TV en Radio

<- PR Ga terug naar het vorige kanaal

FAV Laat je favoriete groepenlijst zien

SH IFT Timeshift functie knop

FIN D Laat het vind scherm zien

I NFO Laat informatie zien over het huidige
kanaal

MENU Laat het menu op het scherm zien

OK/LIST Voert de geselecteerde actie uit

WIFI Ga naar de WiFi instellingen

YouTube Ga naar de YouTube pagina

EXIT Ga terug naar het vorige menu of sluit
het menu af

EPG Roep EPG op (electronische
programma gids)

al; Ga naar het audio scherm

V.FORMAT Verandert het HD format

TXT Ga naar teletekst

SLEEP Ga naar slaap modus

Weather Ga naar de weerpagina

RËCORD Neem het programma op

),1 Pauseer en speel het programma af.

Spoel snel door en snel terug

Spoel langzaam door en langzaam
terug

SAT Laat de satellietlijst zien

PAUSE Druk 1 keer op de knop om het
scherm te pauzeren, druk nogmaals
om het scherm weer normaal af te
laten spelen

TV/AV Verander tussen TV en AV modus

USB Ga naar de USB lijst

;
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Achterkant Paneel

Verbind met een USB apparaat

Verbind internet

Verb met een infrarood ontvanger

rbind met een audio R/L of audio tuner

signaal

HDMI aansluiting naar TV

Verbind met een PC voor een S/W upgrade

Verbind met digitale versterker

Verbind met de satellietantenne

Verbind met de stroomtoevoer



INSTATTATION

Installatie

Televisie verbinden door middel van HDMI

Verbinden met de digitale versterker
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MENU IilFORMATIOÍU

Menu informatie

Hoofdmenu
Zorg ervoor dat alle kabels naar de ontvanger op de juiste manier zijn aangesloten en zet de

ontvanger aan. Wanneer de ontvanger voor de eerste keer wordt gebruikt zal het eerste kanaal van

de standaard kanalenlíjst worden getoond. Wanneer de ontvanger al eerder is gebruikt zal het laatst

bekeken kanaal getoond worden. Druk op de MENU toets van de afstandsbediening om het

hoofdmenu te openen.

Het hoofdmenu bestaat uit de volgende zes categor¡eën:

Kanaal bewerken
lnstallatie
Systeem Instellingen
Gereedschap
lnternet
Media Player

Tijdens de installatíe bevestigd de OK toets een selectie en de List toets laat een onderliggend menu

zien als de kolom het { Þ teken heeft. Het is ook mogelijke om de nummerieke toetsen op de

afstandsbediening te gebruiken om een nummer in te voeren.

Gebruik de AV toetsen om van de ene naar de andere regelte gaan. Gebruik de { Þ toetsen om

van een hoofdmenu naar een submenu te gaan om van links naar echts te gaan en vice versa.

Als u het menu wilt verlaten drukt u op de MENU of EXIT toets op de afstandsbedieníng.

Ã



IUIENU IilFORIT'IATION
lndien ergeen kanaalaanwezig is kunt u het hoofdmenu nietverlaten doorte drukken op de MENU

of EX|Ttoets. Het systeem informeert u 'Geen kanaal'en de volgende items worden grijs:

1. Kanaal bewerken
L. Druk op de OK toets of de Þ toets om het wachtwoord in te kunnen voeren. U kunt het

menu niet bewerken tenzij het juíste wachtwoord ingevoerd is. Het standaard wachtwoord is

"0000".

2. Druk op de AV toetsen om de cursor te verplaatsen.
3. Druk op de EXIT toets of de { toets om terug te gaan naar het linker menu.

1.1 TV kanalen lijst
t. Druk op de { Þ toetsen om een satelliet te selecteren.

2. Druk op de AY toetsen om een kanaal te kiezen dat u wilt afspelen, druk op de OK toets

om het weer te geven in een klein scherm.

Sub-menu Turns grey when there is no program

Kanaal bewerken TV kanalen lijst
Radio kanalen lijst
Alles verwijderen Favorieten

lnstallation lnstallation CA

Systeem instellingen Taal

Scherm instellingen
Timer instellingen
OSD instellingen

TV Systeem

Tijdsinstellingen
Kinderslot
Overig

Hulpmiddelen lnformatie
Common interface
Small2Big Screen

Netwerk instellingen
Upgrade via Netwerk
RSS reader
YouPorn
Vimeo
Football Score

Fabrieksinstellingen
Upgrade via USB

USB 3G Dongle
WifiManager
Weersverwachting
YouTube
Google maps
Dailymotion
IPTV

X-tras Othello Sudoku

Media Player Media player
PVR opslag informatie
USB veilie verwijderen

PVR instellingen
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3. Druk op de FAVtoets om de FAV balk naar boven te verplaatsen. Selecteer het kanaal en

druk op de OK toets om de favoriete groepen lijst weer te geven. Selecteer de groep waar u

het kanaal aan toe wilt voegen en druk op de OK toets. Vervolgens zal er een favorieten
symbool worden weergegeven aan de rechterkant van het geselecteerde kanaal. Druk

nogmaals op de FAV toets om de FAV modus te verlaten.

4. Druk op de Rode toets om de slot balk naar boven te verplaatsen. Selecteer het juiste kanaal

en druk op de OK toets om het kanaal te marken met het slot symbool. U kunt de markering
annuleren door nogmaals op de OK toets te drukken. Druk op de EXIT of MENU toets om het
menu te verlaten-

5. Druk op de Groene toets om de OVERSTAAN balk naar boven te verplaatsen. Selecteer het
juiste kanaal en druk op de OK toets om het kanaal te markeren met het overslaan symbool.
U kunt de markering annuleren door nogmaals op de OK toets te drukken. Druk op de EXIT of
MENU toets om het menu te verlaten.

6. Druk op de Gele toets om de VERPTAATSEN balk naar boven te verplaatsen. Selecteer het
juiste kanaal en druk op de OK toets om het kanaal te markeren met de verplaats markering.
Gebruik de PR+ en PR- toetsen om de cursor naar de positie waar u het kanaal naartoe wilt
verplaatsen. Druk op de OK toets om dit te bevestigen. Druk op de EXIT of MENU toets om

het menu te verlaten.

7. Druk op de Blauwe toets om het WIJZIGEN menu te open
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i. Sorteren (Rode toets)
Druk op de Rode toets om de sorteerlijs weer te geven.

Naam (A-Z): Oplopend sorteren.

Naam (Z-A): aflopend sorteren.

Vrij/Gecodeerd: Alle FTA kanalen worden bovenaan de lijst weergegeven, gecodeerde kanalen

worden onderaan de lijst weergegeven.

Slot: Alle vergrendelde kanalen worden onderaan de lijst weergegeven.

ii. Wijzigen (Groene toets)
Druk op de Groene toets om de Wijzigen balk te verplaatsen. Selecteer het juiste kanaal en druk op

de OK toets om het Hernoem menu te openen.

Gebruik de Rode toets om te wisselen tussen normale en hoofdletters en de Groene toets om het

teken voor de cursor te verwijderen. Met de { Þ kunt u de cursor naar links en naar rechts

verplaatsen. Gebruik de numerieke toeten om letter en andere teken in te voeren, zie hiervoor de

onderstaande tabel. Gele toets: sla op en verlaat het menu. Blauwe toets, annuleer en verlaat het

menu.

Numerieke toetsen Druk de toets snel achter elkaar in.

7 .,*!@1

2 ABC2

3 DEF3

4 GH14

5 JKL5

6 MNO6

7 PQRST

I TUVS

9 WXYZ9

0 (spatie)_-0

Wanneer het "naam" veld leeg is krijgt u een pop up te zien met "naam" als u op de Gele

toets drukt. Druk op de OK toets om de pop up te sluiten.

Å
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iii. Verwijderen (Blauwe toets)
Druk in het verwijder menu op de Blauwe toets om de verwijder balk te verplaatsen. Selecteer het

juiste kanaal en druk op de OK toets om het kanaal te markeren. U kunt de markering annuleren

door nogmaals op de OK toets te drukken.

lndien u op de EXIT toets drukt zal een dialoog verschijnen "wilt u dit opslaan?". Selecteer JA en druk

op de OK toets om de wijzigingen op te slaan, selecteer NEE en druk op de OK toets om door te gaan

zonder op te slaan.

1.2 Radio kanalen liist
Hiervoor geldt dezelfde uitleg als gegeven bij hoofdstuk 1.L TV kanalen, voor nadere uitleg zie

hoofdstuk 1.1 TV kanalen.

1.3 Alles verwiideren
Wanneer u de cursor verplaatst naar de balk 'Verwijder Alles' en op de OK toets drukt zal er een

waarschuwingsbericht verschijnen "wilt u alle kanalen verwijderen?" Selecteer JA en druk op de OK

toets om te bevestigen, selecteer NEE en druk op de OK toets om het menu te sluiten zonder op te

slaan.

1.4 Favorieten
Er zijn 32 favoriete groep lijsten in dit menu. Gebruik de AV toetsen om er één te selecteren. Druk

op de OK toets om het hernoem scherm te openen.

De verdere stappen zijn hetzelfde als bij het toevoegen van een satelliet.

2. Installatie
t. Druk op de OK toets of de Þ toets om het wachtwoord in te kunnen voeren. Het is niet

mogelijk om wijzigingen te doen in het menu zonder het juiste wachtwoord in te voeren. Het

standaard wachtwoord is "0000".
2. Gebruik de ÀV toetsen om de cursor omhoog of omlaag te bewegen.

3. Gebruik de EXIT toets of de { toets om terug te gaan naar het linker menu.

Ã-



MENU INFORñTATIOil

2"1 Installatie

Schotel installatie

DeelA: Vast

We gaan er in dit deel vanuit dat u gebruik maakt van een vaste schotel en dit heeft geselecteerd in

het satellietlijst menu.

1. Tuner: Geeft de geselecteerde LNB weer.
2. Satelliet: Alle geselecteerde satellieten in de satellietlijst worden in dit venster weergegeven.

Gebruik de { } toetsen om snel een satelliet te selecteren of druk op de OK toets om een drop-
down menu weer te geven waarin u de gewenste satelliet kan selecteren. Druk op de OK toets
om uw keuze te bevestigen.

3. LNB Frequentie, Transponder, DiSEqCl.O, DiSEqCl.1: Dezelfde bediening als hierboven
beschreven.

4. 22K, Polariteit: Gebruik de { } toeten om de instellingen te veranderen.

Deel B: Draaibare schotel

We gaan er in dit deel va uit dat u gebruik maakt van een elektrisch draaibare schotel en dit heeft

geselecteerd in het satellietlijst menu.

1,. Tuner: Geeft de geselecteerde LNB weer
2. LNB Type: Selecteer het juiste LNB type.
3. Motor Type: Maak een keuze tussen SiSEqC1.2 en USALS. lndien u de DiSEqCl.2 kiest, zullen de

lengte en breedte graat grijs kleuren.
4. Alles verwijderen: Druk op de OK toets, de volgende melding zal verschijnen: Weet u zeker dat

u de schotelpositie instellingen van deze ontvanger wilt wissen? Druk nogmaals op de OK toets
om alle instellingen te wissen.



5. Motor lnstellingen: Druk op de OK toets om het motor instellingen menu te openen.

Satell¡et: Gebruik de { } toetsen om de juiste satelliet te selecteren.
Transponder: Gebruik de ( Þ toetsen om de juiste transponder te selecteren.

2.2 Conditional Access Slot
Plaats de Smartcard met de gouden chip naar beneden. Druk de kaart zo ver mogelijk in het slot,

slechts een paar millimeter van de kaart zou nog uit moeten steken.

Selecteer het Conditional Access item en druk op de OK toets. Er opent een submenu dat bestaat uit

vier onderdelen: CA lnfo, PIN wijzigen, wijzigen handtekening PIN en leeftijdsgrens.



3. Systeem instellingen
L. Druk op de OK toets of de Þ toets om de cursor naar het rechter menu te verplaatsen
2. Druk op de AV toetsen om de cursor naar boven of naar beneden te verplaatsen.
3. Druk op de EXIT toets of de { toets om de cursor naar het linker menu te verplaatsen

3.1Taal
1. Druk op de OK toets om de taal instellingen te openen. Druk op de { Þ toetsen om de

gewenste taal te kiezen. Druk op de AV toetsen om de cursor naar boven of naar beneden te
verplaatsen.

2. Druk op de MENU of de EXIT toets om op te slaan en af te sluiten.

3.2TV Systeem
Druk op de AV toetsen om de cursor naar boven of naar beneden te verplaatsen. Druk op de { }
toetsen om de instellingen te veranderen, de veranderingen zullen direct in werking treden.

1. Video Resolution: Kies uit de volgende opties: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p en 1080i

2. Aspect mode: Kies uit 4:3letterBox, 4:3PanScan, 16:9 en Auto.
3. Video Out: Kies tussen RGB and YUV.

4. DigitalAudio Out: Kies uit LPCM Out, Auto and BS Out.
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3.3 Schenn instellingen
L. Helderheid: Druk op de { } toetsen om de helderheid aan te passen.

2. Contract: Druk op de { } toetsen om het contrast aan te passen.

3. Verzadiging: Druk op de { Þ toetsen om de verzadiging aan te passen.

4. Tint: Druk op de { } toetsen om de tint aan te passen.

5. Scherpte: Druk op de { } toetsen op de scherpte aan te passen.

3.4 Tijdinstellingen
1. Zomertijd: Maak een keuze tussen AAN of UlT. Uit houdt de normale tijd aan, bij AAN komt er 1

uur bij de tijd op.
2. GMT Gebruik: Wanneer u Aan selecteert zal het systeem automatisch de datum en tijd instellen.

Datum en tijd opties zullen grijs kleuren. Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt.
3. Datum en tijd: Datum en tijd zijn alleen handmatig in te stellen wanneer GMT Gebruik op UIT

staat. Gebruik de numerieke toetsen om de datum en tijd in te stellen. Druk op de MENU of
EXIT toets om het menu te verlaten.

3.5 Timer instellingen
Wanneer er geen kanalen zíjn geprogrammeerd in het geheugen, kan deze functie niet gebruikt

worden. Er kunnen 8 timers ingesteld worden. Druk op de OK toets om een timer in te stellen.

t. Timer mode: Staat standaard uit. U kunt een timer eenmalig, dagelíjks, wekelijks, maandelijks of
jaarlijks instellen.

Ã
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2. Timer Service: Maak een keuze tussen Kanaal of Opname. Wanneer Kanaal wordt geselecteerd

zal het WakeUp anaal worden weergegeven. Wanneer Opname geselecteerd wordt zal het

WakeUp bericht worden weergegeven. Voor het WakeUp bericht kunt u kiezen uit verjaardag,

jubileum of algemeen. Het tijdsduur veld zal grijs kleuren.

3. Ontwaak datum, Op Tijd: Gebruik de numerieke toetsen om de juiste datum in te voeren

Tijdsduur: stel een tíjdsduur in, de ontvanger zal na het verlopen van de tijdduur automatisch

uitschakelen. Druk op de MENU of EXIT toets om op te slaan en het menu te verlaten.

3.5 Kinderslot
Before entering into the Parental Lock window, you need to enter the correct password. The default

password is "0000".

1. Menu Beveiliging: Gebruik de{ Þ toetsen om te kiezen tussen Aan en Uit. Wanneer Aan wordt
geselecteerd moet een wachtwoord ingevoerd worden voordat het menu geopend kan worden.

2. Kanaalvergrendeling: Gebruik de { } toetsen om te kiezen tussen Aan of Uit. Kanaal

vergrendeling staat standaard uit. Wanneer Aan wordt geselecteerd moet eerst het juiste

wachtwoord worden ingevoerd voordat een kanaal bekeken kan worden.
3. Nieuw wachtwoord: Gebruik de numeriek toetsen (0-9) om een nieuw wachtwoord in te

voeren.
4. Bevestig wachtwoord: Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in. Het tweede wachtwoord

moet hetzelfde zijn als het eerste wachtwoord. Wanneer beide wachtwoorden overeen komen

zal het systeem u informeren "Wachtwoord succesvolgewijzigd". Wanneer de wachtwoorden
niet overeen komen zal het systeem u vragen het wachtwoord opnieuw in te voeren.

3.6 OSD instellingen
1" OSD Timeout: Druk op de { } toetsen om de tijd in te stellen van 1 tot en met 10 seconden.

2. OSD Transparantie: Gebruik de{ Þ toetsen om te kiezen uit de volgende waarden: Uil,lOYo,

2O%,30% en 4O%. De standaard instelling is Uit.

Druk op de MENU of EXIT toets om op te slaan en af te sluiten.

Ã
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3.7 Overig
1. LNB Stroom: Keuze uit Aan of Uit.
2. Kanaal type: Keuze uít Alles, vrij toegankelijk en gecodeerd.

3. Kanaal overgang: Keuze uit zwart scherm of beeld vasthouden
4. Auto Stand-by: Keuze uit Aan of Uit.
5. Deep Stand-by: Keuze uit Aan of Uit.
6. Kanaal lijst Type: Keuze uit Simpel, Breed en EPG.

4. Hulpmiddelen
L. Druk op de OK toets of de Þ toets om het wachtwoord in te voeren. Het is niet mogelijk het

menu te openen zonder het juiste wachtwoord in te voeren. Het standaard wachtwoord is

"0000".
2. Gebruik de AV toetsen om de cursor omhoog of omlaag te bewegen.

3. Druk op de EXIT toets of de { toets om terug te gaan naar het linke menu.

4"l lnformatie
Druk op de OK toets om het lnformatie scherm te openen.

4.2 Fabrieksinstellingen
Druk op de OK toets om het fabrieksinstellingen scherm te openen

Selecteer Ja en druk op de OK toets om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Alle kanalen en

instelling zullen worden gewist.

Selecteer Nee en druk op de OK toets om te annuleren. Druk op de MENU of EXIT toets om het

scherm te verlaten.
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4.3 Common lnterfäce
Er zíjn verschillende soorten Common lnterfaces. Wij gebruiken hier de Conax verbinding als

voorbeeld.

Druk op de OK toets om het hoofdmenu op te starten. U kunt informatie opvragen/verkrijgen over

product bestellingen, abonnement status, PPV status en Token status.

4.4 Upgrade by USB

1. Updatebestand: Kies het geschikte updatebestand.
2. Updatemodus: Kies uit de volgende opties: Alcode, Maincode, Default db en User db.

Afhankelijk van de gekozen updatemodus zal het bestand de volgende extensie tonen

Upgrade Mode File feature
AllCode: Files named as "*.abs"
Main Code: Files named as "*.abs"
Radio back Files named as "*.abs"

The picture will be used as both
radio back and menu back

Default db: Files named as "*.abs"

Selecteer de updatemodus en het updatebestand, hierna kunt u de update starten.

3. Druk op de OK toets op het start item om de update te starten. De functie kan níet worden

gebuikt als er geen USB apparaat is aangesloten.

4.5 Small2Big Screen
Deze functie maakt het mogelijk om een mediabestand te streamen van uw telefoon naar uw

ontvanger.

t. Verbind uw ontvanger met het WlFl netwerk.
2. Verbind uw telefoon met het zelfde WlFl netwerk als uw ontvanger.
3. Open het hoofdmenu van de ontvanger en ga naar lnternet > Start Small2Big screen.
4. Zorg ervoor dat de Smal12Big APK (BubbleUPnP) applicatie is geïnstalleerd op uw mobiele

telefoon. Open de Small2Big applicatie en selecteer uw ontvanger in het menu. Selecteer
vervolgens het bestand dat u wilt streamen naar de ontvanger. De applicatie zal het bestand nu

streamen naar uw ontvanger.

4.6 USB 3G Dongle
Steek de 3G kaart in uw 3G dongle, sluit de dongle aan op uw ontvanger. Druk op de OK toets in het

USB 3G dongle venster, selecteer vervolgens verbinding, hierna zal de ontvanger automatisch

worden verbonden met het netwerk.
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4"7 t,ocal Network Settitrgs

DHCP: Kies aan of uit, als het aan staat zullen het lP adres, Subnet Mask en gateway items grijs

worden, deze kun je niet aanpassen.

Gebruik de nummer 0 tot 9 om het adres in te voeren

4.8 WIFI manager
Sluit eerst de WlFl mogelijkheid aan, zoek vervolgens naar een beschikbaar internet signaal, voer het

wachtwoord in en verbind met het netwerk.

4.9 Llpgrade via het netwerk
t. om Protocol: Kies tussen HTTP en FTP.

2. URL type: Kies tussen nummers en string.
3. URL: gebruik de toetsen 0-9 om in te voeren.
4. Gebruiker: Gebruik de toetsen 0-9 om de gebruikersnaam in te voeren

5. Gebruik de toetsen 0-9 om het wachtwoord in te voeren.

6. Druk op OK te begínnen met updaten.

Druk op de groene knop om nummers en letters te verwijderen en druk op de rode knop om naar

invoer modes te gaan.

4.10 Weervoorspelling
Druk op de Groene knop om een stad toe te voegen.

Druk op de Gele knop om een stad te verwijderen.
Druk op de Rode knop om te updaten.

4.11 RSS Lezer
De RSS kanalenlijst bevindt zich aan de linkerkant van het scherm.

De RSS nieuwslijst bevindt zich aan de rechterkant van het scherm

Gebruik de ÀVknoppen om het gewenste kanaalte selecteren .

Druk op de Rode knop om up te daten.
Druk op de Groene knop om een kanaal toe te voegen.

Druk op de Gele knop om een kanaal te verwijderen.
Druk op de Blauwe knop om een kanaal aan te passen.



4.12 Youtube
Druk op de Groene toets om de youtube pagina te openen.

Druk op de Rode toets om naar de instellingen te gaan.

Druk op de Blauwe toets om te zoeken.

Druk op )) om naar de laatste pagina te gaan.

Druk op l( om naar de volgende pagina te gaan.

4.13 Google Maps
Druk op de Rode toets om te zoeken.

Druk op de Gele toets om in te zoemen.

Druk op de Groene toets om uit te zoemen.

Druk op de Blauwe toets om naar de instellingen te gaan.

4.14 Vimeo
Druk op de Rode toets om naar de instellingen te gaan.

Druk op de Blauwe toets om te zoeken.

4.15 Daily Motion
Druk op de Rode toets om naar de instellingen te gaan.



4.16 Football Score

Druk op de Rode toets om te updaten

4.77 IPTV

ln het linkervenster kunt IPTV kanalen selecteren, in het rechter scherm kunt u ze meteen afspelen

Druk op de Rode toets om een kanaal in volledig scherm te bekijken.

Druk op de Groene toets om een kanaal toe te voegen.

Druk op de Gele toets om een kanaal te verwijderen.
Druk op de Blauwe toets om een kanaal aan te passen.

5. X-tras

5.1 Othello / 5.2 Sudoku
1. Druk op de OK toets of de Þ toets om het spellen menu te openen.
2. Druk op de AV toetsen om de cursor omhoog of omlaag te bewegen.

3. Druk op de EXIT toets of de { toets om terug te gaan naar het linker menu.

4. Selecteer het spel dat u wilt spelen en druk op de OK toets om het spel te starten.

6. Media Player

6.1Media Player
This menu will be disabled when there is no USB device plugged in. The Media Playlist will not be

saved when the USB device is removed or when the power is off. Move the scrollbar by pressing the

up or down keys and page up or page down with the page key. Go into a sub-directory by pressing

OK key in the file directory, play the selected file when the scrollbar is on the file. You will

automatically return to the USB menu when playing is finished.

Dit menu is niet toegankelijk wanneer er geen USB-apparaat is aangesloten. De media afspeellijst

wordt niet opgeslagen wanneer het USB-apparaat wordt verwijderd of wanneer de ontvanger geen

stroom meer ontvangt. Gebruik de AV toetsen om de scrollbar te verplaatsen. Pagina omhoog of

Pagina omlaag met de Pagina toets. Ga naar een submenu door in het menu een onderdeel te

openen met de OK toets. Speel het gewenste bestand af door met de scrollbar op het bestand te

gaan staan en op de OK toets te drukken. U keert automat¡sch terug naar het menu wanneer hij klaar

is met afspelen.
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Gekleurde knoppen:

L. Groene knop: Druk op de groene knop om je geselecteerde bestand aan je favorieten toe te

voegen en in de afspeellijst te zetten.

2. Gele knop: Druk op de gele knop om alle foto's en muziekbestanden aan je favorieten toe te

voegen.

3. Rode knop: Druk op de rode knop om de afspeellijst te openen.

4. Blauwe knop: Druk op de blauwe knop om het bewerking scherm te openen.

Functie knop:

Druk op 0 om te wisselen tussen de muziek,

afbeeldingen, video en opname lijsten.

ln de afbeeldingenlijst
Druk op 1 om het sorteerscherm te openen.

Druk op 2 om het set-up scherm te openen.
Druk op 3 om meerdere schermen weer te geven.

ln het bewerkingscherm.

Rode knop: Druk op de rode knop om je bestand te
hernoemen, dit gebeurt met de nummers 0 tot 9 op

de afstandsbediening.
Groene knop: Druk op de groene knop om het
kopieer scherm te openen, gebruik de{ }toetsen
om de plaats waar je het bestand naartoe wilt
kopiëren te selecteren en druk opnieuw op de
groene knop om het bestand te kopiëren.
Gele knop: Druk op de gele knop om het verwijder symbool aan

het geselecteerde bestand toe te voegen, druk nogmaals op de gele knop om het symbool weer te
verwijderen. Druk op de OK knop om het bestand te verwijderen, nu zal er een dialoog tevoorschijn

komen: "are you sure to delete?", druk op YES om het bestand

te verwijderen en druk op NO of EXIT om het bestand niet te
verwijderen en dit scherm te verlaten.
Blauwe knop: Druk op de blauwe knop om een nieuwe map

aan te maken, druk op de nummers 0 tot 9 om de naam te
veranderen.
ln de muziek lijst
Druk op 1 om het sorteerscherm te openen.
Druk op 2 om herhaal modus te selecteren.
De functie van de gekleurde knoppen is hetzelfde als bovenaan deze pagina is beschreven.

ln de video lijst
Press number key 1 to display Sort window.
ln de opname lijst
Rode knop: druk op de rode knop om het bestand te hernoemen, dit kan met behulp van de

nummers 0-9 op de afstandsbediening.
Groene knop: Druk op de groene knop om het geselecteerde bestand vast te zetten.

Gele knop: Druk op de gele knop om het bestand te verwijderen.
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6.2 PVR opsl¿rg infonnatie
Laat uw informative zien zoals getoond in de afbeelding
hiernaast
Gele knop: Druk op de rode knop om de disk te
formatteren.
Blauwe knop: Druk op de groene knop om het DVR

scherm te openen, hier kun je het DVR type selecteren.

6,3 PVII instelling
1. Timeshift: Selecteer AAN of UlT.

2. Verspring: Selecteer 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min or 30 min

3. Timeshift voor opname: Selecteer AAN of UlT.

6.4 USB veilig verwiideren
Druk op OK op dit bestand, nu verschijnt er het volgende dialoogvenster: "Je kunt de USB nu veilig

verwijderen". U kunt nu veilig de USB verwijderen.

7. Sneltoets

7.'l lnfo
Druk op INFO om de informatiebalk te laten verschijnen
Druk nogmaals op INFO om de gids van het huidige
programma te laten verschijnen.

7.'2 EPG

Druk op de EPG knop om het EPG scherm te openen.
1. Druk op de AV{ } toetsen om op, neer, links of rechts

te selecteren.
2. Druk op de rode knop om het tijdbalk scherm te openen,
gebruik de AV toetsen om op en neer te selecteren en

gebruik de { } toetsen om links of rechts in de tijdbalk te
selecteren

C ' orun op de oK knop terwijl deze knop is geselecteerd

om terug te gaan naar het EPG scherm.

Å
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a : Druk op de OK knop als deze toets is geselecteerd om de cursor naar de huidige

tijdlijn te verplaatsen.
I > : Druk op de OK knop om een half uur vooruit of achteruit te spoelen.

it >> : Druk op de OK knop om een half uur vooruit of achteruit te spoelen.
((l >)> : Druk op de OK knop om een dag vooruit of achteruít te spoelen.

3. Gedetailleerde informatie: Druk op de AV{ Þ knoppen in het EPG scherm om het kanaalen het
programma te kiezen en druk op OK om de detail informatie van het huidige programma te zien.

4. Druk op de groene knop om het Timer scherm te openen, u kunt het huidige programma aan de

Timer toevoegen. Er kunnen in totaal I programma's aan de timer toegevoegd worden, als er al 8

staan krijg je het bericht "Timergeheugen is vol"

7 "3 Zoeken
Druk op de FIND knop om in het zoek scherm te komen, gebruik de nummer toetsen om de tekens in
te voeren en gebruik de gekleurde toetsen om de corresponderende operatie uit te voeren.

7.4 Nummer
Gebruik de nummer toetsen (0-9) om het gewenste kanaalnummer in te voeren. Als het ingevoerde

nummer groter is dan de beschikbare kanalen krijg je de melding "no such channel", druk op OK om
dít bericht te sluiten.

7.5 TVIRADTO

ln normale modus, druk op de TV/RADIO toets om te wisselen tussen TV en radio

7.6 Up /Down (Channel Change)

Druk op de AV toetsen om het volgende of vorige kanaal weer te geven

7.7 Left/Right (Volume +/-)
Druk op de AV knoppen om het volume aan te passen. Druk op { om het geluid zachter te zetten

en druk op Þ om het geluid harder te zetten.
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7.8 Mute

Druk op de knop K or het geluid uit te zetten, druk opnieuw op om het geluid weer aan te
zetten, je kunt ook met de { Þ toetsen het geluid harder of zachter zetten.

7.9 Pauze
Tijdens het kijken kun je het scherm pauzeren terwijl het geluid doorloopt door op PAUSE te drukken,
je kan het scherm verder laten gaan door nogmaals op PAUSE te drukken.

7.10 0K
1. Druk tijdens het kijken of luisteren op OK om de programmalijst te zien.

2. Druk op de AV toetsen om een hoger of lager kanaal te selecteren, druk op OK om dit kanaal in

volledig scherm weer te geven.

3. Druk op de { } toetsen om de satelliet te selecteren

4. druk op MENU of EXIT om dit scherm te sluiten.

7.11 FAV

1. Druk op de FAVtoets om het favorieten scherm te openen.
2. Gebruik de { } toetsen om de favoríete groep te selecteren.
Druk op de AV knoppen om een kanaalte selecteren, druk op OK om het geselecteerde kanaal in

volledig scherm weer te geven, druk op MENU of EXIT om het scherm te sluiten.
3. Als er geen favoriet kanaal beschikbaar is krijgt u de melding "geen FAV kanaal" als je op de FAV

knop drukt.

7.12 Teletext
Druk op TXT om teletekst te openen, als er geen teletekst beschikbaar is krijgt u de melding "Geen

Teletekst Data" Druk op de EXIT toets om dit scherm te sluiten.
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Probleem oplossen

Probleem

Let op: Als u alle bovenstaande acties hebt uitgevoerd en het probleem nog niet hebt opgelost,

neem dan contact op met uw dealer of provider.

Mogelljke
oorzaken

Mogelijke
oplossing

De stroomkabel is niet
aangesloten

De display op het
voorste paneel licht

niet op

ntroleer 01 e

stroomkabel in het
stoocontact zit

Geen beeld of
geluid, er brandt

weleen rood lichtje

De on*fan&ef staat op
Stand-by

0ruk op de Stand-by
hnop

De satellietschotel is niet
naar de satelliet gericht

Richt de 5atellietschotel op de stalliet,
controleer het signââl rn het Anlenne

seiup menu

Geen beeld en
geluid

Geen of zwak signaal
Contro¡eer de kabel âansluitinBen,

LNg en ¿nderê apparaten tussen de
LN6 en de ontvanger of Richt de

satelliet opnieuw

De satellietschotel is r+iet
naar de s¿te*fiet gericht

Richt de satellietschotel
naa¡ de satelllet.

Het signaal is te sterk
een

signaalverzwekker aan
de LNB

Slecht
beeldlbtokkeer fout De schotel is te klein

Vervang uw schotel rnet
een grotere sehotel

De getuidsfactor ven de
LfttB is te hoog

Vervang uw LNB met
een INB rnet een lagere

çeluidsfactor

Þe LNB werkt *iet goed Vcrvang uw LNB

De batterij is leeg Vervang de batterijen
De

afstandsbediening
werkt niet De afstandsbediening is

niet goed gericht
op de ontvanger en

controleer of er niets voor


