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Veiligheidsvoorschriften 
 

1. Belangrijke veiligheidsinstructies 
 
 Lees deze instructies. 
 Bewaar deze instructies. 
 Neem alle waarschuwingen in acht. 
 Volg alle instructies op. 
 Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 
 Reinig dit apparaat alleen met een droge doek. 
 Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 
 Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, fornuizen of andere 

warmtegenererende apparaten (waaronder versterkers). 
 Neem het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker in acht. Een gepolariseerde 

stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker bevat 
twee pennen en een aardklem. De brede pen of de aardklem is bedoeld voor uw veiligheid. Als de 
bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien voor 
vervanging van het verouderde stopcontact. 

 Voorkom dat op het netsnoer wordt gelopen of dat dit wordt doorboord, vooral ter hoogte van 
stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer uit het apparaat komt. 

 Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen externe apparatuur/accessoires. 
 Wees voorzichtig wanneer u het apparaat op een kar verplaatst om letsel door omvallen te voorkomen. 

 
 

 
 Trek bij bliksem of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact. 
 Laat reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparatie is noodzakelijk als het apparaat op 

enige manier is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of 
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het 
niet normaal werkt of als het is gevallen. 

 
WAARSCHUWING : Laat geen regen of vocht in het apparaat komen om brand of elektrische schokken te 
voorkomen. 

 
 
 

2. Opmerkingen 
 
 Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Verwijder nooit het deksel van het apparaat. Laat reparaties 

uitsluitend door gekwalificeerde monteurs uitvoeren. 
 Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde monteurs. Voer zelf geen 

onderhoud uit (tenzij u gekwalificeerd bent) om het risico op elektrische schokken te voorkomen, 
behalve voor zover in de gebruiksaanwijzing vermeld.  

 Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen voorwerpen gevuld met 
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vloeistoffen op het apparaat, zoals vazen. 
 De hoofdstekker moet ieder moment los gemaakt kunnen worden om het apparaat te ontkoppelen van 

stroom. 

   

Behuizing (of achterzijde) niet verwijderen om het 
risico op elektrische schokken te voorkomen. 
Bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen 
worden gerepareerd. 
Laat reparaties over aan een gekwalificeerde 
monteur. 

 

 
Dit symbool wijst de gebruiker op niet-
geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen het 
product. Deze spanning brengt het risico van 
elektrische schokken met zich mee 

 

 
Dit symbool wijst de gebruiker op 
belangrijke gebruiks- en 
onderhoudsinstructies in de 
documentatie die bij het product is 
geleverd 
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Voordat u begint 
 
1. Kenmerken 
 
 
 Digitale Terrestrial Ontvanger 
 
 MPEG-II digitaal & volledige DVB-ondersteuning 
 Ondersteuning EPG (elektronische programmagids) 
 On-screen display volledige resolutie met 65535 kleuren 
 Meertalige ondersteuning (OSD & menu) 
 Ondersteuning teletekst 
 Mozaïekweergave 
 Kinderslot / systeemslot / installatieslot 
 CVBS video- & audio-output via RCA 
 CVBS, RGB video- & audio-output via scartkabel 
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2. Accessoires  
 

             
 

             
 

              
 

              
 

LET OP : Indien er iets van de bovenstaande lijst ontbreekt, neem dan contact op met onze 
klantenservice op 0900 9515 (€ 0,15/min). Wanneer u belt naar onze klantenservice, 
vragen wij u om uw klantnummer 

          

Gebruiksaanwijzing 

Smartcard Quick Guide 

Scartkabel TV- antenne 

RCA-kabel Batterijen 

Afstandsbediening 
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Beschrijving hardware 
 

1. Bedieningspaneel voorzijde 
 

 
 

1. STANDBY-indicatielampje (ROOD): Het rode lampje is in de standbymodus verlicht. 
 

2. Indicatielampje AFSTANDSBEDIENING (GROEN )  
Het groene lampje is verlicht zodra op een knop op de afstandsbediening wordt gedrukt. 

 
3. Display: De vier cijfers geven in de normale modus het zendernummer of de menustatus weer en 

geven in de standbymodus de plaatselijke tijd weer. 
 

4. Afstandsbedieningsensor : Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. 
 

5. AAN/UIT-KNOP: Druk op deze knop om te schakelen tussen STANDBY en AAN. 
 

6. CH omhoog/omlaag :  
Hiermee kunt u in de normale modus van kanaal wisselen en in de menu-modus de indicatiebalk 
verplaatsen. 

 
7. SMARTCARD-lezer : Steek de Smartcard in de sleuf voor toegang tot versleutelde kanalen. Plaats de 

Smartcard met de witte kan boven en met de goudkleurige chip naar beneden en naar voren in 
de sleuf van de Digitale TV-ontvanger, totdat de Smartcard niet verder kan. 
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2. Bedieningspaneel achterzijde 
 

 
 

1. ANT IN :  
Gebruiken voor aansluiting antenne. 

 
2. LOOP OUT : 

Gebruiken voor doorlus antenne ingang. 
 

3. VIDEO :  
Gebruiken voor aansluiting op video-ingang van tv of videorecorder 

 
4. AUDIO L/R :  

Gebruiken voor aansluiting audio links, rechts van tv of videorecorder. 
 

5. VCR SCART :  
Gebruiken voor aansluiting op de videorecorder via een SCART-kabel. 

 
6. TV SCART :  

Gebruiken voor aansluiting op de tv via een SCART-kabel. 
 

7. AAN/UIT:  
Aan/uit-schakelaar 
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3. Afstandsbediening 
 

 
 
 

1. AAN/UIT : Hiermee zet u de Digitale TV-ontvanger aan en uit. 
 

2. MUTE : Hiermee zet u het geluid aan en uit. 
 

3. CIJFERTOETSEN : Hiermee bedient u direct de numerieke functies en kanalen. 
 

4. MENU : Hiermee gaat u naar het hoofdmenu of naar het vorige menu 
 

5. EXIT : Hiermee sluit u het menu of het pop-upvenster af. 
 

6. Informatie : Geeft in een kader informatie over het huidige programma weer.  
 

7. GEHEUGEN : Hiermee schakelt u naar het vorige weergegeven kanaal. 
 

8. PIJLTJESTOETSEN 
a. Omhoog & Omlaag : Wijzigen van de instellingen van een geselecteerd item met 

voorgeprogrammeerde instellingen in het menu en kanaal wijzigen. 
b. Links & rechts  : Cursor naar links en rechts bewegen in het menu en geluidssterkte wijzigen. 

 
9. OK of kanalenlijst : Hiermee krijgt u de kanalenlijst te zien (indien niet in de menu-modus) en kunt u 

in de menu-modus een optie selecteren of bevestigen. 
 
10. EPG (Elektronische programmagids) : Hiermee kunt u de programmagids voor radio en tv bekijken. 

 
11. FAV : Deze toets wordt in dit model niet gebruikt. 
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12. GEKLEURDE TOETSEN : Hiermee gebruikt u speciale functies in het menu. De BLAUWE toets wordt 
gebruikt voor mozaïekweergave. 

 
13. ANT: Hiermee opent u de Antenne Wizard. 

 
14. TV/RADIO : Hiermee schakelt u tussen tv en radio 

 
15. AUDIO : Selecteren van de audiotaal. 

 

16. UHF : Hiermee past u de A/V output-instellingen aan. 
 

17. SLEEP : Hiermee stelt u de slaaptimer in. 
 

18. TV/EXT: Hiermee wisselt u tussen de tv-outputbron en de kabelinput 
 

19. ONDERTITELING : Hiermee krijgt u de meertalige ondertitels te zien (indien beschikbaar). 
 

20. TELETEKST : Hiermee krijgt u digitale teletekst te zien. 
 

21. PAUZE : Hiermee kunt u het beeld stopzetten. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. 
 
 

LET OP : Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst (+/-). 
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Aansluitschema 
 
1. Antenne aansluiten 
 
 Sluit de antennekabel aan op ANT IN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ontvanger aansluiten op tv 
 
 Sluit de antennekabel aan op de ontvanger – zie hierboven, 1. Antenne aansluiten. 
 Sluit de VIDEO en AUDIO L, R aan op VIDEO IN en AUDIO L, R IN van de tv  
 Sluit de TV SCART aan op de SCART van de tv. 
 
 
 

 



14 

 

3. Ontvanger aansluiten op tv en videorecorder 
 
 Sluit de antennekabel aan op de ontvanger – zie boven, 1. Antenne aansluiten. 
 Sluit de TV SCART aan op de SCART van de tv. 
 Sluit de VCR SCART aan op de SCART van de videorecorder. 
 Sluit de andere stekkers aan op de juiste tv-ingangen – zie boven, 2. Ontvanger aansluiten 

op tv. 
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Functieoverzicht 
 
1. Een kanaal selecteren 

 
U kunt op de volgende manieren het gewenste kanaal selecteren : 
 

1.1 CH OMHOOG/OMLAAG 
U kunt tussen de kanalen navigeren met de OMHOOG/OMLAAG-knoppen. Zodra u op 
OMHOOG(OMLAAG) drukt, wordt het huidige kanaal vervangen door het volgende (vorige) kanaal. 
Druk op deze knoppen totdat u het gewenste kanaal heeft bereikt. 

 

1.2 CIJFERTOETSEN 
Indien het kanaalnummer bekend is, kunt u dit direct via de CIJFERTOETSEN ingeven. 

 

1.3 Kanalenlijst 
Om vanuit de kanalenlijst het gewenste kanaal te kiezen, drukt 
u eerst op OK voor weergave van de kanalenlijst. 
Selecteer het gewenste kanaal met behulp van de 
PIJLTJESTOETSEN en druk op OK.  
 
In de kanalenlijst kunt u extra functies gebruiken met de 
GEKLEURDE knoppen. 
Druk op de RODE knop om kanalen te verwijderen.  
 
 
 

2. Informatiescherm 
 
Voor het bekijken van informatie over het huidige kanaal drukt u 
op INFO. Het informatiekader verschijnt nu op het scherm.  
Het informatiekader verschijnt automatisch op het scherm zodra u 
van kanaal wisselt. Het bevat het kanaalnummer, de zendernaam, 
geen signaal (versleuteld kanaal), teletekst aanwezig, 
ondertiteling aanwezig, Dolby Digital-symbool, programmaduur, 
enz.. 
 
 

3. Mozaïekweergave 
 
Druk op de BLAUWE knop om meerdere zenders weer te geven 
en op de RODE knop voor weergave van negen of twaalf zenders. 
 
 
 



16 

 

4.  Elektronische programmagids (EPG) 
 
De elektronische programmagids (EPG) helpt u bij het navigeren 
door de beschikbare weergaveopties. 
De EPG geeft informatie als programmatijden, start- en eindtijden 
en gedetailleerde informatie over de programma’s op alle 
beschikbare kanalen. De beschikbaarheid van deze informatie is 
afhankelijk van de omroep. 
 Druk op EPG om het EPG-menu te openen. 
 Druk op de PIJLTJESTOETSEN voor een andere zender of om 

de vorige/volgende gids te zien. 
 Druk eenmaal op EPG voor het geselecteerde kanaal en tweemaal voor de volledige gids. 
 Druk op de GROENE knop voor de gids van de volgende dag en op de RODE knop voor de gids van de 

vorige dag.  
 Selecteer het gewenste programma met behulp van de PIJLTJESTOETSEN en activeer de timer door 

op OK te drukken.  
 Druk op INFO op het gewenste programma om een gedetailleerd informatiescherm te openen. 

 
 

5. Volumeregeling 
 Om tijdens het kijken het volume te regelen, drukt u op LINKS/RECHTS. 
 Boven in het scherm verschijnt de balk voor de volumeregeling. 
 Druk indien nodig op MUTE om het geluid geheel uit of weer aan te zetten. 

 

6. Pauze 
Met de PAUZE-knop kunt u het beeld stilzetten. Druk nogmaals op PAUZE om het programma te 
hervatten. 
 

7. Ondertiteling 
Voor de weergave van ondertitels drukt u op ONDERTITELING op uw afstandsbediening. De 
beschikbaarheid van ondertiteling is afhankelijk van de omroep. 
 

8. Audiosporen 
U kunt de lijst met audiotalen selecteren door op AUDIO te drukken. Selecteer met de PIJLTJESTOETSEN 
het gewenste spoor uit de lijst en druk op OK om te bevestigen. Druk nogmaals op AUDIO om de 
geluidsweergave aan te passen (stereo/mono/links/rechts). 
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Hoofdmenu 
 
Druk op elk gewenst moment op MENU om het hoofdmenu weer 
te geven. U kunt met behulp van de PIJLTJESTOETSEN de 
submenu’s selecteren. Zodra u op een submenu staat, is dit 
verlicht. Druk op OK om het gewenste submenu te selecteren. 
Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op 
EXIT om het menu te verlaten. 
 
 
 
 
 

1. Configuratie 
 

1.1 Tijd instellen 
 Tijd instellen :  

Er zijn twee manieren om de huidige tijd in te stellen : automatisch en handmatig. 
Automatisch tijd instellen 
In deze modus wordt automatisch de huidige tijd ingesteld.  
Handmatig tijd instellen  
- Datum : voer de datum in met de PIJLTJESTOETSEN en 

bevestig met OK. 
- Tijd : voer de tijd in met de CIJFERTOETSEN. 

 Automatisch uit : 
Hiermee stelt u het tijdstip in waarop de Digitale TV-ontvanger 
automatisch uitschakelt, wanneer de ontvanger geen signaal 
krijgt via de afstandsbediening en knop op het voorpaneel. 

 Wekmodus :  
Voer de tijd in waarop de ontvanger automatisch moet aanslaan.  
U kunt kiezen uit 'Uit', 'Eenmalig', 'Dagelijks' of 'Wekelijks'. 
- Wekdatum : Selecteer de datum waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan. Druk op OK voor 

de kalender. 
- Wekdagen : Selecteer een dag van de week waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan. 
- Wektijd : Voer met behulp van de CIJFERTOETSEN de tijd in waarop de Digitale TV-ontvanger 

moet aanslaan. 
- Wekzender : Selecteer het kanaal waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan. Druk op OK 

voor een overzicht van alle kanalen. 
 Slaapmodus :  

Voer de tijd in waarop de ontvanger automatisch moet uitschakelen. 
- Datum slaapmodus : Selecteer de datum waarop de Digitale TV-ontvanger moet uitschakelen. 

Druk op OK voor de kalender. 
- Dagen slaapmodus : Selecteer een dag van de week waarop de Digitale TV-ontvanger moet 

uitschakelen. 
- Tijd slaapmodus : Voer met behulp van de CIJFERTOETSEN het tijdstip in waarop de Digitale TV-

ontvanger moet uitschakelen. 
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1.2 Timer Manager 
Hiermee kunt u nieuwe timerinformatie invoeren of bestaande 
timerinformatie wijzigen. 

Invoeren van nieuwe timerinformatie : Druk op de 
GROENE knop. Het Timer Edit-scherm verschijnt. Stel de 
startdatum, tijd, duur en zender in. Kies uit de volgende 
timerstanden : 'Eenmalig', 'Dagelijks' of 'Wekelijks' of 'Ma-
Vrij' of 'Za-Zo'. Door 'Play' in te stellen, schakelt u over naar 
het kanaal dat u wilt kijken. 
 
 
 
 
 

 Bestaande timerinformatie wijzigen : Kies de timerinformatie die u wilt wijzigen en druk op OK . 
 Bestaande timerinformatie verwijderen : Kies de timerinformatie die u wilt verwijderen en druk op 

de RODE knop. 
 

LET OP : Indien u via het EPG-menu één of meer programma’s reserveert, wordt dit/worden deze 
automatisch toegevoegd aan de Timer Manager. 

 

 

1.3 Grafische instellingen 
 Positie informatiekader : Stel de positie van het 

informatiekader in. 
 Displaytijd informatiekader : Stel in hoe lang u het 

informatiekader op het scherm wilt blijven zien. 
 Displaytijd volumebalk : Stel in hoe lang u de volumebalk op 

het scherm wilt blijven zien nadat u het volume heeft 
aangepast. 

 Zapmodus : U kunt de zapmodus instellen. Black screen 
betekent dat er een zwart scherm wordt getoond zodra u van 
zender wisselt. Freeze betekent dat het laatste beeld bevriest 
zodra u van zender wisselt. 

 

 

1.4 Kinderslot 
De toegang tot menu’s en programma’s kan worden 
afgeschermd met een 4-cijferige code die door de gebruiker is 
in te stellen. Wanneer u het kinderslotmenu probeert te openen, 
verschijnt een pop-upvenster dat u om de PIN-code vraagt (u 
kunt dit indien nodig wijzigen). 
 

LET OP : de standaard PIN-code is ‘0000’ 
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 PIN-code wijzigen : U kunt de PIN-code wijzigen door met de 
CIJFERTOETSEN een nieuwe code in te stellen. Voer ter 
controle nogmaals de nieuwe code in. 

 Systeem : Stel de toegangsrechten tot het systeemmenu in. 
 Installatie : Stel de toegangsrechten tot het installatiemenu in. 
 Configuratie : Stel de toegangsrechten tot het 

configuratiemenu in. 
 
 
 

1.5 Taal instellen 
 Menutaal : Selecteer de gewenste menutaal met behulp van 

de PIJLTJESTOETSEN. 
 

LET OP : De beschikbare talen kunnen afhankelijk van het 
land van verkoop variëren en zonder kennisgeving 
vooraf worden gewijzigd. 

 
 Audiotaal : Selecteer de standaard audiotaal bij het wijzigen 

van de kanalen. Indien er geen andere taal wordt aangeboden, 
wordt automatisch de standaard taal van het huidige kanaal geselecteerd. 

 Taal ondertiteling : Selecteer de standaard taal voor de ondertitels bij het wijzigen van de kanalen. 

 

1.6 A/V-uitgangsinstellingen 
 Tv-type : Selecteer het type tv (PAL/NTSC/Auto). In de automatische modus wordt de Digitale TV-

ontvanger automatisch geselecteerd als NTSC of PAL afhankelijk van het weergegeven kanaal. 
 Beeldverhouding tv : Selecteer de beeldverhouding van de tv 

waarop de Digitale TV-ontvanger is aangesloten (4 :3/16 :9). 
 Weergaveformaat : Selecteer het formaat van het beeld op 

het scherm (Letter Box/Pan Scan). Voor de 16:9 modus is deze 
optie niet beschikbaar. 

 Geluid : Stel de audiomodus in; deze wordt weergegeven via 
de RCA-kabel (stereo/mono/links/rechts). 

 Beeld aanpassen : Pas de helderheid, het contrast en de 
kleurinstelling van het scherm aan. 
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2. Installatie 
 

2.1 Antennewizard 
In dit menu kunt u de antenne-instelling automatisch installeren. 

 
 Blader met CH omlaag / CH omhoog naar uw regio en druk op 

OK 
 Volg de instructies op het scherm. De groene balk naast 

‘Kwaliteit’ geeft aan hoe goed de ontvangst van het digitale 
signaal is.  

 Verplaats de antenne naar de plek waar de groene balk het 
verst uitslaat en druk op OK 

 De Digitale TV-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst ze in een vaste volgorde. 
 Volg de instructies op het scherm en druk op OK om de installatie op te slaan en af te sluiten 
 De zenders zijn geïnstalleerd 

 
 

2.2 Kanalen zoeken 
Zoekmodus : selecteer de volgende zoekmodus. 
 Automatisch zoeken 

- Antenne 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan. 
- Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten. 

 Handmatig zoeken 
- Kanaal : selecteer het gewenste kanaal 
- Antenne 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan.  
- Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten. 

 Snel zoeken  
- Antenna 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan.  
- Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten. 

 

 

 

2.3 Systeemherstel 
 Standaard fabrieksinstellingen herstellen : In dit menu kunt 

u de fabrieksinstellingen herstellen indien u problemen heeft 
nadat u de parameters van de kanalen heeft ingesteld of 
andere fouten. Druk op OK om alle kanalen te wissen en de 
fabrieksinstellingen te herstellen. 

 Systeemherstel naar eerder opgeslagen punt : In dit menu 
kunt u de opgeslagen instellingen herstellen, inclusief 
zendergegevens en systeemparameters. Druk op OK om alle 
gegevens te herstellen. 

 Opslaan van systeemgegevens : Als u in de toekomst systeemparameters en zendergegevens wilt 
gebruiken, kunt u in dit menu de huidige instellingen opslaan. Druk op OK om de huidige instellingen 
op te slaan. 
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2.4 Systeeminformatie 
In dit menu vindt u algemene informatie over de hardware en softwareversie van uw ontvanger. 
 
 
 

3. Extra’s 
 

3.1 Kalender 
Druk voor de kalender op OK. Kies met de PIJLTJESTOETSEN de 
gewenste datum. Met de knop PAGINA OMHOOG/OMLAAG 
kunt u de vorige/volgende kalendermaand bekijken. 
 
 

 

 

 

3.2 Rekenmachine 
Druk voor de rekenmachine op OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Spelletjes 
U kunt diverse spelletjes spelen, zoals Sudoku, Cake Hexa, Cake Match, Picture Puzzle, TETRS, 

en Ordering Puzzle. 

Selecteer het gewenste spel met de PIJL OMHOOG/OMLAAG en druk op OK. 

 
 
 
 

4. Smartcard-menu 
 
U kunt de huidige status van de Smartcard bekijken. 

- Selecteer met de PIJLTJESTOETSEN de sleuf die u wilt 
bekijken en druk op OK. 
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Problemen oplossen 
 
 

Probleem Oplossing 

Geen enkele boodschap op het 
voorpaneel. 

 Controleer of het netsnoer is aangesloten en in een geschikt 
stopcontact is gestoken. 

 Controleer of de hoofdschakelaar achter op de Digitale TV-
ontvanger op AAN staat. 

Geen beeld 

 Zie ‘Geen enkele boodschap op het voorpaneel’ hierboven. 
 Controleer of de video-uitgang juist op de tv of videorecorder 

is aangesloten. 
 Controleer of het juiste kanaal of video-uitgang op de tv is 

gekozen. 
 Controleer de helderheidsinstelling van de tv. 

Slechte beeldkwaliteit 
 Zie ‘Geen beeld’ hierboven. 
 Controleer het signaalniveau. Als dit te laag is, stel dan de 

antenne bij. 

Geen geluid 

 Zie ‘Geen beeld’ hierboven 
 Controleer het geluidsvolume van de tv en Digitale TV-

ontvanger. 
 Controleer de mute-status van de tv en Digitale TV-ontvanger. 

Afstandsbediening werkt niet 
 Richt de afstandsbediening direct op de Digitale TV-

ontvanger. 
 Controleer en vervang de batterijen. 

Geen signaal / slecht signaal / 
storing 

 Controleer de antenneaansluiting. 
 Controleer de signaalsterkte en signaalkwaliteit in het 

zoekmenu. 
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Specificaties  
 
 

Tuner & kanaaldecoder 

Input connector 
Loop through uit 
Frequentiebereik 

 
 

Demodulatie 
Zenderbandbreedte 

FET-modus 
Code rate 

Guard interval 

IEC 169-2, Female 
IEC 169-2, Male 
VHF III : 174~230 MHz 
UHF IV : 470~606 MHz 
UHF V : 606~862 MHz 
OFDM 
6, 7, 8 MHz 
2K, 8K 
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

  

MPEG-transportstroom A/V-decodering  

Transportstroom 
Profielniveau 

Inputsnelheid 
Beeldformaten 
Beeldresolutie 

Audiodecodering 
Audiomodus 

Samplingsnelheid 

MPEG-II ISO/IEC 13818 
MPEG-II MP@ML 
Max. 15Mbit/s 
4 :3 LetterBox, 4 :3 PanScan, 16 :9 
720 x 576, 720 x 480 
MPEG/MusiCam Layer I & II 
Stereo/Joint stereo/Mono 
32KHz, 44.1KHz en 48KHz 

  

Besturingssysteem  

Processor 
Geheugen 

 
 

Trident Virgo 
Flash-ROM : 2 MB 
SDRAM : 16 MBytes 

  

Audio / video & data IN/OUT  

TV SCART 
VCR SCART 

 
RCA 

RGB, CVBS video, audio L, R output 
CVBS video, audio L, R output 
RGB, CVBS, audio L, R input 
CVBS video output, audio L, R output 
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Paneel voorzijde  

Sleuf 
Knoppen 

Display 
Indicators  

1 sleuf Smartcard 
3 knoppen (CH UP/DOWN, STANDBY) 
7-Segment 
2 LEDs(Standby, Remote) 

  

Voeding  

Inputvoltage 
Type 

Stroomverbruik 
Standby-vermogen 

Beveiliging 

AC 100 ~ 250V, 50/60Hz 
SMPS 
Max. 15W 
Max. 4.3W 
Afzonderlijke interne zekering & bliksembeveiliging 

  

Fysieke specificaties  

Afmeting (W x H x D) 
Gewicht (Net) 
Bedrijfstemp. 
Bewaartemp. 

260mm X 55mm X 210mm 
1,2kg 
0 °C ~ + 45 °C 
-10 °C ~ + 70 °C 
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	Belangrijke veiligheidsinstructies
	Lees deze instructies.
	Bewaar deze instructies.
	Neem alle waarschuwingen in acht.
	Volg alle instructies op.
	Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
	Reinig dit apparaat alleen met een droge doek.
	Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
	Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, fornuizen of andere warmtegenererende apparaten (waaronder versterkers).
	Neem het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker in acht. Een gepolariseerde stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen of de aa...
	Voorkom dat op het netsnoer wordt gelopen of dat dit wordt doorboord, vooral ter hoogte van stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
	Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen externe apparatuur/accessoires.
	Wees voorzichtig wanneer u het apparaat op een kar verplaatst om letsel door omvallen te voorkomen.
	Trek bij bliksem of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
	Laat reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparatie is noodzakelijk als het apparaat op enige manier is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als h...
	Opmerkingen

	Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Verwijder nooit het deksel van het apparaat. Laat reparaties uitsluitend door gekwalificeerde monteurs uitvoeren.
	Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde monteurs. Voer zelf geen onderhoud uit (tenzij u gekwalificeerd bent) om het risico op elektrische schokken te voorkomen, behalve voor zover in de gebruiksaanwijzing vermeld.
	Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen op het apparaat, zoals vazen.
	De hoofdstekker moet ieder moment los gemaakt kunnen worden om het apparaat te ontkoppelen van stroom.
	Kenmerken

	Digitale Terrestrial Ontvanger
	Accessoires
	Bedieningspaneel voorzijde
	Bedieningspaneel achterzijde
	Afstandsbediening
	Antenne aansluiten

	Sluit de antennekabel aan op ANT IN.
	Ontvanger aansluiten op tv

	Sluit de antennekabel aan op de ontvanger – zie hierboven, 1. Antenne aansluiten.
	Sluit de VIDEO en AUDIO L, R aan op VIDEO IN en AUDIO L, R IN van de tv
	Sluit de TV SCART aan op de SCART van de tv.
	Ontvanger aansluiten op tv en videorecorder

	Sluit de antennekabel aan op de ontvanger – zie boven, 1. Antenne aansluiten.
	Sluit de TV SCART aan op de SCART van de tv.
	Sluit de VCR SCART aan op de SCART van de videorecorder.
	Sluit de andere stekkers aan op de juiste tv-ingangen – zie boven, 2. Ontvanger aansluiten op tv.
	Functieoverzicht
	Een kanaal selecteren
	CH OMHOOG/OMLAAG
	CIJFERTOETSEN
	Kanalenlijst

	Informatiescherm
	Mozaïekweergave
	Elektronische programmagids (EPG)

	Druk op EPG om het EPG-menu te openen.
	Druk op de PIJLTJESTOETSEN voor een andere zender of om de vorige/volgende gids te zien.
	Druk eenmaal op EPG voor het geselecteerde kanaal en tweemaal voor de volledige gids.
	Druk op de GROENE knop voor de gids van de volgende dag en op de RODE knop voor de gids van de vorige dag.
	Selecteer het gewenste programma met behulp van de PIJLTJESTOETSEN en activeer de timer door op OK te drukken.
	Druk op INFO op het gewenste programma om een gedetailleerd informatiescherm te openen.
	Volumeregeling

	Om tijdens het kijken het volume te regelen, drukt u op LINKS/RECHTS.
	Boven in het scherm verschijnt de balk voor de volumeregeling.
	Druk indien nodig op MUTE om het geluid geheel uit of weer aan te zetten.
	Pauze
	Ondertiteling
	Audiosporen
	Configuratie
	Tijd instellen


	Tijd instellen :  Er zijn twee manieren om de huidige tijd in te stellen : automatisch en handmatig.
	Automatisch tijd instellen
	In deze modus wordt automatisch de huidige tijd ingesteld.
	Handmatig tijd instellen
	Datum : voer de datum in met de PIJLTJESTOETSEN en bevestig met OK.
	Tijd : voer de tijd in met de CIJFERTOETSEN.

	Automatisch uit :
	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop de Digitale TV-ontvanger automatisch uitschakelt, wanneer de ontvanger geen signaal krijgt via de afstandsbediening en knop op het voorpaneel.
	Wekmodus :  Voer de tijd in waarop de ontvanger automatisch moet aanslaan.  U kunt kiezen uit 'Uit', 'Eenmalig', 'Dagelijks' of 'Wekelijks'.
	Wekdatum : Selecteer de datum waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan. Druk op OK voor de kalender.
	Wekdagen : Selecteer een dag van de week waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan.
	Wektijd : Voer met behulp van de CIJFERTOETSEN de tijd in waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan.
	Wekzender : Selecteer het kanaal waarop de Digitale TV-ontvanger moet aanslaan. Druk op OK voor een overzicht van alle kanalen.

	Slaapmodus :  Voer de tijd in waarop de ontvanger automatisch moet uitschakelen.
	Datum slaapmodus : Selecteer de datum waarop de Digitale TV-ontvanger moet uitschakelen. Druk op OK voor de kalender.
	Dagen slaapmodus : Selecteer een dag van de week waarop de Digitale TV-ontvanger moet uitschakelen.
	Tijd slaapmodus : Voer met behulp van de CIJFERTOETSEN het tijdstip in waarop de Digitale TV-ontvanger moet uitschakelen.
	Timer Manager
	Invoeren van nieuwe timerinformatie : Druk op de GROENE knop. Het Timer Edit-scherm verschijnt. Stel de startdatum, tijd, duur en zender in. Kies uit de volgende timerstanden : 'Eenmalig', 'Dagelijks' of 'Wekelijks' of 'Ma-Vrij' of 'Za-Zo'. Door 'Play...
	Bestaande timerinformatie wijzigen : Kies de timerinformatie die u wilt wijzigen en druk op OK .


	Bestaande timerinformatie verwijderen : Kies de timerinformatie die u wilt verwijderen en druk op de RODE knop.
	Grafische instellingen

	Positie informatiekader : Stel de positie van het informatiekader in.
	Displaytijd informatiekader : Stel in hoe lang u het informatiekader op het scherm wilt blijven zien.
	Displaytijd volumebalk : Stel in hoe lang u de volumebalk op het scherm wilt blijven zien nadat u het volume heeft aangepast.
	Zapmodus : U kunt de zapmodus instellen. Black screen betekent dat er een zwart scherm wordt getoond zodra u van zender wisselt. Freeze betekent dat het laatste beeld bevriest zodra u van zender wisselt.
	Kinderslot

	PIN-code wijzigen : U kunt de PIN-code wijzigen door met de CIJFERTOETSEN een nieuwe code in te stellen. Voer ter controle nogmaals de nieuwe code in.
	Systeem : Stel de toegangsrechten tot het systeemmenu in.
	Installatie : Stel de toegangsrechten tot het installatiemenu in.
	Configuratie : Stel de toegangsrechten tot het configuratiemenu in.
	Taal instellen

	Menutaal : Selecteer de gewenste menutaal met behulp van de PIJLTJESTOETSEN.
	Audiotaal : Selecteer de standaard audiotaal bij het wijzigen van de kanalen. Indien er geen andere taal wordt aangeboden, wordt automatisch de standaard taal van het huidige kanaal geselecteerd.
	Taal ondertiteling : Selecteer de standaard taal voor de ondertitels bij het wijzigen van de kanalen.
	A/V-uitgangsinstellingen

	Tv-type : Selecteer het type tv (PAL/NTSC/Auto). In de automatische modus wordt de Digitale TV-ontvanger automatisch geselecteerd als NTSC of PAL afhankelijk van het weergegeven kanaal.
	Beeldverhouding tv : Selecteer de beeldverhouding van de tv waarop de Digitale TV-ontvanger is aangesloten (4 :3/16 :9).
	Weergaveformaat : Selecteer het formaat van het beeld op het scherm (Letter Box/Pan Scan). Voor de 16:9 modus is deze optie niet beschikbaar.
	Geluid : Stel de audiomodus in; deze wordt weergegeven via de RCA-kabel (stereo/mono/links/rechts).
	Beeld aanpassen : Pas de helderheid, het contrast en de kleurinstelling van het scherm aan.
	Installatie
	Antennewizard


	Blader met CH omlaag / CH omhoog naar uw regio en druk op OK
	Volg de instructies op het scherm. De groene balk naast ‘Kwaliteit’ geeft aan hoe goed de ontvangst van het digitale signaal is.
	Verplaats de antenne naar de plek waar de groene balk het verst uitslaat en druk op OK
	De Digitale TV-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst ze in een vaste volgorde.
	Volg de instructies op het scherm en druk op OK om de installatie op te slaan en af te sluiten
	De zenders zijn geïnstalleerd
	Kanalen zoeken

	Automatisch zoeken
	Antenne 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan.
	Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten.

	Handmatig zoeken
	Kanaal : selecteer het gewenste kanaal
	Antenne 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan.
	Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten.

	Snel zoeken
	Antenna 5V : Voor antenneondersteuning selecteert u Aan.
	Start zoeken : Druk op OK om met zoeken te starten.
	Systeemherstel

	Standaard fabrieksinstellingen herstellen : In dit menu kunt u de fabrieksinstellingen herstellen indien u problemen heeft nadat u de parameters van de kanalen heeft ingesteld of andere fouten. Druk op OK om alle kanalen te wissen en de fabrieksinstel...
	Systeemherstel naar eerder opgeslagen punt : In dit menu kunt u de opgeslagen instellingen herstellen, inclusief zendergegevens en systeemparameters. Druk op OK om alle gegevens te herstellen.
	Opslaan van systeemgegevens : Als u in de toekomst systeemparameters en zendergegevens wilt gebruiken, kunt u in dit menu de huidige instellingen opslaan. Druk op OK om de huidige instellingen op te slaan.
	Systeeminformatie
	Extra’s
	Kalender
	Rekenmachine
	Spelletjes

	Smartcard-menu
	Selecteer met de PIJLTJESTOETSEN de sleuf die u wilt bekijken en druk op OK.
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