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1 Veiligheidsvoorschriften 
LET OP: 

   

Dit symbool waarschuwt u voor 
“gevaarlijke spanning”, 
hierdoor bestaat het risico op 
een elektrische schok. 

Waarschuwing: 
I.v.m. een risico op een 
elektrische schok, de kast niet 
openen. Laat onderhoud over aan 
gekwalif iceerd personeel. 

Dit symbool geeft aan dat er 
belangrijke bediening- en 
onderhoudsinstructies zijn in de 
tekst van deze unit. 

   
Waarschuwing: Het apparaat mag niet bloot gesteld worden aan water, vloeistof of enige soort van 
druppels of spatten. Plaats het apparaat niet in de buurt van bloemenvazen, wasbakken, keuken 
gootstenen, waskuipen, zwembaden, etc. 

   
Waarschuwing: Plaats geen kaars of lamp op het apparaat. Dit kan leiden tot brand. 

 
Waarschuwing: Het apparaat moet worden aangesloten op de stroomvoorziening van het type 
beschreven in de handleiding of zoals aangegeven op het apparaat. Als u niet zeker bent van het type 
voeding (bijvoorbeeld 120 of 230 V) in uw huis, raadpleeg uw plaatselijke dealer of het plaatselijke 
elektriciteitsbedrijf. 

 
Waarschuwing: Demonteer het apparaat niet. Raadpleeg uw lokale dealer voor technische dienst, 
indien er onderhoud/reparatie vereist is. 

 
Opmerking: Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik van het apparaat en 
bewaar deze voor verdere verwijzing. 

 
Opmerking: Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Demonteer of open het apparaat niet. Het 
openen kan radiatie gevaar veroorzaken. 

 
Reinigen: Verwijder de stroomstekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat 
reinigt. U kunt het voorpaneel en de afstandsbediening schoonmaken met een zachte droge doek. 
Gebruik nooit chemische middelen zoals benzine, thinner, aceton of andere middelen. 

 
Reparatie: Repareer, demonteer of modif iceer het apparaat niet zelf. Dit kan brand of een 
elektrische schok veroorzaken. Indien er onderhoud uitgevoerd moet worden, dient u contact op te 
nemen de service center of dealer.. 

 
Ventilat ie: Zorg dat de lucht in de luchtopeningen vrij kan circuleren. Door oververhitting kan brand 
ontstaan. Zet het apparaat niet op zachte ondergrond of tapijt. Stel het apparaat niet bloot aan direct 
zonlicht en plaats het niet (dicht) bij een verwarming. Stapel geen elektronische apparaten bovenop 
het apparaat. 

 

Stroomsnoer bescherming: Bescherm het stroomsnoer zodat er niet overheen gelopen kan worden 
en het niet beklemd kan raken, vooral ter hoogte van de stekkers, stekkerdozen en het punt waar het 
snoer op het apparaat is aangesloten. 
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Vloeistoffen: Houdt vloeistoffen uit de buurt van het apparaat. Het apparaat mag niet worden 
blootgesteld aan (spat)water. Plaats geen objecten gevuld met water, zoals vazen of glazen, op het 
apparaat. Mors geen vloeistof op het apparaat. 
 
Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook in het apparaat door de openingen, hierdoor kunnen 
ze in aanraking komen met gevaarlijke spanningspunten. Dit kan kortsluiting met brand of een 
elektrische schok veroorzaken. 
Opmerking: Uw apparaat kan bij de volgende omstandigheden vochtig raken: 
 Als het apparaat plotseling van een koude omgeving of een airconditioning ruimte naar een 
warme omgeving verplaatst; 
 Onmiddellijk wanneer de verwarming aan staat; 
 In een stomende of erg vochtige kamer. 
Als er vocht vormt in het apparaat, zal het vermoedelijk niet goed meer werken. Om dit probleem te 
verhelpen, schakel de stroom uit en wacht ongeveer twee uur om het vocht te laten verdampen. 

 
 
Vervanging van onderdelen: Zorg ervoor dat een bevoegd onderhoudspersoneel de reparaties 
uitvoert. Vervangende onderdelen dienen gespecif iceerd te zijn door de fabrikant of dienen dezelfde 
kenmerken te hebben als het originele onderdeel. Ongeoorloofde vervanging kan brand, elektrische 
schokken of andere gevaren veroorzaken. 
 
Veiligheidscheck: Nadat onderhoud en reparatie is uitgevoerd, dient u de monteur te verzoeken om 
de algemene veiligheid van het apparaat te controleren. 

 
 

2 Introductie  
Bedankt voor uw aanschaf van de SAB Unix Triple HD ontvanger. 
Deze HD ontvanger voldoet volledig aan de internationale DVB standaard en zend dus digitaal beeld, geluid, 
informatie en teletekst direct naar uw TV, vanaf de satelliet uitzending. U kunt nu gemakkelijk digitaal 
verzonden muziek, nieuws, f ilms en sport satelliet uitzendingen ontvangen en bekijken op kantoor of thuis. 
U kunt ook diverse in de HD ontvanger ingebouwde spelletjes spelen. De HD ontvanger ondersteunt ook 
DiSEqC 1.0, 1.1,1.2 en USALS, waardoor u uw antenne op de gewenste satelliet kunt richten. U kunt oneindig 
veel TV en radio zenders opslaan en de favoriet, vergrendeling, wissen, verplaatsen en sorteer functies 
gebruiken. Het menu is zeer modern en ondersteunt meerdere talen. Alle functies kunnen worden 
uitgevoerd met de afstandsbediening en sommige functies ook met de knoppen op het voorpaneel. De HD 
ontvanger is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan toekomstige vereisten. Let wel op dat nieuwe 
software de functionaliteit van de ontvanger kan wijzigen. Indien u problemen heeft met de bediening van 
de HD ontvanger, raadpleegt u dan de relevante sectie in deze handleiding, inclusief de ‘Problemen 
oplossen’. Deze handleiding zal u nuttige informatie geven over het gebruik van de HD ontvanger. 
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3 Kenmerken  
 MPEG Volledig DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD compatibel 
 DVB-T/DVB-C 
 Opera internet browser 
 Spark TV portal 
 WebTV 
 Oneindig veel kanalen (TV en Radio) programmeerbaar 
 Ondersteuning voor menu in meerdere talen  
 Wijzigen van de kanalenlijst 
 Wijzigen van de favorietenlijst 
 True-color On-Screen Display (OSD) 
 Volledige Beeld In Grafiek (PIG) functie 
 Elektronische Programma Gids (EPG) voor zender informatie op het scherm 
 Ondersteuning van ondertitels 
 Teletekst ondersteuning door VBI invoeging en software emulatie 
 Kinderslot per zender of programma 
 S/PDIF voor digitale audio of Dolby digital bitstream uitvoer 
 DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 en USALS 
 HDMI HD Video/Audio uitvoer 
 USB 2.0 Host 
 LED Display voor service informatie (optioneel) 
 RTC (Real-Time-Clock) 
 TimeShift  
 Video Opnamen  
 Één kanaal opnemen en één ander kanaal t imeshift (optioneel) 
 Conax Ingebouwd kaart lezer 
 Full HD 1080p uitgang via HDMI 
 AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 afspelen 
 YouTube, SHOUTcast Radio, en Picasa Compatibel 
 Weerbericht & RSS Reader functies  
 Software Update ondersteund via USB, RS232 of Internet 
 Oneindig Plug-In ondersteund. 
 Bericht, FAQ en Gebruikershandleiding ondersteund 
 Bestanden downloaden van FTP server 
 LINUX besturingssysteem 
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4 Snelstartgids 
4.1 Voorpaneel 
Open de klep van het voorpaneel. 
 

 

 
Houdt de smartcard horizontaal met de elektronische chip aan de bovenzijde. Voer de smartcard dan in het 
slot op uw ontvanger. 
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4.2 Achterpaneel 

 

 

4.3 Aansluitingen 
Dit hoofdstuk omschrijft hoe u uw ontvanger correct dient aan te sluiten op uw specif ieke apparatuur om zo 
optimaal signaal kwaliteit te verkrijgen. De ontvanger biedt verschillende aansluitingen voor TV, 
videorecorder en andere apparaten. Kies de meest geschikte aansluiting op basis van welk apparaat u hebt. 
  
Waarschuwing: Sluit alle componenten aan voordat u stroomkabels aansluit. Zet altijd de ontvanger, de TV  
       En andere componenten uit voordat u kabels aansluit of los maakt. 
 
Let op:  Als u problemen ondervindt bij het installeren van uw ontvanger, neemt u dan contact op met de 

helpdesk van uw lokale verkoper. 
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4.3.1 De antenne aansluiten 

1. Sluit één of twee satelliet coax antennekabels aan vanaf de muur naar de LNB IN aansluiting. 
2. Sluit een kabel/terrestrische (DVB-T) coaxkabel aan op de AERIAL IN aansluiting. 
Let op: Kabel en terrestrisch (DVB-T) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. 

4.3.2 De TV aansluiten 

1. TV met HDMI aansluit ing: 
Sluit voor de beste beeldkwaliteit de ontvanger aan op de TV door middel van een HDMI kabel. 

2. TV met SCART aansluit ing: 
Sluit voor een geode beeldkwaliteit de ontvanger aan de TV door middel van een SCART kabel. 

3. TV met een AV aansluit ing: 
Sluit de ontvanger aan op de TV door middel van een AV kabel voor het weergeven van audio en video. 

Let op: 
1. Wanneer u het digitale audio systeem gebruikt, sluit de ontvanger dan aan op uw systeem door middel 

van een S/P-DIF kabel voor audio. 
2. Uw TV direct op de audio/video uitgang van de ontvanger aansluiten zal u verzekeren van een beter 

beeldkwaliteit en zal uw kijkplezier vergroten. 
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4.3.3 Aansluiten van het netwerk 

1. Aansluiten op het LAN netwerk: 
Sluit één uiteinde van de ethernet kabel aan op de ontvanger en het andere uiteinde op de LAN router. 

2. Aansluiten op Wi-Fi (draadloos netwerk): 
U kunt op het netwerk aansluiten via een Wi-Fi access point of een ADSL/kabelmodem. 

a. Sluit de draadloze USB dongle aan op de USB poort (optioneel verkrijgbaar) 
b. Stel de opties in voor het Wi-Fi netwerk. 
 Netwerk naam (SSID): Kies het netwerk naam van uw Wi-Fi access point uit de lijst. 
 Beveiligingstype (WEP): Deze ontvanger ondersteunt WEP 40/128bit ASCII en WEP 40/128bit HEX. Het 

beveiligingstype van uw Wi-Fi netwerk en de ontvanger dient gelijk te zijn ingesteld. 
 Wachtwoord: Wanneer u een beveiliging gebruikt, moest u het wachtwoord instellen. Geef hetzelfde 

wachtwoord in als wat in uw Wi-Fi netwerk instellingen is vastgelegd. 
3. Aansluiten op 3G: 

Verbindt met het 3G netwerk door het aansluiten van optioneel verkrijgbare 3D kaart op de USB poort.  

 
Let op: 
1. Zorg ervoor dat de afstand tussen het Wi-Fi access point en de ontvanger niet te groot is. Dit kan de 

kwaliteit van het netwerk verbinding negatief beïnvloeden. 
2. Het wordt aanbevolen om een draadloze USB dongle aan te schaffen die is voorzien van een RT73, 

RT8192cu, RT3070, RT2870, RT2070, RT8712u, ZD1211b of ZD1211. Andere producten werken mogelijk 
niet goed of niet correct. 

3. Wij raden aan om verbinding met het netwerk door middel van een LAN kabel te maken. 
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4.4 De ontvanger aan/uit zetten 
1. Sluit de stroomkabel van de ontvanger aan op een lichtnet aansluiting. 
2. Zet de stroomschakelaar op het achterpaneel om op de AAN stand ( I ). 
3. Zet de ontvanger aan/uit door het drukken op de [ POWER] knop op de afstandsbediening of de 

[ POWER] knop op het voorpaneel. 

 

? Veel gestelde vragen 

V: De stroom van mijn ontvanger is ingeschakeld en is niet in stand-by modus, maar op de TV is niets te 

zien: 

A: Controleer of de TV op de juiste video ingang staat ingesteld (niet op de TV kanalen). Bijvoorbeeld, wanneer 

u de ontvanger op de aansluiting “Video1” van de TV heeft aangesloten, moet u de TV ook instellen op de 

“Video1” ingang. 

V: De stroom van mijn ontvanger staat aan en is niet in stand-by modus, maar het TV scherm toont niets 

behalve “geen signaal”. 

A: Dit betekent dat het door u gekozen kanaal geen signaal heeft. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
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4.5 Afstandsbediening 
 POWER  

Hiermee kunt u de stand-by modus van de ontvanger in of uit te 
schakelen. 

 MUTE 
Hiermee onderbreekt u het geluid of kunt u het terugstellen. 
NUMERIKE TOETSEN 
Hiermee selecteert u zender nummers en kunt u programmeer 
parameters invoeren. 
TV / RADIO 
Schakelt de ontvanger tussen TV en radio modus. 

(ZOOM) 
Druk de  toets om de vergroting in te stellen, van X1 tot X16. 

( TERUGROEPEN) 
Ga naar het vorige kanaal. 
AUDIO 
Instellen van de audio kanalen, om de audio modus te selecteren: Links, 
Rechts, Stereo, Mono. 
TV/SAT 
Schakelt de ontvanger tussen TV en ontvanger modus. 
INFO 
Om informatie over het kanaal of verschillende programma informatie 
van de huidige service te tonen. 
EPG 
Toont het programma gids op het scherm, indien beschikbaar.  
MENU 
Toont het hoofdmenu op het scherm. 
EXIT 
Stopt de selectie van de gebruiker en gaat terug naar de kijkmodus 
vanuit een menu. 
OK  
Om een menu optie te kiezen, of om een invoer te wijzigen. 
◄,►KEY 
Om het volume niveau in te stellen, of om de cursor links of rechts te 
verplaatsen in het menu. 
▼,▲KEY  
Om kanalen te wijzigen, of om de cursor omhoog of omlaag te 
verplaatsen in het menu. 
P+ / P- 
Om de cursor naar de volgende of vorige pagina te verplaatsen, in het 
menu of in de kanalenlijst. 
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V+ / V- 
Om het volume niveau in te stellen. 
PORTAL 
Om het PORTAL menu op te starten. 
●RECORD  
Om de opname te starten. 
TXT 
Om de Teletekst functie op te starten. 
OPTION 
Om de NVOD functie op te starten. 
Blue Button 
Om de Multi-Screen functie op te starten. 

(FIND) 
Kanalen opzoeken met Alfabetische functie. 

SLEEP 
Om het SLEEP menu op te starten. 
V.FORMAT 
Druk op de V.FORMAT toets om de display modus te schakelen  
tussen "480", ”576”,”720”, "1080i", “1080p” en “Auto”. 
FAV(FAVORITE) 
Om de ontvanger naar de favoriete server modus te schakelen. 
Om het favoriete kanaal te tonen. 
SAT  
Satellietlijst. 

 FOLDER 
Druk op deze knop om direct naar het opname manager menu te gaan. 
Time Shift 
Druk op deze knop om de Timeshift informatiebalk te tonen. 

 Play 
Om MP3, JPEG of opname bestanden af te spelen. 

 Stop 
Om Timeshift, de opname of het afspelen van MP3/JPEG bestanden te 
stoppen. 

 PAUSE Pauzeert het beeld.  
 /  (PAGE- / PAGE+) Snel achteruit / vooruit spoelen. 
 /  Overschakelen naar vorige of volgende bestanden. 

USB Verwijder veilig de USB harde schijf. 
 /  (PREV / NEXT) Ga naar start of eindpositie. 

PLAYMODE Om de Afspeelmodus te schakelen.  
F1 Om het SLEEP menu op te starten. 
F2/F3 Gereserveerde knoppen. 
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4.6 Snelle installatie 
Dit menu helpt u om snel de basis functies in te stellen. 
 Wanneer de STB voor het eerst wordt gebruikt, 

wordt het Snelle installat ie menu getoond.  
 Wanneer u de STB terug zet naar de fabrieks- 

instellingen in het Systeem/Basis instellingen 
/Fabrieksinstellingen menu, wordt na een herstart 
ook het Eenvoudige installat ie menu getoond. 

Let op: Als de software een standaard kanalenlijst bevat, 
speelt de STB het eerste Kanaal in de lijst. 

4.6.1 Taal instell ingen 

Met taal instellingen kunt u de taal selecteren. 
Kies de gewenste taal met de [▲, ▼] en [◄, ►] 
knoppen.  
In dit menu: 
Druk op de [P+] knop om op te slaan en naar het t ijd 
instellingen menu te gaan.  

 

4.6.2 Tijd instell ingen 

 
Met Tijd instellingen kunt u de tijd instellen. Deze 
wordt getoond op het frontpaneel, en op de info balk.  

In dit menu: 
Druk op de [P+] knop om naar het Netwerk instellingen 
menu te gaan.  
Druk op de [P -] knop om naar het Taal instellingen 
menu te gaan. 
1. Auto update: Druk de [ok] knop, en dan de [▲, ▼]  
knoppen, druk als laatste de [ok] knop, of de [◄, ►] 
knoppen om een optie te kiezen. 

a. AAN: Haalt de tijd op van het kanaal wat u wilt 
bekijken. 

     Let op: De datum en tijd wijzigen nu niet. 
    b. UIT: Handmatig de datum en tijd instellen.  

     Let op: U kunt nu de GMT offset niet wijzigen. 
2. YY/MM/DD: Stel de datum in met de numerieke 
toetsen. 
3. Tijd: Stel de tijd in met de numerieke toetsen. 
4. GMT Aanpassen: Druk de [ok] knop, en [▲, ▼], 
druk als laatste de [ok] knop. Of de [◄, ►] knoppen om 
de gewenste optie te kiezen. 

 
5. Zomer t ijd: Druk op de [ok] knop, druk dan de [▲, 
▼] knoppen, druk als laatste de [ok] knop. Of druk de [◄, 
►] knoppen om AAN of UIT te kiezen. 
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4.6.3 Netwerk instell ingen 

 
Met netwerk instellingen kunt u uw verbinding met het 
internet instellen. 
Indien u via het LAN aansluit en uw LAN heeft een DHCP 
service. Druk op de [ok] knop bij de DHCP optie, druk 
dan de [▲, ▼] knoppen, en de [ok] knop. Of druk op [◄, 
►] om AAN te kiezen. Heeft uw LAN geen DHCP, kies 
dan UIT, u dient het netwerk handmatig in te stellen. 
In dit menu: 
Druk de [P+] knop voor Video instellingen.  
Druk de [P-] knop voor Tijd instellingen. 
 

4.6.4 Video instell ingen 

 
Bij video instellingen bepaalt u het weergave formaat en 
de resolutie. 
1. HDMI uitgang: Druk [◄, ►] om tussen de video 

resoluties te wisselen, in de volgorde “480<-> 
576<-> 720<-> 1080i<->1080p<-> Auto”. Of druk op 
[ok], en kies met de [▲, ▼] knoppen, en druk op 
[ok] om te bevestigen. 

Let op:  
1) Auto betekent dat het systeem de video 
resolutie afstemt op de zender die wordt 
afgespeeld. Het schakelen tussen verschillende 
resoluties kan het TV scherm doen flikkeren.  
2) Wanneer u via A/V of SCART aansluit, kunt u 
alleen een resolutie kiezen die door uw TV wordt 
ondersteund.  

2. Beeldverhouding: Druk [◄, ►] om tussen de 
beeldverhoudingen te wisselen, in de volgorde 
“ 4:3<-> 16:9<-> Auto. Of druk de [ok] knop, en kies 
met de [▲, ▼] knoppen, en druk op [ok] om te 
bevestigen. 
4:3:  Auto - Letterbox - Centre 
16:9:  Auto - Pillar Box - Zoom 
Auto: De beeldverhouding volgt de instellingen 
van de zender 

3. Conversie: Druk [◄, ►] om te wisselen, in de 
volgorde “ LETTER_BOX<-> PAN_SCAN<-> 
GECOMBINEERD<-> NEGEREN. Of druk [ok] en 
kies met [▲, ▼], en druk op [ok] om te bevestigen. 

In dit menu: 
Druk [P+] voor Netwerk instellingen.  
Druk [P -] voor Wachtwoord instellingen.  

4.6.5 Wachtwoord instell ingen 

 
Hier kunt u het systeem wachtwoord wijzigen, het 

standaard wachtwoord is 0000. 

In dit menu: 
Druk [P+] voor Configuratie instellingen.  
Druk [P -] voor Video instellingen. 

4.6.6 Configuratie instell ingen  
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Hier bepaalt u de instellingen voor het online bijwerken. 
Message auto play: Druk op [◄, ►] om te wisselen 
tussen inschakelen en uitschakelen. 
Inschakelen: Toon berichten automatisch in het 
volledige scherm wanneer video wordt getoond. 
Uitschakelen: Berichten worden niet automatisch in het 
volledige scherm getoond wanneer video wordt 
afgespeeld. 
Software Upgrade Notify: Druk [◄, ►] om te 
schakelen tussen inschakelen en uitschakelen. 
Resource Transfer Mode: Druk [◄, ►] om te schakelen 
tussen HTTP en FTP. 
 

4.7 Kanalen Scannen 
Ga naar Menu/Installat ie/Satelliet Installat ie/Satelliet, 
kies de juiste satelliet en druk vervolgens de [rood] knop 
om kanalen te scannen. 
Let op: Als kanalen scannen niet werkt, neem dat 
contact op met uw lokale satelliet schotel leverancier. 

 
 

 
 

5 Basis Functies 
5.1 Kanaal omhoog-omlaag 
U kunt de kanalen op verschillende manieren kiezen. 
 Druk de [▲, ▼] knoppen in volledig scherm. 
 Geef het kanaal nummer direct in met de numerieke 

toetsen. 
 Ga naar de TV Lijst of Kanaal bewerken en kies een 

kanaal. 
Let op: 
 Druk op [TV/RADIO] om te schakelen tussen TV en 
radio kanalen. 
 Druk de [RECALL] knop om naar de vorige tien 
zenders terug te keren. 
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5.2 Volume omhoog-omlaag/ 

Mute/Audio 
Druk om het geluidsvolume te wijzigen op de [◄, ►] of 
[V+, V-] knoppen. 

Druk op de [ MUTE] toets om het geluid uit te zetten en 
het scherm toont een mute aanduiding. 

5.3 Audio instellingen 
Audio instellingen zijn alleen beschikbaar indien de 
zender meerdere audio talen ondersteund. 
Druk op [AUDIO] om de audio taal en richting te 
wijzigen. 

Iedere keer dat u de [◄, ►] knoppen drukt, veranderen 
de waarden. 
Let op: De mute functie blijft ingesteld terwijl u van 
kanaal wisselt. 

 

5.4 Weergave resolutie 
Druk de [V.Format] knop om de resolutie van het scherm 
in te stellen. 
Iedere keer wanneer u deze knop drukt, verandert de 
waarde. 
480<-> 576<-> 720<-> 1080i<->1080p<-> Auto 
Let op: Wanneer u de ontvanger op uw TV aansluit met 
A/V of SCART, kunt u de weergave alleen veranderen in 
een resolutie die uw TV ondersteund.  

5.5 Informatie balk 
De informatie balk toont informatie over het huidige 
kanaal, wanneer u van kanaal wisselt. Druk de [INFO] 

knop wanneer de balk verborgen is. Druk op de [EXIT] 
knop om te verbergen. 
Let op: De balk wordt niet getoond indien geen kanaal 
wordt weergegeven. 

 

: Geeft aan dat het kanaal teletekst heeft 

: Geeft aan dat het kanaal EPG heeft. 

: Geeft aan dat het kanaal meerdere talen heeft. 

: Geeft aan dat het kanaal ondertitels heeft. 

: Geeft aan dat het kanaal versleuteld is. 

: Geeft aan dat het een HBBTV kanaal is. 

: Geeft aan dat het kanaal in de favorietenlijst staat. 

: Geeft aan dat het een HD kanaal is. 

 

5.6 Slaap timer 
Druk de [SLEEP] knop om de slaap timer in te stellen 
Iedere keer dat u deze knop drukt, verandert de waarde. 
OFF - 120 - 90 - 60 - 30 - 20 - 10 minuten  

 

5.7 TV/SAT 
Druk op de [TV/SAT] toets om te schakelen tussen TV en 
ontvanger modus. 
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5.8 Pauze 
1. Druk in afspeelmodus op de [  PAUSE] toets om 

het beeld te pauzeren. Het geluid loopt nog steeds 
door. 

2. Druk weer op de [PLAY] toets, en het beeld springt 
over naar het actuele beeld met het bijbehorende 
geluid. 

 
 

5.9 Zoom 
Met de [ (ZOOM)] toets kunt u een bepaald deel van 

het scherm vergroten. Druk nogmaals op de 

[ (ZOOM)] toets en de vergroting wisselt tussen x1 x2, 

x4, x6, x8, x12 en x16. In “x2 ~ x16” vergroting kunt u met 

de [◄,►], [▲,▼] toetsen het beeldgebied wat u wilt 

zien verplaatsen.  Druk op de [EXIT] toets om het 

“Zoom” venster te sluiten. 

 

5.10 NVOD 
Druk op de [OPTION] toets in het volledig scherm, voor 
het “NVOD” menu.  

 

5.11 Teletekst 
Teletekst is een gratis service die u het laatste nieuws, 
weer en veel andere informatie geeft. In teletekst mode 
kunt u interactieve diensten gebruiken. 
Alle kanalen die teletekst ondersteunen zullen het TTX 
icoon tonen in de informatie balk. 
1. Druk op [TTX] en kies TTX. 

2. Druk op [▲, ▼] om de taal te selecteren. 
3. Druk op [ok]. 
4. Gebruik de [◄, ►] & [▲, ▼] knoppen om de 
informatie te wisselen. 
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5.12 Ondertitels  
Alle kanalen die ondertitels hebben tonen het ondertitel 
icoon in de informatie balk. 
1. Druk op [TTX] en kies ondertitel. 

2. Druk op [▲, ▼] om de taal te kiezen. 
3. Druk op [ok]. 

 

 
 

5.13 Snelle balk 
Druk op [F1] om het menu te tonen. Het toont 
weerberichten, t ijd en status van netwerk en USB, en 
heeft een snelkoppeling om naar het "weer" menu te 
gaan. Het bevat ook een berichten box en USB 
geheugen beheren.  
Berichten box toont systeemberichten, zoals de 
beschikbaarheid van nieuwe software. 

 
  

5.14 USB geheugen beheren 
1. Druk op [geel] om een nieuwe folder toe te voegen, 

kopiëren, snijden, plakken, hernoemen en wissen 
functies 

2. Druk op [blauw] om de bestanden en folders te 
sorteren op naam, grootte of t ijd. 
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5.15 Satelliet 
1. Druk op [SAT]. 

2. Druk [▲, ▼] om een satelliet te kiezen. 
3. Druk op de [ok] knop. 

 

5.16 Favorieten groep 

veranderen 
1. Druk op de [FAV] knop. 
2. Druk op [◄, ►] om een favorieten groep te kiezen. 

3. Druk op de [▲, ▼] knoppen om een kanaal te 
kiezen. 

 

5.17 Opname 
In volledige scherm mode: 
1. Druk op [REC] om het opnemen te starten. 
2. Druk nogmaals op [REC] om de opname te 

pauzeren. 
3. Druk op [PLAY MODED] om naar het opname 

menu te gaan. 

4. Druk [▲, ▼] om een optie te kiezen. 

5. Druk [ok] om naar het Opname wijzigen menu te 
gaan 

6. Druk [◄, ►] om de lengte te wijzigen. 
7. Druk [STOP] om de opname te stoppen. 
Let op: 
1. Momenteel worden twee opnames ondersteund. 
2. U kunt ook radio programma’s opnemen. 
3. De opnemen balk wordt getoond wanneer u de 

[INFO] knop drukt. 
4. U kunt de opnameduur ook veranderen in menu > 

Systeem > PVR/HDD instellingen > Opname 
instellingen > Duur. 

5. Wanneer een nieuw geplande opname begint 
wanneer een andere opname al loopt, zal de 
opname balk gedurende een paar seconden worden 
getoond om aan te geven dat de opname is gestart. 
Indien u kijkt naar het kanaal wat u opneemt, 
verschijnt er een opname informatie bericht 6 
seconden voordat de geplande opname start, en de 
ontvanger zal automatisch omschakelen naar het 
kanaal wat opgenomen gaat worden. 

6. Het indrukken van de [POWER] knop tijdens de 
opname zal het opnemen niet stoppen. Een opname 
informatie bericht zal aangeven dat de opname 
over 6 seconden stopt, waarna de ontvanger op 
stand-by gaat. Kiest u Nee dan zal de ontvanger niet 
op stand-by gaan en zal de opname niet worden 
onderbroken. 

7. Zorg dat er voldoende vrije ruimte is voor de 
opname. Wanneer de vrije ruimte op de harddisk 
onvoldoende is zal de opname stoppen. Één uur 
opnemen kost ongeveer 2 tot 3 GB opslagruimte. De 
benodigde ruimte voor 1 uur opname kan 
afhankelijk van de inhoud van het programma 
variëren. 

8. Op de lijst van opgenomen programma’s te zien, 
gaat u naar menu > Bestandslijst > Opname menu. 
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5.18 Programma tijdens de 

opname afspelen 
1. Druk [PLAY] om de opname af te spelen. 
2. Druk [PAUSE] om het afspelen te pauzeren. 
3. Druk [◄, ►] om door de opname heen te spoelen. 
4. Druk [PAGE-, PAGE+] om snel vooruit te spoelen. 
5. Druk [PREV/NEXT] om naar het begin/einde van de 
opname te springen. 
6. Druk [STOP] om het afspelen te stoppen. 

 

5.19 Timeshift 
Bij t imeshift zet u het programma op pauze. Dit wordt 
dan opgenomen en zodra u op play drukt kijkt u verder 
vanaf het moment waar u was gebleven. Wanneer de 
opslagruimte vol is, verliest u het begin van uw opname. 
De opname loopt dan echter wel verder : 
1. Druk [PLAY] om de opname af te spelen. 
2. Druk [PAUSE] om het afspelen te pauzeren. 
3. Druk [◄, ►] om naar een ander moment in de 

opname te springen. 
4. Druk [PAGE-, PAGE+] om versneld af te spelen.. 
5. Druk [PREV/NEXT] om naar het begin/einde van de 
opname te springen. 
6. Druk [STOP] om het afspelen te stoppen. 
Let op: Wanneer u het kanaal, het pad of de tijd 
verandert, zal de opname opnieuw starten. 
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5.20 USB opslag unmounten 
1. Druk op [PLAY MODE]. 

2. Druk [▲, ▼] om de opslag te selecteren. 
3. Druk op [ok]. 
4. Kies YES en druk op [ok]  

 
 

5.21 HBBTV 

Heeft de informatie balk het  icoon, dan bevat dit 

kanaal HBBTV service. Zorg eerst dat deze service AAN 
staat in het Systeem/Basis instellingen/Diverse 
instellingen/HBBTV menu. Druk voor deze kanalen, 
wanneer het bericht wordt weergegeven, op de knop 
[rood] om het gerelateerde internet adres op te geven.

 

 

  

6 Kanaal 
6.1 TV/radio lijst 
De kanalenlijst helpt u om het kanaal wat u wilt kijken of 
wijzigen snel en gemakkelijk te vinden. 
U kunt de kanalenlijst op verschillende manieren 
openen. 
 In volledige scherm mode, drukt u op [ok]. De lijst 

wordt in het midden van het scherm getoond. 
 
Let op: Werkt alleen voor één kanaal tegelijkertijd. 

6.1.1 Kanalen veranderen 

Kies het kanaal wat u wilt bekijken en druk op [ok]. Het 
kanaal wat wordt getoond veranderd nu. 

1. : Geblokt kanaal, : Versleuteld kanaal (CAS 
iconen) 
2. Druk op [ok] of [Exit] om te verlaten. 
3. Druk [TV/Radio] om te schakelen tussen de TV en 
radio lijst.  
4. Druk [P+/P-] om naar de volgende pagina te gaan 
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6.1.2 Groep veranderen 

U kunt de lijst van de geselecteerde kanalen groep tonen.

（ Alle, FAV, Satelliet, A-Z, Provider, CAS, HD, 

Broadcaster.） 

1. Druk op de [▲, ▼] knoppen.  
2. Kies een kanalen groep. 

 
6.1.3 Toon gedetailleerde kanaal 

informatie 

U kunt het informatie menu tonen om informatie te 
krijgen over de service, satelliet, TP, vid/aud pid, 
Pcr/pmt pid, service id, Frame Status, Provider ,CAS 
van het kanaal. 
1. Druk op de [▲, ▼] knoppen. 
2. Kies een kanaal. 
3. Druk op [INFO]. Druk nogmaals om te annuleren. 

 
6.1.4 Kanalen sorteren 

Sorteer de lijst op: 
Nummer, A-Z, Free+CAS, CAS+Free, TP 
1. Druk op [blauw]. 
2. Druk [▲, ▼] om een optie te kiezen. 
3. Druk op [ok]. 

 
6.1.5 EPG bekijken 

1. Druk [groen] om de EPG nu te bekijken. 
2. Druk [ok] of [EXIT] om te verlaten. 

 
6.1.6 Favoriet kanaal toevoegen 

1. Druk op [geel]. 
2. Kies FAV en druk op [ok]. 
3. Kies de FAV groep van uw keuze. 
4. Druk [EXIT] om op te slaan en te verlaten. 
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Let op: Voer nogmaals uit om het favoriete kanaal te 
annuleren. 

 
6.1.7 Kanaal overslaan/overslaan 

annuleren  

U kunt dit kanaal niet met de [▲, ▼] knoppen bekijken 
in volledige scherm mode. 
1. Druk op [geel]. 
2. Druk op [▲, ▼] en kies overslaan. 
3. Druk op [ok]. 
4. Druk op [►]. 
5. Druk op de [▲, ▼] knoppen. 
6. Kies JA en druk [ok] om het kanaal te selecteren. 
7. Kies NEE en druk [ok] om het selecteren te 
annuleren. 

 
6.1.8 Blokkeren/Wissen/Hernoemen 

1. Druk op [geel]. 
2. Kies een optie. 

 Blokkeer: Kies AAN of UIT, en druk [ok] 
om op te slaan en te verlaten. 

 Wissen: Druk [ok] en druk [ok] om op te slaan 
en te verlaten. 

 Hernoemen: Druk [ok] en voer de naam in, 
druk dan op [rood] om op te slaan en te 

verlaten. 
Let op: Blokkeren annuleren vereist het wachtwoord. Als 

u het wachtwoord niet heeft gewijzigd is het 0000) 

 

 

 
6.1.9 Kanaal zoeken 

Vind een kanaal in de huidige groep.  
1. Druk op de [FIND] knop. 
2. Voer kanaal naam in. 
3. Druk op [rood] om te bevestigen. 
Let op:  
1. Druk [groen] om de cursor terug te plaatsen. 
2. Druk [geel] om de cursor vooruit te. 
3. Druk [blauw] om de naam te wissen. 
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6.2 Kanalen beheren 

6.2.1 Kanaal bewerken 

Ga naar MENU/Kanaal/Kanaal bewerken om de kanalen 
te beheren. 
Let op:  
1. Druk op [TV/Radio] om te schakelen tussen TV en 

radio.  
2. Druk [P+/P-] om door te gaan naar de volgende 

pagina. 

 
6.2.1.1 Groep veranderen 
U kunt de lijst van de geselecteerde kanalen groep 
tonen. 
Alle, FAV, Satelliet, A-Z, Provider, CAS, HD, 
Broadcaster. 

1. Druk op [rood]. 
2. Druk op [▲, ▼] en kies een kanalen groep. 
3. Druk op [ok]. 

 6.2.1.2 Een kanaal kiezen 
Met de [ok] knop kunt u de kanalen één voor één kiezen, 
of u kunt kanalen snel selecteren via het optie menu,  
Selecteer Alle, Deselecteer Alle, Selecteer anderen, 
Selecteer TP, Provider 
1. Druk op [groen]. 
2. Druk [▲, ▼] om een kanalengroep te selecteren. 
3. Druk op [ok]. 

 6.2.1.3 Kanaal verplaatsen 
U kunt u de volgorde van de kanalen wijzigen. 
1. Druk op [►]. 
2. Kies Verplaatsen en druk op [ok]. 
3. Druk op [▲, ▼] om te verplaatsen. 
4. Druk op [ok]. 
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6.2.1.4 Blokkeren/Wissen/Hernoemen/Overslaan 
1. Druk op [►]. 
2. Selecteer een optie. 

 Blokkeren: Druk op [ok] om op te slaan en 
te verlaten. 

 Wissen:  Druk op [ok]. 
 Hernoemen: Druk op [ok] en voer naam in, 

druk dan op [rood] om op te slaan en te 
verlaten. 

 Overslaan: Druk op [ok]. 

 

 6.2.1.5 Gedetailleerde kanaal informatie tonen 
U kunt het informatie menu tonen voor de volgende 
gegevens, 
service, satelliet, TP, vid/aud pid, Pcr/pmt pid, service 
id, Frame Status, Provider CAS, over het kanaal. 
1. Druk op [▲, ▼] om een kanaal te kiezen. 
2. Druk op [INFO]. Druk nogmaals om te annuleren. 

 

6.2.1.6 Kanaal zoeken 
Vindt kanaal in huidige groep.  
1. Druk op [FIND]. 
2. Voer kanaal naam in. 
3. Druk op [red] om te bevestigen. 
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Let op:  
1. Druk op [groen] om de cursor terug te plaatsen. 
2. Druk op [geel] om de cursor vooruit te plaatsen. 
3. Druk op [blauw] om de naam te wissen. 
4. Druk op [wit] om de invoer mode te wijzigen. 

 

 

6.2.2 Favorieten bewerken 

Ga naar Menu/Kanaal/Favorieten bewerken om kanalen 
aan de favorieten groep toe te voegen. 
Let op:  
1. Druk op [TV/Radio] om te schakelen tussen TV en 

radio lijst.  
2. Druk op [P+/P-] om naar de volgende pagina te 

gaan. 

 

6.2.2.1 Favoriete kanalen toevoegen/annuleren 
1. Selecteer kanalen met [ok] of optie 
2. Druk de [►] / [◄] knop. 
3. Kies Toevoegen/Weghalen. 
4. Druk op [ok]. 

Let op:  
1. Wanneer u favoriete kanalen annuleert kunt u alleen 

[ok] kiezen om te selecteren. 
2. Alle favoriete kanalen staan in de rechter kolom. 

 6.2.2.2 Hernoemen van FAV groep 
1. Druk op [►] of [◄] knop. 
2. Kies Hernoemen. 
3. Druk op [ok] om de naam in te voeren. 
4. Druk op [rood]. 
Let op:  
1. Druk op [groen] om de cursor terug te verplaatsen. 

2. Druk op [geel] om de cursor vooruit te verplaatsen. 
3. Druk op [blauw] om de naam te wissen. 
 

 6.2.2.3 Favoriete kanalen verplaatsen 
1. Druk op de [◄] knop. 
2. Kies Verplaatsen en druk op [ok]. 
3. Druk op de [▲, ▼] knoppen. 
4. Druk op [ok]. 
6.2.2.4 Favoriete groep veranderen 
1. Druk op [FAV]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een groep te kiezen. 
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5. Druk op [ok]. 

 
7 EPG 
De EPG (Elektronische Programma Gids) toont de 
gedetailleerde programma informatie van ieder kanaal, 
op volgorde van datum en tijd. U kunt uw eigen 
programma gids aanpassen om de voor u interessante 
programma’s of kanalen te tonen en uw kijkschema 
volgens de programma informatie te plannen. 
Let op:  
1. Druk op [INFO] om gedetailleerde informatie over 

het gekozen programma te bekijken. 
2. Druk op [P+/P-] om door te gaan naar de volgende 

pagina. 
3. Druk op [TV/Radio] om te schakelen tussen de TV 

en radio lijst. 

 

7.1 Groep veranderen 
U kunt de lijst van de geselecteerde programma groep 
tonen. 
Alle, FAV, Satelliet, A-Z, Provider, CAS, HD. 
1. Druk op [rood] en dan op de [▲, ▼] knoppen. 
2. Kies een kanalen groep. 
3. Druk op [ok]. 

 
7.2 Kanaal zoeken 
Zoek kanaal in huidige groep.  
1. Druk op [FIND]. 
2. Voer de kanaal naam in. 
3. Druk op [rood] om te bevestigen. 
Let op:  
1. Druk op [groen] om de cursor terug te verplaatsen. 
2. Druk op [geel] om de cursor vooruit te verplaatsen. 
3. Druk op [blauw] om de naam te wissen. 
4. Druk op [wit] om de invoer methode te wisselen. 
 

7.3 EPG nu/straks l ijst 
De lijst toont nu/straks EPG voor het huidige kanaal. 
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7.4 Schakel EPG tussen 

nu/straks 
Er zijn twee manieren om te schakelen tussen de EPGF 
nu en straks lijst. 

 Druk op [◄, ►] om te schakelen tussen de 
EPG lijst voor nu en straks. 
 1. Druk op [groen]. 

  2. Selecteer EPG Nu of EPG Straks met de 
[▲, ▼] knoppen. 

3. Druk op [ok]. 
 

7.5 Schema lijst 
De schema lijst toont een week EPG voor het huidige 
kanaal. 
1. Druk [groen] en druk op [▲, ▼] om EPG Schema 

te kiezen, en druk op [ok]. 
2. Druk [◄, ►] om de datum te veranderen. 
3. Druk [▲, ▼] om de EPG omschrijving te kiezen. 
4. Druk op [blauw] om het kanaal te wijzigen. 

 
 
 

7.6 Timer instellingen 
Er zijn twee manieren om naar het Timer menu te gaan: 
Ga naar het menu/kanaal menu, kies dan Timer beheren 
of druk in het EPG menu de knop [geel]. 

 
7.7 Een timer toevoegen 
1. Druk [geel] om naar het Timer menu te gaan. 
2. Opties instellen 
3. Druk [rood] om het event te hernoemen. 
4. Druk [EXIT] en kies JA om op te slaan en te verlaten. 

 Let op:  
1. U kunt het event niet eerder dan de huidige 

systeemtijd instellen. 
2. U kunt ook op de [REC] knop drukken om een timer 

event toe te voegen vanuit de EPG in het EPG 
Nu/Straks/Schema menu.  

3. U kunt niet meer dan acht events toevoegen. 
Verklaring: 
1. Nummer: Toont de volgorde van het huidige item. 
2. Service : Toont het kanaal, druk de [ok] toets om te 

wijzigen. 
3. Event naam: Toont de standaard event naam, u 

kunt ook op [rood] drukken om het te hernoemen. 
4. Start datum: Toont de begin datum van een event, 

u kunt de numerieke toetsen drukken om te 
wijzigen. 

5. Start t ijd: Toont de begin tijd van een event, u kunt 
de numerieke toetsen drukken om te wijzigen. 

6. Eind datum: Toont de eind datum van het event, u 
kunt de numerieke toetsen drukken om te wijzigen. 
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7. Stop t ijd: Toont de eind tijd van het event, u kunt de 
numerieke toetsen drukken om te wijzigen. 

8. Herhaling: Toont de event herhalingen, druk op de 
[◄, ►] toetsen om te schakelen tussen éénmalig, 
iedere dag, iedere week, werkdagen en weekend. 

9. Timer mode: Type van het event, dit kan service zijn 
of HDD opname. 

 

7.8 Een timer event wijzigen  
1. Druk op [groen] om naar het Timer menu te gaan. 
2. Opties instellen 
3. Druk op [rood] om het event te hernoemen. 
4. Druk op [EXIT] en kies JA om op te slaan en te 

verlaten. 
 

7.9 Timer events wissen 
1. Druk op [ok] om één of meer events te kiezen 
2. Druk op [rood] om te wissen. 
 

8 Installatie 
In het Installatie menu kunt u uw antenne instellen en 
de beschikbare radio en TV kanalen zoeken. Met deze 
ontvanger kunt u een vaste antenne, een SCD antenne of 
een gemotoriseerde antenne instellen. 
 

8.1 Satelliet kanalen zoeken 

(vaste antenne) 
Ga naar Menu/Installat ie/Satelliet installat ie, hier kunt 
u kanalen zoeken door het type en de gewenste satelliet 
in te stellen. 
 
Let op: Als de antenne niet correct is ingesteld, kan het 
zoeken naar kanalen niet worden geactiveerd. U kunt 
dan dus geen kanalen bekijken. 

8.1.1 Alleen LNB 

U kunt de ontvanger aansluiten op een antenne met een 
enkele LNB door middel van een RF kabel. 

 

U kunt de ontvanger aansluiten op twee antennes met 
een enkele LNB door middel van twee RF kabels. 

 

8.1.2 DiSEqC 

U kunt de ontvanger aansluiten op meerdere antennes 
met een LNB door middel van een switch en één RF 
kabel.  
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8.1.3 Alleen voor gebruik met een switch 

U kunt alleen kanalen van één of twee satellieten zoeken 
via de vaste antenne. 
1. Controleer dat uw antenne aansluiting en het 

geselecteerde antenne type correct zijn. 
2. Kies een satelliet afbeelding en druk op [groen].  

 Satelliet: Kies de satelliet. 
 Tuner select: Kies Tuner 1 of Tuner 2 
 Connectie type: Kies Separated (gescheiden) 

of Loop Through (doorgelust). 
Let op: Kies alleen Tuner 2 om te wijzigen. 

 LNB: Kies de LNB frequentie. 
 22kHZ: Zet deze op AAN wanneer u een 22kHZ 

tone switch box gebruikt. 

 DiSEqC: Kies de DiSEqC switch, 
 Stroom: Kies de juiste waarde. 

 
3. Druk op [rood]. 

 Modus: 
1. Alle: Scan naar alle soorten kanalen. 
2. FTA: Scan naar gratis kanalen. 
3. ALL_TV: Scan alle TV kanalen. 
4. FTA_TV: Scan gratis TV kanalen. 
5. ALL_RADIO: Scan alle radio kanalen. 
6. FTA_ RADIO: Scan gratis radio kanalen. 

 Net: Kies NIT AAN om de laatste transponder 
informatie te ontvangen. 

4. Druk op [ok] om te scannen.  
5. Kies wanneer het zoeken compleet is, op opslaan en 

druk op [ok] om de gevonden kanalen op te slaan en 
te verlaten. 

Let op: Druk op [EXIT] om het zoeken naar kanalen te 
stoppen. 
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8.1.4 Bl ind scannen 

Met deze functie zoekt u naar kanalen, maar hoeft u 
handmatig geen TP in de transponder lijst toe te voegen.  
Eerst worden de transponders die worden gevonden 
toegevoegd, en daarna worden alle bijbehorende 
kanalen gescand. 
1. Ga naar satelliet lijst. 
2. Druk op [▲, ▼] om een satelliet te kiezen. 
3. Druk op [rood]. 
4. Druk op [◄, ►] om AAN te selecteren. 
5. Druk op [◄, ►] om de modus te kiezen tussen Alle, 

FTA, ALL TV, FTA_TV, ALL_RADIO en 
FTA_RADIO. 
 Alle: Scan naar alle soorten kanalen. 
 FTA: Scan naar gratis kanalen. 
 ALL_TV: Scan alle TV kanalen. 
 FTA_TV: Scan gratis TV kanalen. 
 ALL_RADIO: Scan alle radio kanalen. 
 FTA_ RADIO: Scan gratis radio kanalen. 

6. Druk op [◄, ►] om Net te kiezen tussen NIT UIT 
en NIT AAN. 
 NIT AAN: Om de laatste transponder 
informatie te ontvangen. 

7. Druk op [◄, ►] om de Polarisatie te kiezen Auto, 
H en V. 
 Auto: Scan kanalen met polarisatie H en V. 
 H: Scan kanalen met polarisatie H. 
 V: Scan kanalen met polarisatie V. 

8. Druk [ok] om te scannen. 

 
 

 

8.1.5 Transponder instellen 

De beschikbare transponders voor iedere satelliet 
worden automatisch getoond. U kunt, indien nodig, de 
transponder instellingen ook direct invoeren. 
1. Druk op [geel] om naar de Transponder lijst te 

gaan.  
2. Druk op [groen] om een nieuwe transponder toe te 

voegen. 
 Freq: Voer de frequentie van de transponder in. 
 H/V: Selecteer de polarisatie van de 

transponder met H of V. 
 Sym: Geef de symbol rate van de transponder 

in. 
 FEC: Kies de FEC voor de transponder.  

Iedere keer als u op [◄, ►] drukt, verandert de 
waarde. 
Auto <–> 1/2 <-> 2/3 <-> 3/4 <-> 4/5 <-> 5/6 <-> 
6/7<-> 7/8 <-> 8/9 <->1/4 <-> 1/3 <-> 2/5 <-> 
3/5 <-> 9/10. 

 Mode: Selecteer DVB-S of DVB-S2. 
Druk op [ok]. 

3. Druk op [geel] om de geselecteerde transponder te 
wijzigen. 

4. Druk op [blauw] om de geselecteerde transponders 
te wissen. 

5. Druk op [INFO] om de op de transponder gevonden 
kanalen te tonen. 
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8.1.6 Kanalen zoeken (gemotoriseerde 

antenne) 

U kunt de positie van de satellieten instellen wanneer u 
een gemotoriseerde antenne gebruikt, voor het eff iciënt 
zoeken naar kanalen. 
1. Controleer dat uw antenne aansluiting en het 

geselecteerde antenne type correct zijn. 
2. Kies de satellieten waarop de gemotoriseerde 

antenne gericht is. 
3. Kies het type en locatie van uw motor (Motor 

instellingen). 
4. Kies uw antenne positie voor de gewenste 

satellieten. 
5. Stel de operatie limiet van uw motor in. 
6. Druk op [rood] om te scannen, de gevonden 

kanalen worden getoond. 
7. Wanneer het zoeken compleet is, kies dan opslaan 

en druk [ok] om op te slaan en te verlaten. 
Let op: 
1. Bij gebruik van een gemotoriseerde antenne kunt u 

slechts de kanalen van één satelliet tegelijkertijd 
scannen. Herhaal het zoek proces om op meerdere 
satellieten te scannen. 

2. Druk op [EXIT] om te stoppen en druk op [ok] om 
op te slaan en te verlaten. 

3. Zie ook Transponder instellingen voor details over 
het instellen van de transponder. 

 

8.1.7 Motor instell ingen 

Stel het type en de locatie van uw motor. 
1. Ga naar Menu/Installat ie/Satelliet/Wijzig satelliet 

en druk op [geel]. 
2. Kies het motor type bij het motor item. 

 DiSEqC 1.2: Algemene gemotoriseerde 
antenne met DiSEqC 1.2. 

 USALS: Gemotoriseerde antenne met USALS. 
3. Kies Mijn lengte en voer de lengte en richting in. 
4. Kies Mijn breedte en voer de breedte en richting in. 
5. Kies Set Limit en stel de limiet in voor de motor. 

 Kies Oost of West als waarde. 
 Kies Beweging of Continue beweging om de 

motor naar oost of west te bewegen. 
 Selecteer opslaan en druk op [ok] om op te 

slaan. 
Let op: Wanneer het motor type is ingesteld als DiSEqC 
1.2, toont het menu niet Mijn lengte, Mijn breedte. 
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8.2 Kabel kanalen zoeken 

(vaste antenne) 
Bij Menu/Installat ie/Kabel installat ie kunt u handmatig 
of automatisch kanalen zoeken. 
Let op: Als de antenne niet correct is ingesteld kan 
kanalen zoeken niet worden geactiveerd, U kunt dan 
geen kanalen bekijken. 
 
Bij handmatige installatie: 
1. Druk op [ok] om één of meer TP te selecteren en 
druk op [rood] om kanalen te scannen. 
2. Druk op [groen] om een nieuwe transponder toe te 

voegen. 
 Freq: Voer de frequentie van de transponder in 

tussen 70000 en 900000. 
 Sym: Voer de symbol rate van de transponder 

in tussen 1000 en 45000. 
 QAM: Kies een QAM voor de transponder. 

Iedere keer als u [◄, ►] drukt, verandert de waarde. 
16 <–> 32 <-> 64 <-> 128 <-> 256 . Druk op [ok] om te 
bevestigen. 
3. Druk [geel] om de geselecteerde transponder te 

wijzigen. 
4. Druk [blauw] om de geselecteerde transponders te 

wissen. 
5. Druk op [INFO] om de op de transponder gevonden 

kanalen te tonen. 

  

8.3 Terrestrische (DVB-T) 

kanalen zoeken (vaste antenne) 
In Menu/Installat ie/Terrestrial Installat ie kunt u 
kanalen handmatig of automatisch zoeken. 
Let op:  
1. Als de antenne niet correct is geïnstalleerd, kan het 
kanalen zoeken niet worden geactiveerd. U kunt dan 
geen kanalen bekijken. 
 
Bij handmatige installatie: 
1. Druk op [ok] om één of meerdere TO te selecteren 

en druk op [rood] om kanalen te scannen. 
2. Druk op [groen] om een nieuwe transponder toe te 

voegen. 
a) Freq: Voer de frequentie van de transponder in 

tussen 50000 en 900000. 
b) Band Width: Druk op [◄, ►] om een waarde 

te selecteren tussen 6 MHz, 7 MHz en 8 MHz. 
c) Kanaal Nr: Voer het kanaal nummer in tussen 0 

en 200. 
d) Druk op [ok] om te bevestigen. 

3. Druk op [geel] om de geselecteerde transponder te 
wijzigen. 

4. Druk op [blue] om de geselecteerde transponders te 
wissen. 

5. Druk op [INFO] om de op de transponder gevonden 
kanalen te tonen. 

Bij automatische installatie: 
Druk op [ok] om kanalen automatisch te scannen.  
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9 Systeem 
In Menu/Systeem kunt u informatie over het systeem 
vinden, Basis Instellingen, PVR/HDD Instellingen, 
Netwerk Instellingen, Update. 
Let op: Druk op [EXIT] om te verlaten. 
 

9.1 Basis instellingen 
Ga naar Menu/Systeem/Basis Instellingen, in dit menu 
bevindt zich Taal Instellingen, Tijd Instellingen, 
Ouderlijk Slot, A/V Instellingen, Fabrieksinstellingen, 
Diverse Instellingen, Tuner Instellingen, Condit ional 
Access, Contact en Systeem Informatie. 

 

9.1.1 Taal Instell ingen 

1. Menu taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met [▲, 

▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk de [◄, 

►] knoppen om een OSD menu taal te kiezen. 

2. Audio taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met [▲, 

▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk de [◄, 

►] knoppen om een audio taal te kiezen  

Let op: Sommige kanalen hebben meer dan één 

audio taal, met deze functie kunt u de primaire 

audio taal voor dit kanaal instellen. Indien het 

kanaal dezelfde taal heeft als “eerste audio”, dan zal 

de ontvanger deze taal standaard afspelen. Indien 

het kanaal niet de betreffende audio taal bevat, dan 

wordt automatisch de standaard taal van het 

huidige kanaal gespeeld. De keuzes aan audio talen 

zijn o.a.: Engels, Frans, Duits, Russisch, Arabisch, 

Portugees, Turks, Spaans, Pools, Italiaans, etc. 

Audio Prioriteit: Druk op [ok] en kies vervolgens 

met [▲, ▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk 

[◄, ►] om Dolby Digital of Taal te kiezen.  

Dolby Digital: Dolby audio spoor wordt gespeeld 

indien het huidige kanaal een dolby audio 

spoor bevat.  

Taal: Geef het dolby audio spoor geen prioriteit voor 

de kanalen die een dolby audio spoor hebben. 

3. EPG Taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met de 

[▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok]. Of 

druk [◄, ►] om een EPG taal te kiezen.. 

4. Ondertitel Taal: Druk op [ok] en kies vervolgens 

met [▲, ▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk 

de [◄, ►] knoppen om een ondertitel taal te 

kiezen. Dit is een item voor het veranderen van de 

taal van de ondertitels. Indien de service dit 

ondersteunt, is de ondertitel taal te selecteren in 

het ondertitel menu in volledige scherm modus. De 

ondersteunde talen kunnen zonder bericht worden 

gewijzigd.  

5. Teletekst Taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met 

[▲, ▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk op 

[◄, ►] om de TXT taal te selecteren. Indien de 

service het ondersteund kunt u de teletekst taal in 

het teletekst menu in volledige scherm modus 
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veranderen. De ondersteunde talen kunnen zonder 

bericht worden gewijzigd. 

6. Ondertitel Weergave: Druk op [ok] en kies 

vervolgens met [▲, ▼] een optie, en druk dan op 

[ok]. Of gebruik de [◄, ►] knoppen om te kiezen 

tussen Auto of Handmatig.  

Auto: De ondertitels worden automatisch getoond 

indien deze in de stream aanwezig zijn,  

Handmatig: Druk op [geel] en kies de weer te 

geven ondertitel. 

7. Online Taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met 

[▲, ▼] een optie, en druk dan op [ok]. Of druk de 

[◄, ►] knoppen om een online menu taal te kiezen. 

Let op: Het Weerbericht, FAQ en de 

Gebruikershandleiding taal veranderen 

automatisch mee met deze optie. 

 

9.1.2 Tijd Instell ingen 

1. Auto update: Druk op [ok] en kies vervolgens met 
de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok]. 
Of druk [◄, ►] om een optie te selecteren. 

    a. AAN: Haalt de tijd van de informatie van het 
kanaal waarnaar u kijkt. 

     Let op: De tijd en datum kunt u nu niet 
wijzigen. 

    b. UIT: U moet de datum en tijd handmatig 
instellen.  

     Let op: U kunt nu niet de GMT Aanpassen 
optie wijzigen. 

2. DD/MM/YY: Gebruik de numerieke toetsen om de 

datum in te stellen. 
3. Tijd: Gebruik de numerieke toetsen om de tijd in te 

stellen. 
4. GMT Aanpassen: Druk op [ok] en kies vervolgens 

met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok]. Of druk [◄, ►] om de juiste optie te kiezen. 

5. Zomer Tijd Time: Druk op [ok] en kies vervolgens 
met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok]. Of druk [◄, ►] om AAN of UIT te kiezen. 

6. Wakker worden/sleep: Stel de ontvanger in om 
AAN of UIT te schakelen. Staat dit AAN, dan gaat de 
ontvanger aan/uit op het wakker worden/sleep 
tijdstip. Indien het wakker worden kanaal is 
ingesteld, speelt dit wanneer de ontvanger aan gaat, 
of het laatste kanaal wat speelde toen de ontvanger 
uit ging. 

 

9.1.3 Ouderl ijk Slot 

In dit menu kunt u een wachtwoord instellen voor 
iedereen die de ontvanger wil gebruiken. U kunt ook een 
wachtwoord instellen voor de geblokkeerde kanalen (Zie 
Slot voor hoe u de geblokkeerde kanalen kunt instellen) 
Hier ziet u hoe u dit moet instellen en hoe u het 
wachtwoord wijzigt. 

1. Ouderlijk slot: Druk op [ok] en kies vervolgens 
met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok].. 

  Of druk op [◄, ►] om AAN of UIT te zetten. 
AAN: U moet het wachtwoord invoeren om in het 
menu te komen. 
UIT: U hebt geen wachtwoord nodig.  

2. Censuur Classificatie: Druk op [ok] en kies 
vervolgens met de [▲, ▼] knoppen een optie, en 
druk dan op [ok]. Of druk op [◄, ►] om een optie 
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te kiezen. 
View all: Geen van de kanalen hebben een 
wachtwoord nodig. 
7, 12, 15, 18: Deze opties geven de verschillende 
streams aan, die wel of geen wachtwoord vereisen. 
Slot alles: Alle kanalen vereisen een wachtwoord. 

3. Tijd controle: Druk op [ok] en kies vervolgens met 
de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok]. 
Of druk op [◄, ►] om AAN of UIT te zetten. 
AAN: Kanalen vereisen geen wachtwoord 
gedurende de toegestane tijd. 
UIT: Kanalen hebben nooit een wachtwoord nodig. 

4. Toegestane t ijd: De begin- en eindtijd instellen 
waarop de kanalen geen wachtwoord nodig 
hebben. 
Let op: U kunt deze optie niet wijzigen wanneer 
Tijd Controle “UIT” staat. 

5. Nieuw Wachtwoord en Wachtwoord Bevestigen: 
Gebruik deze opties om uw wachtwoord te wijzigen. 

 

9.1.4 A/V Instell ingen 

In dit menu kunt Scart Uitgang, Beeldverhouding, 
Conversie, TV Standaard, SPDIF, Dolby Digital HDMI 
instellen. 
1. Scart Uitgang: Druk op [◄, ►] om de video 

uitgang van de Scart kabel te schakelen tussen RGB 
en CVBS. 
RGB: De signalen voor rood, groen en blauw worden 
gescheiden doorgegeven. Dit geeft de beste 
beeldkwaliteit.  
CVBS: Het beeld wordt weergegeven via een 
komposiet video signaal. 

2. Beeldverhouding: Druk op [◄, ►] om de 
beeldverhouding te wijzigen tussen “4:3<-> 16:9<-> 

Auto”. Of druk op ok] en selecteer het met de [▲, 
▼] knoppen, druk vervolgens op [ok] om te 
bevestigen. 
4:3:  Auto - Letterbox - Centre 
16:9:  Auto - Pillar Box - Zoom 
Auto: De beeldverhouding past zich aan de 
kanaal informatie aan. 

3. Conversie: Druk op [◄, ►] om de 
conversiemethode te wisselen tussen 
“LETTER_BOX<-> PAN_SCAN<-> 
GECOMBINEERD<-> NEGREN”. Of druk op ok] en 
selecteer het met de [▲, ▼] knoppen, druk 
vervolgens op [ok] om te bevestigen. 

4. TV Standaard: Druk op [ok] en kies vervolgens met 
de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok]. 
Of druk op [◄,►] om een optie te selecteren. 
480<-> 576<-> 720<-> 1080i<->1080p<-> Auto 
Let op:  
a. Auto betekent dat het systeem de video 

resolutie aanpast aan het programma dat 
wordt afgespeeld. Programma’s in 
verschillende resoluties kunnen het TV scherm 
doen flikkeren.  

b. Wanneer u de ontvanger aansluit via A/V of 
SCART, kan de TV alleen de uitvoer afspelen in 
de resolutie die uw TV ondersteunt. 

5. SPDIF: Druk op [ok] en kies vervolgens met de [▲, 
▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok]. Of druk 
op [◄, ►] om te kiezen tussen Auto of PCM. 
Auto: Het audio spoor van de stream wordt 
afgespeeld 
PCM: Schakelt Dolby in voor het PCM spoor en 
speelt het af indien het kanaal Dolby heeft. 

6. Dolby Digital HDMI: Druk op [ok] en kies 
vervolgens met de [▲, ▼] knoppen een optie, en 
druk dan op [ok]. Of druk [◄, ►] om AAN of UIT te 
selecteren. 
Let op: Wanneer u aansluit via HDMI en u kiest AAN 
en de TV speelt geen Dolby audio spoort, is er geen 
uitvoer op de kanalen die een Dolby audio spoort 
hebben.  

7. Browser Schermgrootte: Druk op [ok] en selecteer 
JA om te openen. Standaard kunt u de bovenkant 
wijzigen. U kunt de [▲, ▼] knoppen gebruiken om 
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de bovenkant te wijzigen. Druk dan op [ok] om de 
onderkant te wijzigen met de [▲, ▼] knoppen . De 
volgorde is -> bovenkant -> links -> rechts. Gebruik 
de [◄, ►] knoppen om links en rechts te wijzigen. 

 

 
9.1.5 Fabrieksinstell ingen 

Dit menu dient voor het werken met de database. 
1. Geheugen Back-up Herstellen: Druk op [ok], een 

waarschuwing wordt getoond. Druk op “JA” om de 
fabrieksinstellingen terug te zetten. 

 Let op: Indien u eerder Opslaan als 
fabrieksinstellingen heeft uitgevoerd, zet dit de 
ontvanger terug naar de database die u heeft 
opgeslagen. 

2. Fabrieksreset: Druk op [ok], een waarschuwing 
wordt getoond. Druk op “JA” om de 
fabrieksinstellingen terug te zetten.. 

3. Opslaan als fabrieksinstellingen: Druk op [ok], een 
waarschuwing wordt getoond. Druk op “JA” om de 
huidige database als fabrieksinstellingen op te 
slaan. 

4. Alle kanalen verwijderen: Druk op [ok], een 
waarschuwing wordt getoond. Druk op “JA” om de 
alle kanalen te wissen. 

 
? Frequently Asked Question 

V: Wat moet ik doen als ik per ongeluk alle kanalen wis? 
A: Er zijn twee manieren om ze terug te zetten: 
Zoek alle kanalen opnieuw in de “Installat ie” functie, of 
gebruik de “Standaard waarde” om alle kanalen terug te 
zetten in de “Tools” functie. 

 
9.1.6 Diverse Instell ingen 

1. Banner display t ijd: Druk op [ok] en kies vervolgens 
met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok]. Of druk [◄, ►] om een optie te selecteren. Dit 
bepaalt de display tijd op de informatie balk. U kunt 
1 tot 20 seconden opgeven. 

2. OSD Transparantie: Druk op [ok] en kies vervolgens 
met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok]. Of druk op [◄, ►] om een optie te selecteren.  

3. Deep stand-by: Druk op [ok] en kies vervolgens 
met de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op 
[ok]. Of druk op [◄, ►] om TRUE of FALSE te 
kiezen. 
TRUE: In stand-by modus werkt alleen het 
voorpaneel, om stroom te besparen. 
FALSE: In stand-by modus wordt alleen de video en 
audio output gestopt, in dit geval wordt geen stoom 
bespaard. 

4. Afstandsbediening modus: Druk op [ok] en kies 
vervolgens met de [▲, ▼] knoppen een optie, en 
druk dan op [ok]. Of druk op [◄, ►] om te kiezen 
tussen RC1,RC2 of RC1&2. 
RC1: De afstandsbediening moet RC1 gebruiken, 
anders kunt u de ontvanger niet bedienen. 
RC2 : De afstandsbediening moet RC2 gebruiken, 
anders kunt u de ontvanger niet bedienen. 
RC1&2: De afstandsbediening kan zowel RC1 als 
RC2 zijn.. 

5. HBBTV: Bepaalt de HBBTV functie. Druk op [◄, ►] 
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om te veranderen tussen AAN en UIT. 
AAN: U kunt door op [rood] te drukken naar het 
internet gaan, indien het kanaal een HBBTV functie 
heeft. 
UIT: U kunt HBBTV niet gebruiken. 

 
9.1.7 Tuner Instell ingen 

Dit menu bepaalt de Kabel en Terrestrische (DVB-T) 
tuners. Druk op [ok] en kies vervolgens met de [▲, ▼] 
knoppen een optie, en druk dan op [ok].  Of druk op de 
[◄,►] knoppen om te kiezen tussen Kabel en 
Terrestrisch. 
Kabel: Gaat naar het Kabel Installat ie menu, waar u de 
kabel kanalen kunt scannen. 
Terrestrisch: Gaat naar het Terrestrische Installatie menu, 
waar u de terrestrische kanalen kunt scannen. 

 
9.1.8 Conditional Access 

Druk op [ok] en kies vervolgens met de [▲, ▼] knoppen 
een optie, en druk dan op [ok]. Of druk op [◄,►] om te 
kiezen tussen Uitschakelen of Inschakelen. 
Uitschakelen: Conax werkt niet. 
Inschakelen: Conax conditional access wordt 
geactiveerd. 

 
9.1.9 Contact 

In dit menu wordt contactinformatie van de provider 
getoond. U ziet Naam, Telefoonnummer en Website. Bij 
deze opties kunt u [ok] drukken om naar het Contact 
Hernoemen menu te gaan en de gerelateerde informatie 
te wijzigen. 

 
9.1.10 Systeem Informatie 

In dit menu vindt u informatie over de ontvanger. U ziet 
hier STBID, Systeem Versie, Dbase Versie, Kernel 
Versie, U-Boot Versie en Laatste Update. 

 
 

9.2 PVR/HDD Instellingen 
Dit menu bevat HDD Formatteren, USB Snelheidstest, 
Opname Instellingen, Timeshift Instellingen en 
Youtube Opname Instelling. 
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9.2.1 HDD Formatteren 

Dit menu geeft u informatie over de USB disk. 
Disk formatteren: 
1. Druk op [rood] en op [▲, ▼] om een formaat voor 

de disk te selecteren en druk op [ok] om te starten. 
De disk kan verdeeld worden in meerdere stukken 
(partit ies) 

2. Druk op [groen] om naar het menu te gaan: 
 a. [groen] Een nieuwe partit ie toevoegen. 
 b. [geel] Een partit ie wissen. 
 c. [rood] Opslaan en de disk partit ioneren. 
 d. [blauw] Formatteer de disk. 
Let op: Met het formatteren verliest u alle gegevens op 
de disk.  

 
 

 

9.2.2 USB Snelheidstest 

Hier kunt u de lees- en schrijfsnelheid van de USB disk 
testen. Druk op [rood] om nogmaals te testen. In de 

rechter kolom ziet u wat de mogelijkheden zijn van de 
huidige snelheid. 
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9.2.3 Opname Instell ingen 

Dit menu bevat Opname pad, Duur en Opnametijd 
Verlengen. 
Opnamepad: Druk [ok] om het opname pad te wijzigen. 
Duur: Druk [◄, ►] om de Duur te veranderen. 
Opnametijd Uitbreiden: Druk op [◄, ►] om de extra 
opnametijd in te stellen. Dit voegt extra tijd aan het 
begin en aan het einde van de opname toe. 

 

9.2.4 TimeShift Instell ingen 

Dit menu bevat Inschakelen, TimeShift Pad en Tijd. 
Inschakelen: Druk [ok] om AAN of UIT te schakelen. 
TimeShift Pad: Druk [ok] om het TimeShift pad in te 
stellen. 
Tijd: Druk [◄, ►] om de TimeShift t ijd te veranderen. 

 

9.2.5 Youtube Opname Instell ingen 

Dit menu bevat Inschakelen en Opname pad. 
Inschakelen: Druk [ok] om AAN of UIT te schakelen. 
Opname Pad: Druk [ok] om het opname pad in te 
stellen. 

 

9.3 Netwerk Instellingen 

9.3.1 Wi-Fi Instellen (draadloos) 

1. Kies Draadloos als Standaard Netwerk Type. 
2. Druk op [rood] en de lijst met draadloze LAN 

netwerken verschijnt. Kies uw Wi-Fi netwerk en 
druk op [ok]. Voer als laatste uw wachtwoord in 
(indien vereist). 
 Draadloos: De netwerk naam. 
 Access Point Configuratie: Druk op [◄, ►] 

om te kiezen tussen WEP, WPA2-PSK of 
WPA-PSK. 

 Veiligheid Setup/Versleuteling: Druk [◄, ►] 
om een optie te selecteren. 

 Wachtwoord: Druk [ok] om het wachtwoord in 
te voeren. 

 Key Nummer: Druk op [◄, ►] om 1, 2, 3 en 4 
te selecteren. 

Let op:  
1. Indien als Access Point Configuratie WEP is 

gekozen, wordt het Key nummer getoond. 
2. Indien als Access Point Configuratie WEP is 

gekozen, heeft Veiligheid Setup twee opties: 
open en shared.. Indien als Access Point 
Configuratie WPA-PSK of WPA2-PSK is 
gekozen heeft Versleuteling twee opties: TKIP 
en AES. 

3. Druk op [rood] om te verbinden. 
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9.3.2 LAN Instellen 

1. Kies Kabel als Standaard Netwerk Type. 
2. U kunt de ethernet instellingen configureren. 

 DHCP: Neem de gegevens automatisch over 
via DHCP. 

 Handmatig: Voer de gegevens handmatig in. 
3. Druk op [EXIT] om op te slaan en te verlaten. 

 

9.3.3 Dynamische Instell ingen 

Ga naar Menu/Systeem/IP Config menu, druk op [groen] 
om naar het DDNS menu te gaan. 
 Dynamic Start: Druk [◄, ►] om AAN of UIT te 

schakelen. 
 User: Druk [ok] om de gebruikersnaam in te vullen. 
 Wachtwoord: Druk [ok] om het wachtwoord in te 

vullen. 
 Host: Druk [ok] om de host domeinnaam in te 

vullen. 

 Update Interval (Sec): Gebruik numerieke toetsen 
om de interval t ijd in te stellen. 

 

9.3.4 FTP Wachtwoord 

In dit menu kunt u het FTP wachtwoord veranderen. 
 User name: Toont de gebruikersnaam, deze kan niet 

worden gewijzigd. 
 Old Password: Druk [ok] om het oude wachtwoord 

in te voeren. 
 Nieuw wachtwoord: Druk [ok] om het nieuwe 

wachtwoord in te voeren. 
 Wachtwoord bevestigen: Druk [ok] om het nieuwe 

wachtwoord nogmaals in te voeren. 
Druk op [red] om op te slaan. 
 

 

9.3.5 Network hard disk 

Met deze opties kunt u een netwerk harddisk instellen. 
 Network hard disk name: Gebruik de [◄, ►] 

knoppen om een naam te kiezen. 
 Service type: Druk de [◄, ►] om te kiezen tussen 

NFS en CIFS. 
 Share folder: Druk [ok] om de naam van de 

gedeelde map in te voeren. 
 Server IP: Gebruik de numerieke toetsen om het IP 

adres van de bij de share folder behorende server in 
te voeren. 

 User Name: Druk [ok] om de gebruikersnaam in te 
voeren 

 Wachtwoord: Druk [ok] om het wachtwoord in te 
voeren. 
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 Status: Druk op [◄, ►] om te kiezen tussen Active 
en Inactive. 

 
Let op:  
1. U kunt User Name en Wachtwoord alleen 

gebruiken, wanneer u Service type CIFS kiest. In dit 
geval krijgt u de melding dat u de User Name en 
Wachtwoord moet invoeren om de netwerk 
harddisk te kunnen gebruiken. 

2. Wanneer de status op active staat, wordt de 
netwerk harddisk getoond in de bestandenlijst. 

 

 

9.3.6 3G Netwerk 

In dit menu vindt u Access Point Naam, Nummer, User 
Name, Wachtwoord, Modus en Status. Behalve status, 
wordt deze informatie verstrekt door de service provider. 

 
 

9.4 Update 

9.4.1 Update van USB 

1. Update Type: Druk op [ok] en kies vervolgens met 
de [▲, ▼] knoppen een optie, en druk dan op [ok].. 
Of druk [◄, ►] om een optie te selecteren. App, 
App + Plugin, App + Database + Plugin, Database, 
App + Database. 

2. Map: Druk ok [ok] om een software update bestand 
te kiezen. 

3. Druk op [rood] om te updaten. 

 

 

9.4.2 Online Update 

Ga naar Menu/Online/Update Software. 
1. Druk op [◄, ►] om te schakelen tussen software 
lijst en database lijst. 
2. Druk op [▲, ▼] om software of een database te 
kiezen. 
3. Druk op [ok] om het log te tonen. 
4. Druk op [rood] om te downloaden en te updaten. 
 
Let op: Schakel de ontvanger niet uit t ijdens het updaten 
van de software. 
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9.4.3 Systeem Back-up maken 

1. Type: Druk op [ok] en kies vervolgens met [▲, ▼] 
een optie, en druk dan op [ok]. Of druk [◄, ►] om 
een optie te selecteren. 
App, Plug In, App + Plugin, App + Database + 
Plugin, Database, App + Database. 

2. Pad: Druk op [ok] om het pad voor het opslaan van 
bestanden te selecteren. 

3. Naam: Druk op [ok] om het bestand te hernoemen. 
4. Druk [rood] voor het maken van een back-up. 

 

9.4.4 Database Transformer 

1. Pad: Druk op [ok] om het pad voor het opslaan van 
bestand te selecteren 
2. Druk op [rood] om de bestanden te genereren. 
3. Druk op [groen] om de bestanden te laden. 
 

Let op: Het output bestand kan worden gemaakt op een 

PC, en dan in de ontvanger worden geladen. 

 
 

10 Conditional Access 
De ontvanger biedt twee CA slots voor de gebruiker. De 
ontvanger heeft ook een ingebouwde smartcard module 
met het Conax systeem. Door gebruik te maken van door 
aanbieders geleverde smartcards, is het mogelijk om 
vele versleutelde kanalen te bekijken. Dit menu toont u 
gedetailleerde informatie over smartcards die in de 
smartcard module zijn geplaatst. Onderin het scherm 
ziet u gerelateerde berichten. 
Let op: Indien een smartcard niet werkt of 
foutmeldingen geeft, neemt u dan contact op met de 
aanbieder van smartcard. 
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11 Online 
In dit menu vindt u alle functie betreffende online 
diensten. 

 
11.1 Bericht 

11.1.1 Toon bericht 

1. Kies het bericht dat u wilt tonen met de [▲, ▼] 
knoppen. 

2. Druk op [ok] om details over het bericht te tonen. 
3. Druk nogmaals op [ok] of druk op [EXIT] om het 

tonen te annuleren. 

 
11.1.2 Berichten sorteren 

1. Druk op [rood]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een optie te selecteren. 

Status, Address, Subject, Time 
3. Druk op [ok]. 

 
11.1.3 Bericht wissen 

1. Druk op [groen] om het geselecteerde bericht te 
wissen. 

2. Druk op [geel] om alle berichten in de lijst te wissen. 

 
11.2 Weerbericht 

 
11.2.1 Stad toevoegen 

1. Druk op [groen] om naar het Stad toevoegen menu 
te gaan. 

2. Voer de naam van de gewenste stad in, en druk op 
[rood] om te bevestigen. 

Let op:  
1. U kunt maximaal vijf steden toevoegen. 
2. Druk op [▲, ▼] om de stad te wijzigen. 
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11.2.2 Stad wissen 

Druk [geel] om de huidige stad te wissen. 

 
11.2.3 Informatie updaten 

Druk op [rood] om de informatie over de huidige stad te 
updaten. 

11.2.4 Eenheden wijzigen 

Druk op [blauw] om de eenheden te wijzigen. 
 

 
11.2.5 Datum veranderen 

Druk op [◄, ►] om de datum te wijzigen. 
Let op: Er wordt slechts vier dagen weerbericht voor een 
stad getoond. 
 

11.3 FAQ 

11.3.1 De demo video afspelen 

1. Druk op [◄, ►] om het frame te wijzigen. 
2. Druk op [▲, ▼] om het item te wijzigen. 
3. Druk op [PLAY] of [ok] om de demo video te 

downloaden en af te spelen. 

 
11.3.2 De video zoomen 

Wanneer de video speelt: 
1. Druk op [ZOOM] om 1, 4, 9 of 16 keer te zoomen. 
2. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om de zoom positie te 

wijzigen.  

 
11.4 Gebruikershandleiding 
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11.4.1 Resource transfer modus is HTTP 

1. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om item te wisselen. 
2. Druk [ok] op een afbeelding in de rechter kolom, de 

afbeelding wordt gedownload en getoond. 

11.4.2 Resource transfer modus is FTP 

Wanneer u naar het Gebruikershandleiding menu gaat, 
wordt de gehele handleiding gedownload. 
1. Druk [◄, ►] en [▲, ▼] om het item te wisselen. 
2. Druk [ok] op een afbeelding in de rechter kolom, de 

afbeelding wordt getoond. 

11.4.3 Handmatig afspelen 

 Druk op de [◄, ►] knoppen. 
 Druk op de [▲, ▼] knoppen. 
 Druk op de [P+, P-] knoppen. 

11.4.4 Automatisch afspelen 

Druk op de [PLAY] knop. 

 

11.4.5 Het afspelen zoomen 

Tijdens het tonen van de afbeelding 
1. Druk op [ZOOM] om 1, 4, 9 of 16 keer te zoomen. 
2. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om de zoom positie te 

wijzigen 
Let op: Druk op [EXIT] om het afspelen te annuleren. 

 
11.5 E-book 

 
11.5.1 Resource transfer modus is HTTP 

1. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om item te wisselen. 
2. Druk [ok] op een afbeelding in de rechter kolom, de 

E-book lijst wordt gedownload. 
3. Druk op [ok] in de rechter kolom de afbeelding 

wordt gedownload en getoond. 
 

11.5.2 Resource transfer modus is FTP 

1. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om item te wisselen. 
2. Druk op [ok] in de rechter kolom, het gehele E-book 
wordt gedownload. 
3. Druk [ok] op een afbeelding in de rechter kolom, de 
afbeelding wordt getoond. 
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11.5.3 Handmatig afspelen 

 Druk op de [◄, ►] knoppen. 
 Druk op de [▲, ▼] knoppen. 
 Druk op de [P+, P-] knoppen. 

11.5.4 Automatisch afspelen 

Druk op de [PLAY] knop. 

 
11.5.5 De afbeelding zoomen 

Tijdens het tonen van de afbeelding 
1. Druk op [ZOOM] om 1, 4, 9 of 16 keer te zoomen. 
2. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om de zoom positie te 

wijzigen 
Let op: Druk op [EXIT] om het afspelen te annuleren. 

  

11.6 Configuratie  
Dit menu wordt gebruikt om een online service te 
registreren en te configureren. 

 
11.6.1 Registreren 

1. Naam: Druk op [ok] om naar het Naam 
Modificeren menu te gaan en de naam in te voeren. 

2. Telefoon: Druk op [ok] om naar het Telefoon 
Modificatie menu te gaan en het telefoonnummer 
in te voeren. 

3. Adres: Druk op [ok] om naar het Adres Modificatie 
menu te gaan en het adres in te voeren. 

4. Email: Druk op [ok] om naar het Email Modificatie 
menu te gaan en de email in te voeren. 

5. Taal: Druk op [ok] en vervolgens op [▲, ▼] om te 
selecteren en druk op [ok] om te bevestigen. 

6. Gebruiker: Toont de ontvanger ID. 
7. Druk op [rood] om op te slaan en te registreren. 
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11.6.2 Online gegevens wissen 

Druk [geel] en kies JA en druk op [ok] om te bevestigen. 
Let op: Hierna zal de ontvanger opnieuw opstarten. 

 
11.6.3 Online Service Installeren 

Druk op [groen] om naar het menu te vallen. 
 Bericht Auto Play: Druk op [ok] en druk op [▲, ▼] 

om een optie te selecteren, als laatste drukt u op de 
[ok] knop. Of druk op de [◄, ►] knoppen om een 
optie te selecteren. 

 Inschakelen: Het bericht wordt onder de video 
getoond. 

 Uitschakelen: Bericht wordt niet getoond indien 
video wordt afgespeeld. 

 Software Upgrade Notify: Druk op [ok] en druk op 
de [▲, ▼] knoppen om een optie te selecteren, 
druk vervolgens op de [ok] knop. Of druk op [◄, ►] 
om een optie te selecteren. 

 Inschakelen: Toont een bericht wanneer er een 
nieuwe versie beschikbaar is. 

 Uitschakelen:  Geeft geen bericht wanneer er een 
nieuwe versie beschikbaar is. 

 Resource Transfer Modus: Druk op [ok] en 
vervolgens op [▲, ▼] om een optie te selecteren, 
druk als laatste op de [ok] knop. Of druk [◄, ►] om 
te kiezen tussen HTTP en FTP. 

 
 
 
 
 
 

 

 
12 Bestandenlijst 
U kunt op twee manieren naar dit menu gaan. 
 Ga naar Menu/Bestandenlijst. 
 In volledige scherm modus, druk op de [FOLDER] 

knop. 

 
12.1 Bestandenlijst wisselen 
Er zijn twee manieren om de bestandenlijst te wisselen. 
1. Ga naar het Menu/Bestandenlijst menu, druk de [◄, 

►] knoppen om één icoon te selecteren, druk dan 
de [ok] knop om naar de lijst te gaan.  

2. Druk op [rood] in een lijst en druk op de [▲, ▼] 
knoppen om een optie te selecteren, druk 
vervolgens op de [ok] knop om te wisselen. 

 Muziek, Opname, Afbeelding, Film, Software, 
Alle 

  
Let op: Iedere lijst toont alleen de gekozen typen 
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bestanden. Met Alle toont u alle typen bestanden. 

 
12.2 Bestanden sorteren / map 

sorteren 
Druk op [groen] in de lijst en druk op de [▲, ▼] knoppen 
om een optie te selecteren, druk vervolgens op de [ok] 
knop. 
Naam, Type, Grootte, Datum wijzigen. 

 
12.3 Bestanden wissen / map 

wissen 
Bestanden wissen: Druk op [blauw] in de lijst, druk dan 
op [geel] en druk als laatste op JA.  
Map wissen: In de lijst kies u een map met de [▲, ▼] 
knoppen, druk dan op [geel] en kies als laatste JA.  
Let op:  
1. U kunt een map slechts eenmaal wissen. Indien de 
map opgeslagen bestanden of een TimeShift bestand 
bevat, kan hij niet worden gewist. 
2. Druk op [blauw] in de lijst om software te updaten. 
 

12.4 Opname bestand / muziek 

/ f ilm afspelen 
1. In de lijst kiest u één of meer bestanden met 

[blauw]. 
2. Druk op [PLAY] of [ok] om af te spelen. 
3. Druk [PAUSE] om het afspelen te pauzeren. 
4. Druk [◄, ►] om door het bestand heen en weer te 

spoelen. 
5. Druk [PAGE-, PAGE+] om versneld af te spelen. 
6. Druk [PREV/NEXT] om naar het begineinde van het 

bestand te springen. 
7. Druk op [PLAY MODE] om één modus te 

selecteren. 

 : Speel alle bestanden in deze 

volgorde en stop dan. 

  : Speel het huidige bestand in een 

lus. 

 : Speel alle geselecteerde 

bestanden in een lus. 
8. Druk op [STOP] of [EXIT] om het afspelen te 

stoppen. 

 

12.5 Afbeelding tonen 
1. Kies één of meer bestanden in de lijst met [blauw]. 
2. Druk op [PLAY] of [ok] om af te spelen. 

 : Draai de afbeelding met de klok mee. 

 : Draai de afbeelding tegen de klok in. 

 : Toon de volgende afbeelding. 

 : Toon de vorige afbeelding. 

 : Toon alle geselecteerde afbeeldingen en stop 
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daarna. 
3. Druk op [STOP] of [EXIT] om te stoppen met 

afspelen. 

 

 
12.6 Online Ondertitels 
Tijdens het afspelen van een f ilm bestand, wordt de 
informatie balk verborgen: 
1. Druk op [blauw] om meer informatie over de f ilm 

op de online server te zoeken en te tonen. 
2. Druk op [rood] om een nieuwe f ilm naam in te 

voeren om informatie te zoeken. 
3. Druk [groen] om naar het Zoek Ondertitel 

Informatie op Internet menu te gaan. 
Bestandsnaam: Druk op [ok] om de naam van de 
f ilm die u zoekt in te voeren. 
Taal: Druk op [◄, ►] om de taal te kiezen. 

4. Druk op [rood] om de lijst te zoeken en te tonen. 
5. Druk op [▲, ▼] om een ondertitel te kiezen. 
6. Druk op [ok] om te downloaden. 
Let op: Indien de ondertitel hoort bij de f ilm die 
momenteel wordt afgespeeld, zal deze worden getoond. 

 

 

 
12.7 Ondertitels Instellen 
Wanneer een f ilm wordt afgespeeld en de informatie 
balk is verborgen, druk dan op [geel] om naar het 
Ondertitel menu te gaan: 
Ondertitel: Druk op [ok] en druk vervolgens op [▲, ▼] 
om AAN of UIT te kiezen en druk als laatste op [ok]. Of 
druk op de [◄, ►] knoppen om AAN of UIT te kiezen. 
 AAN: Gedownloade ondertitels worden getoond. 
 UIT: Ondertitels worden niet getoond. 
 Let op: Indien deze UIT staat, kunnen de andere 

opties niet worden gewijzigd. 
Tijd Instellen: Druk op [ok] en gebruik de [▲, ▼] 
knoppen om de tijd in te stellen en te synchroniseren. 
Encode: Druk op [ok] en kies vervolgens met de [▲, ▼] 
knoppen een optie, en druk dan op [ok]. Of druk op de 
[◄, ►] knoppen om een optie te kiezen. 
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ANSI, UTF-8, UTF-16 Little-Endian, UTF-16 
Big-Endian, Big5, GB2312, Turkey(ISO), Arabic(ISO), 
Arabic(Windows), Latin2 
Taal: Druk op [ok] en kies vervolgens met [▲, ▼] een 
taal en druk op de [ok] knop. Of druk op de [◄, ►] 
knoppen om een taal te kiezen. 
Site: Druk op [ok] en gebruik de [▲, ▼] knoppen om de 
plaats van de ondertitels te wijzigen. 
Grootte: Geef de grootte in met behulp van de 
numerieke toetsen. 
Let op: De grootte kan variëren tussen 30% en 200%. 

 

 

 

  
 

13 Plug In 
In dit menu kan de gebruiker zelf software installeren. 
Een bepaalde hoeveelheid software wordt maar door de 
hardware ondersteund, dit dient eerst te worden 
berekend. 
 

13.1 Rekenmachine 
1. Druk op [ok] om de functie te starten. 
2. Druk op [groen] om naar het menu te gaan. 
3. Geef de invoer met behulp van de numerieke 

toetsen. 
4. Druk op de gekleurde toetsen en [INFO] om de 

operator in te voeren. 

5. Druk op [EPG] om de invoer te wissen. 
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14 Netwerken 
In dit menu bevinden zich enkele internet toepassingen. 
Er zijn Youtube, Shoutcast, Picasa, RSS, Opera, Portal, 
kartina TV, YouPorn. 

14.1 Youtube  
Youtube kan video’s streamen van www.youtube.com. 
 

 
14.1.1 Video afspelen 

1. Druk op [ok] om te verbinden en de lijst te tonen. 
2. Druk op [rood] om de gewenste video lijst te tonen. 
3. Druk op [▲, ▼] om een video te selecteren. 
4. Druk [ok] om te downloaden en in de linker 

bovenkant van het scherm af te spelen. 
5. Druk nogmaals op [ok] om in het midden van het 

scherm af te spelen. 
6. Druk op [ZOOM] om de video op het volledige 

scherm af te spelen. 
7. Druk op [PAUSE] om de video te pauzeren. 
8. Druk op [PLAY] om verder te gaan met afspelen. 
9. Druk [STOP] om het afspelen te stoppen. 

 

 

14.1.2 De l ijst sorteren 

1. Druk op [groen]. 
2. Druk op [▲, ▼] om Site of Duur te selecteren. 
 Site: Bevat Duitsland, Wereldwijd, Polen etc. 
 Duur: Bevat Altijd, Deze Week, Deze Maand etc. 

 
14.1.3 Groep wijzigen 

1. Druk op [geel]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een optie te selecteren. 
 Spellen, Nieuws, Tech, Films etc. 
3. Druk op [ok]. 
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14.1.4 De bovenste video afspelen 

1. Druk op [blauw]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een optie te selecteren. 
 Top favorieten, Hoogst gewaardeerd, Vaakst 

bekeken, Meest recent etc. 
3. Druk op [ok]. 

14.1.5 Relevante video’s tonen 

Druk op [F1] om de aan de aangegeven video 
gerelateerde video’s te tonen. 

14.1.6 De video downloaden 

1. Ga naar het Systeem/PVR/HDD Instellingen/ 
Youtube Opname Instellingen menu om het pad voor 
het opslaan in te stellen. 
2. Druk op [RECORD] om de video te downloaden. 
3. Druk op [FOLDER] om naar de download lijst te 
gaan. 
 

14.2 Shoutcast 
Dit menu biedt radio via www.shoutcast.com. 

 

14.2.1 Radio afspelen 

Druk op [ok] om te downloaden en dan te spelen. 

 

 

14.2.2 Genre kiezen 

1. Druk op [red]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een optie te selecteren. 
3. Druk op [ok]. 

 

14.2.3 Aan favorieten toevoegen 

1. Gebruik de [▲, ▼] knoppen om te selecteren. 
2. Druk op [geel]  
Let op: Druk [groen] om de favorieten lijst te wijzigen. 
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14.2.4 Radio zoeken 

1. Druk op [FIND]  
2. Voer de zoekterm in. 
3. Druk op [rood] om te bevestigen en te zoeken. 

 

 
14.3 Picasa 
Dit menu geeft toegang tot www.picasa.com 

 

14.3.1 De afbeelding tonen 

1. Druk op de [▲, ▼] en [◄, ►] knoppen om een 
afbeelding te selecteren. 

2. Druk op [ok]  
3. Druk op [◄, ►] om de vorige of volgende 

afbeelding te tonen. 

 
14.3.2 De gebruikers album tonen 

Druk op [groen] om het album van de gebruiker te tonen 
wat bij de gekozen afbeelding hoort. 

14.3.3 Het album tonen 

Druk op [geel] om het album te tonen wat bij de gekozen 
afbeelding hoort. 
 

14.4 RSS 
Dit menu toont RSS feeds. 

 
14.4.1 Nieuw abonnement toevoegen 

Druk op [rood] om naar het abonnementen menu te 
gaan, en voer dan de URL in. Druk daarna op [rood] om 
te bevestigen en op te slaan. 
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14.4.2 Abonnement wissen 

Druk op [groen], kies vervolgens JA en druk op [ok]. 

 
14.4.3 Wijzigen 

1. Druk op [geel]. 
2. Druk op [▲, ▼] om een Naam of URL te kiezen. 
3. Druk [ok] om de naam of URL in te voeren en druk 

op [rood] om te bevestigen en op te slaan. 

 
14.4.4 Abonnementen tonen  

1. Druk op [ok] om de nieuws lijst te tonen. 
2. Druk op [▲, ▼] om nieuws te kiezen. 
3. Druk op [ok] om gedetailleerde informatie te tonen. 
4. Als er meerdere pagina’s zijn, drukt u op [P+/P-] 
voor de vorige of volgende pagina. 

 14.4.5 De nieuws l ijst sorteren 

1. In de lijst drukt u op [rood]. 
2. Druk op [▲, ▼] om Datum of Titel te kiezen. 
3. Druk op [ok]. 

 
14.5 Opera 
Dit menu item opent de Opera browser, die u kunt 
gebruiken zoals een browser op uw PC. 
 

14.6 FTP Client 
Met dit menu kunt u downloaden van een FTP server. 
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14.6.1 Groep wisselen 

Wanneer de cursor in de linker kolom is: 
1. Druk op [rood]. 
2. Druk op [▲, ▼] om te kiezen tussen Browse Server, 

Download Lijst en Lijst Downloaden. 
3. Druk op [ok]. 

  

14.6.2 Optie 

Wanneer de cursor in de linker kolom staat: 
1. Druk op [groen]. 
2. Druk op [▲, ▼] om te kiezen tussen Selecteer 

Alles, Alles Deselecteren en Anderen Selecteren. 
3.  Druk op [ok]. 

 
14.6.3 Te downloaden bestanden op 

hetzelfde moment instellen 

Wanneer de cursor in de linker kolom staat: 
1. Druk op [geel]. 
2. Druk op [▲, ▼] om te kiezen tussen 1, 2 en 3. 
3.  Druk op [ok]. 

 
14.6.4 Informatie tonen over het te 

downloaden / gedownloade bestand 

In de Downloadlijst of Gedownloade Lijst zijn twee 
manieren om de informatie te tonen. 
Wanneer de cursor in de linker kolom staat: 

※ Druk op [INFO]. 
Let op: Druk [INFO] of [EXIT] om het weergeven te 
stoppen. 

※ Druk op [►] en druk dan op [▲, ▼] om de 
Informatie te selecteren. Druk als laatste op [ok]. 

Let op: Druk [ok] of [EXIT] om het weergeven te 
stoppen. 

 
14.6.5 Server wijzigen/toevoegen 

Ga naar het Menu/Download menu 
1. Druk op [►]. 
2. Gebruik de [▲, ▼] knoppen om Add te kiezen. 
3. Druk op [ok] om naar het menu te gaan: 
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 Server Naam: Druk op [ok] om naar het Server 
Naam menu te gaan en voer de naam in. 

 FTP Server URL: Druk [ok] om naar het Server 
URL menu te gaan en voer de URL in. 

 Anonieme FTP: Druk op [◄, ►] om te kiezen 
tussen NEE en JA. 

 User Name: Druk [ok] om naar het User Name 
menu te gaan en voer de naam in. 

 Wachtwoord: Druk [ok] om naar het 
Wachtwoord menu te gaan en voer het 
wachtwoord in. 

 Server Omschrijving: Druk [ok] om naar het 
Server Omschrijving menu te gaan en voer de 
omschrijving in. 

 Druk op [groen] om de verbinding naar de FTP 
server te testen. 

 Druk op [rood] om de server toe te voegen. 
Let op: Wanneer Anonieme FTP op NEE staat, kunt u de 
User Name en het Wachtwoord niet wijzigen. 

 
14.6.6 Servers wissen 

1. Druk op [ok] en [▲, ▼] om servers te kiezen. 
2. Druk op [►]. 
3. Druk de [▲, ▼] knoppen om  Verwijderen te 
kiezen en kies JA. 
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14.6.7 Server verbinden 

1. Druk op [▲, ▼] om een server te kiezen. 
2. Druk op [►]. 
3. Druk op [ok] om met de server te verbinden en naar 

de bestandslijst te gaan. 

14.6.8 De l ijst verversen 

1. Verbindt met de server. 
2. Druk op [►]. 
3. Druk op de [▲, ▼] knoppen om Vernieuwen te 

kiezen, en druk [ok]. 

 
14.6.9 Bestand Download Toevoegen 

1. Verbindt met de server. 
2. Druk op [▲, ▼] om een bestand te kiezen. 
3. Druk op [►]. 
4. Druk op [▲, ▼] om Download te kiezen, en druk 

vervolgens op [ok]. 
 Bron File URL: Toont de bron-URL van het bestand. 
 Hernoemen: Druk [ok] om naar het Hernoemen 

menu te gaan en voer de naam in. 
 Opslaan naar: Druk op [ok] om de map te kiezen en 

het bestand te downloaden. 
 Druk op [rood] om te bevestigen en de download te 

starten. 

 
14.6.10 Downloaden stoppen 

In de Downloadlijst: 
1. Kies de bestanden die worden gedownload. 
2. Druk op [►]. 
3. Gebruik de [▲, ▼] toetsen om Stop te kiezen. 
4. Druk op [ok]. 

 
14.6.11 Herstart gestopte download 

bestanden 

In de Downloadlijst: 
1. Selecteer de gestopte bestanden. 
2. Druk op [►]. 
3. Gebruik de [▲, ▼] toetsen om Start te kiezen. 
4. Druk op [ok]. 
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14.6.12 Bestanden verwijderen 

In de Downloadlijst of Gedownloade Lijst: 
1. Selecteer de bestanden die u wilt wissen. 
2. Druk op [►]. 
3. Gebruik de [▲, ▼] toetsen om Verwijderen te 

kiezen. 
4. Druk op [ok] en kies JA. 
 

14.7 Kartina TV 
Met dit menu kunt u video afspelen van 
“www.kartina.tv.” 
1. Druk op [rood] om de kanalenlijst te tonen. 
2. Druk op [groen] om de EPG lijst van de kanalen te 

tonen. 
3. Druk op [geel] om de VOD lijst te tonen. 

.  

 

14.7.1 Login 

1.  Druk op [menu]. 
2. Voer User Name en Password in. 
3. Druk op [groen] om op te slaan en in te loggen. 

 

14.7.2 Video afspelen 

1. Druk op [▲, ▼] om een kanaal te kiezen. 
2. Druk [ok] om het af te spelen. 
3. Druk nogmaals op [ok] om in volledige scherm 

modus af te spelen. 

14.7.3 Groep/Service wisselen 

1. Druk [folder] om het groep menu te tonen. 
2. Druk [▲, ▼] om een groep/service te kiezen. 
3. Druk op [ok] om te bevestigen. 

 

14.7.4 Datum/Tijd wisselen 

Druk op de [◄, ►] knoppen om de datum en tijd te 
wisselen. 
 

14.7.5 Toon de informatie van de VOD 

l ijst. 

Druk op [INFO] om informatie over de video te vinden. 
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14.8 Web TV 

Speelt TV van het internet. 
 

 

14.8.1 Web TV Toevoegen 

3. Druk op [rood] om naar het Toevoegen menu te 
gaan. 

4. Druk [ok] bij het Titel item, en voer de titel in. 
5. Druk [ok] bij het URL item, en voer de URL in. 
6. Druk op [ok] bij het Omschrijving item, en voer de 

omschrijving in. 
7. Druk op [◄, ►] bij het Type item om Live of File te 

selecteren. 
8. Kies Toevoegen en druk op [ok]. 
 

 

14.8.2 Web TV Informatie Wijzigen 

 Druk op [groen] om naar het Wijzigen menu te 
gaan. 

 Druk [ok] bij het Titel item, en voer een nieuwe titel 
in. 

 Druk op [ok] bij het Omschrijving item, en voer een 
nieuwe omschrijving in. 

 Druk op [◄, ►] bij het Type item om Live of File te 
selecteren. 

 Kies OK en druk op [ok]. 
 

 

14.8.3 Standaard gegevens laden 

Druk op [blauw] om de standaard gegevens te laden. 
 
Let op: De lijst zal de standaard gegevens tonen en de 
Web TV kanalen die u heeft toegevoegd worden gewist. 
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14.8.4 XML bestand van USB laden 

Druk op [FOLDER] om een bestand te kiezen en druk 
vervolgens op [ok]. 
 

  
 

14.8.5 Web TV Afspelen 

1. Druk op [▲, ▼] om een Web TV kanaal te kiezen. 
2. Druk op [ok] om het in de linker bovenhoek af te 

spelen.  
3. Druk op [geel] om in volledige scherm modus af te 

spelen. Druk op [exit] om terug te zetten. 
4. Druk op [PAUSE] om het afspelen te pauzeren. 
5. Druk op [STOP] om het afspelen te stoppen. 
 

  

14.9 Web Server 

Voor het instellen van de parameters van de ontvanger 
via een browser en het internet. 
 

 

14.9.1 Op de ontvanger inloggen 

1. Geef in de browser het IP adres van de ontvanger in, 
en druk op Enter . 

2. Geef de User Naam en Wachtwoord op. 
a) User Naam: root

 
b) Wachtwoord: root 

3. Druk op Enter. 
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14.9.2 Instell ingen 

Dit menu bevat:  
Taal Instellingen, Tijd Instellingen, Ouderlijk Slot, 
Fabrieksinstellingen, Diverse Instellingen, Netwerk 
Harde Schijf, Contact, Systeem Informatie, Opname 
Instellingen, Youtube Opname Instellingen, IP 
Instellingen, FTP Wachtwoord, A/V Uitvoer, 
Condit ional Access, Timeshift Instellingen en 3G 
Netwerk. 
Deze items worden bediend zoals het Systeem menu. 
 

 

14.9.3 Systeem 

Dit menu bevat: 
Processor Informatie, Geheugen Information, 
Performance Analyse, Debug Informatie, Systeem 
Herstarten, Systeem Afsluiten en Update. 
 

 
 

15 Portal 

 
15.1 Taal instelling 
1. Druk op [ok] om naar het Spark Portal menu te 

gaan. 
2. Druk op [ ►] om Instellingen te kiezen. 
3. Druk [◄, ►] en [ok] om één of meerdere talen te 

kiezen. 
4. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om de OK knop te 

kiezen. . 
5. Druk [ok] om te bevestigen en te verlaten. 

 
15.2 App Toevoegen 
1. Druk [ok] om naar de Spark App Store te gaan. 
2. Druk op [◄, ►] en [▲, ▼] om een item te kiezen. 
3. Druk op [ok] om te selecteren. 
4. Druk op [◄, ►] om aan Portal Toevoegen te kiezen. 
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15.3 App Verwijderen 
 In het Spark App Store menu: 

1. Druk op [◄, ►] om [▲, ▼] om een 
toegevoegd item te kiezen. 

2. Druk [ok] om het item te selecteren. 
3. Druk op [▲, ▼] om Verwijderen uit Portal te 

kiezen. 
 In het Spark Portal menu: 

1. Druk op [◄, ►] om [▲, ▼] om een 
toegevoegd item te kiezen. 

2. Druk [blauw] om het item te selecteren. 
3. Druk op [▲, ▼] om Verwijderen uit Portal te 

kiezen. 
  

15.4 App Verplaatsen 
 In het Spark App Store menu: 
1. Druk op [◄, ►] om [▲, ▼] om een item te kiezen. 
2. Druk op [geel]. 
3. Druk op [◄, ►] [▲, ▼] om het item te verplaatsen. 
4. Druk [ok] om te bevestigen. 
Let op: App Store en Instellingen kunnen niet verplaatst 
worden. 
 

15.5 App Starten 
 In het Spark App Store menu: 
1. Druk op [◄, ►] om [▲, ▼] om een item te kiezen. 
2. Druk [ok] om het item te selecteren. 
3. Indien u aan het toevoegen bent, druk dan de [▲, ▼] 
knoppen om Run te kiezen. Of u moet eerst Aan portal 
toevoegen drukken, en dan Run selecteren. 
4. Druk op [ok]. 

 
 In het Spark Portal menu: 
1. Druk op [◄, ►] om [▲, ▼] om een item te kiezen. 
2. Druk op [ok]. 

 

15.6 Navigatie Menu 
1. Druk op [MENU] om het navigatie menu te tonen. 

2. Druk op het  icoon om het standaard internet 

beginpunt te tonen. 

3. Druk het  icoon om een browser te tonen, die u 

kunt gebruiken zoals de browser op uw PC. 

 
4. Druk op het  icoon om in de browser het eerste 

internet punt te tonen wat u heeft gelinkt. 

5. Druk op het  icoon om in de browser het volgende 

internet punt te tonen wat u heeft gelinkt. 

6.  Druk op het  icoon om de informatie te 

verversen. 

7. Druk op het  icoon om het software keyboard 

te starten of te stoppen. 
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8. Druk op het  icoon om de muis te starten of te 

stoppen. 

9. Druk op het  icoon om de Spark Portal te 

verlaten. 

10. Druk op het  icoon om de hulp informatie te 

tonen. 
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16 Probleem oplossen 
Wanneer u vermoedt dat er iets mis is met uw ontvanger, controleert u dan s.v.p. de volgende problemenlijst voordat u 

contact opneemt met uw dealer. 

Let op! Onder geen enkele omstandigheden mag u zelf proberen de ontvanger te repareren. Probeert u dit toch dan 

kan dit leiden tot een fatale elektrische schok en verliest u uw garantie. 

. 

Probleem Mogelijke oorzaak/oplossing 

De door u gemaakte instellingen  

in het menu zijn niet opgeslagen. 

De ontvanger verloor zijn stroomtoevoer voordat hij in stand-by   

modus ging. Sommige van de door de gebruiker gemaakte 

instellingen kunnen dan geheel of gedeeltelijk worden gewist. 

Geen signaal. Het signaalniveau is zwak. LNB werkt niet goed. De kabel van 

de LNB of DVB-T antenne is niet goed aangesloten (kortsluiting 

of los contact).De schotelantenne is niet correct uitgelijnd. 

De ontvanger is aan maar er speelt 

geen beeld of geluid behalve de 

boodschap (Geen TV programma). 

Kanaal is niet beschikbaar. 

Kanaal is gecodeerd. 

 

De ontvanger reageert niet op de 

afstandsbediening. 

De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg of niet correct 

geplaatst. De afstandsbediening wijst in de verkeerde richting. 

Slechte beeldkwaliteit. Het signaalniveau is laag. 

Geen geluid. De kabel is niet correct aangesloten. Het volume staat laag 

ingesteld. De mute functie is actief. 

Geen weergave op het voorpaneel. De stroomkabel is niet correct aangesloten. 

Geen video op het scherm. Ontvanger staat in stand-by modus. RCA stekker of kabel is niet 

goed aangesloten op de aansluiting van de televisie. 

Onjuist kanaal of video uitvoer is gekozen op de televisie. 

Helderheidniveau van de televisie is incorrect afgesteld. 
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17 Specificatie 

SYSTEEMBRONNEN 

Processor ST 7162-450M Hz gebaseerde CPU   

Flash geheugen Nor flash:8MB X 1 ; Nand flash:512MB X 1 

DDR SDRAM DDR2 128MB x 2 

TUNER & INGANGEN 

Tuner Type DVB-S / DVB-S2 

Tuner ingang connector F-type, Connector, Vrouwelijk 

Tuner uitgang connector F-type, Connector, Vrouwelijk 

Signaal niveau -65 to -25 dBm 

LNB Stroom & Polarisatie Verticaal: +13V/+14V 

Horizontaal: +18V/+19V 

Stroom: Max. 500mA 

Bescherming tegen overbelasting 

22KHz Toon Frequentie: 22±1KHz         

DiSEqC Controle Amplitude: 0.6±0.2V         

Versie 1.0, 1.1 1.2, USALS beschikbaar 

Demodulatie QPSK, 8PSK 

Symbool rate 2-45 Mbps 

 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8,1/4,1/3,2/5,3/5,4/5,8/9,9/10 and Auto 

VOEDING 

Ingangsvoltage 100~240V AC, 50/60Hz 

Energieverbruik 20W MAX (<1W stroom op stand-by)  

MPEG TS A/V DECODERING 

Transport Stream MPEG-2, H.264 

Ingang verhouding Max.120Mbit/s 

Beeldverhouding 4:3, 16:9, Letter Box 

Video decodering MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 deel 10/H264 

Video resolutie 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p  

Audio decodering MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digitaal 

Audio modus Links / Rechts / Stereo/ Mono 

Sampling rate 32, 44.1 en 48KHz 

A/V & DATA INGANG/UITGANG 

TV-SCART 
Video CVBS/RGB uitgang 

Audio L/R uitgang 

RCA A/V 
Video CVBS uitgang 

Audio L/R uitgang 

S/PDIF Coaxiale, Digitale Audio of Dolby Digitale Bit Stream Uitgang 

RS-232C Overdracht snelheid 115.2Kbps 
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9 pin D-sub Type 

RJ-45 10M/100M 

USB Twee USB 2.0 ingangen geschikt voor Host 

HDMI 
VER1.2 

Type A 

FYSIEKE SPECIFICATIES 

Afmetingen[B*H*D] 300mm*64mm*231mm 

Gewicht 1.56KG 

Werktemperatuur 0℃~+45℃ 

Opslagtemperatuur -10℃~+70℃ 

Opslagvochtigheid 5%~95% RH (Non-Condensing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specif icaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 
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