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Brugervejledning Kom hurtigt i gang
PaKKens indhold

Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer 
tv-boxen. 

Æsken skal indeholde:

•	1	tv-box

•	1	fjernbetjening	med	2	batterier	 
(runde 3 V litiumbatterier)

•	1	scartkabel

•	1	HDMI-kabel

•	1	tredobbeltskærmet	antennekabel	 
(mærket	Canal	Digital)

•	1	strømforsyning	med	elledning

•	1	programkort	(ligger	sammen	 
med velkomstbrevet)

•	Denne	brugervejledning

Bemærk!	Indholdet	ligger	mellem	paplagene	i	æsken.	Tag	
pappet ud for at få adgang til delene.

NyTTIge	oplysNINger

sagem	HD	pVr	102-CT-tv-boxen	er	udstyret	med	tre	tunere	
–	to	kabeltunere	og	én	DTT-tuner,	og	den	leveres	med	en	
integreret	harddisk	på	250	gB.	

Kapaciteten	på	tv-boxens	harddisk	er:

•	Ca.	60	timers	optagelse	af	High	Definition-programmer.

•	Ca.	120	timers	optagelse	af	standard	Definition-
programmer.

harddisken giver dig mange optagelses- og 
afspilningsmuligheder.	(se	side	31.)

Med	HDpVr-boxen	kan	du	blandt	andet:

•	optage	to	programmer	samtidig	og	desuden	se	et	tredje	
program, som du allerede har optaget på harddisken.

•	optage	et	program,	mens	du	ser	et	andet	program	i	
Direkte	eller	Tidsforskudt	modus,	hvor	du	også	har	
adgang	til	pause-	og	tidsforskydningsfunktionerne.
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Kontroller, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal 
forbindes	med	hinanden	(tv,	hjemmebiograf	osv.),	ikke	er	
tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

1	 Tilslut	det	medfølgende	antennekabel	(mærket	Canal	
Digital)	fra	kabel-tv-udtaget	til	CAB	IN-stikket	på	tv-
boxen. 

Tilslutninger

2	 Hvis	du	har	en	HD-ready	fladskærm,	skal	du	tilslutte	HDMI-kablet mellem tv-boxen og dit tv.

* Hvis	du	ikke	har	en	HD-ready	fladskærm,	skal	du	i	
stedet tilslutte scartkablet mellem tv-boxen og dit tv. 

3 derefter skal du tilslutte strømforsyningen fra 
12	V-stikket	på	tv-boxen	til	en	stikkontakt.
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4 sæt	programkortet	(med	den	gyldne	chip	opad)	ind	
i	kortlæseren.

5	 Tænd	for	tv'et.	(Husk	at	sætte	stikket	i	stikkontakten).

6	 Herefter	skal	du	vælge	den	rigtige	signalindgang	på	tv'et	for	at	kunne	se	tv-billedet	via	tv-boxen.	

på	de	fleste	nyere	tv-apparater	kan	du	finde	scart-	og	 
HDMI-tilslutninger	ved	at	trykke	på	knappen	INpUT	eller	AV	 
på	fjernbetjeningen	til	tv-apparatet.	Hvis	du	har	problemer	
med	at	finde	den	rigtige	signalindgang,	skal	du	se	i	bruger-
vejledningen	til	tv-apparatet.

Navnet	på	indgangen	bag	på	tv'et	(fx	«HDMI	1»)	skal	stemme	
overens med den valgte signalindgang.

Du	kan	finde	flere	oplysninger	om	tilslutninger	i	kap.	2	side	11.

installation

1	 Vælg	det	ønskede	menusprog	ved	hjælp	af	navigations-pilene	på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
valget.	(Dansk	finder	du	ved	at	trykke	en	gang	til	højre).

2	 Vælg	det	ønskede	land	ved	hjælp	af	navigationspilene	på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	valget.

3 Vælg	HUrTIg	INsTAllATIoN	ved	hjælp	af	naviga-
tionspilene	på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	
bekræfte	valget.	Tryk	på	TV	for	at	afslutte.	(Du	skal	
ikke	foretage	DTT-søgning).

Brug
sKIfT	Af	TV-KANAl

Brug	fjernbetjeningen	direkte,	eller	tryk	på	oK	for	at	få	
vist	tv-kanallisten.	Vælg	derefter	en	tv-kanal	ved	hjælp	af	
navigationspilene,	og	tryk	på	oK	for	at	bekræfte	valget.	Hvis	
du vil have adgang til den elektroniske programguide, skal du 
trykke	på	TV	gUIDe.

opTAgelse

Når	du	vil	optage	et	program	direkte,	skal	du	vælge	en	 
tv-kanal	og	trykke	på	[=].

Du	kan	finde	oplysninger	om	andre	optagelsesmåder	på	 
side	31.

2
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froNTpANel
1.	Digitalt	display
•	Viser	tiden,	når	tv-boxen	er	slukket	
•	Viser	kanalnummer	eller	status,	når	tv-boxen	
er	tændt

2.	statusindikator
3.	UsB-port	(deaktiveret)
4. +/- knapper – skift kanal
5.	Tænd/sluk-knap
•	Tænd	for	tv-boxen	(tryk	og	giv	slip)
•	start	tv-boxen	på	ny	(tryk	og	hold	nede	i	5	sek.)

6.	programkortlæser

BAgpANel
1.	Udgang	til	DTT-antenne	(gennemløb)
2.	Indgang	til	DTT-antenne
3. indgang til kabel-tv
4.	Udgang	til	kabel-tv	(gennemløb)
5.	ethernet-port	(deaktiveret)
6.	stik	til	HDMI	digital	lyd/video
7.	stik	til	analog	lyd	(til	Hi-fi-enhed)
8. analog komponentvideo (YPbPr)
9.	stik	til	digital	lyd	(s/pDIf)
10.	scartstik	(til	VIDeo	eller	DVD)
11.	scartstik	(til	TV)
12.	stik	til	strømforsyning

fjerNBeTjeNINg
1.	0-9	–	Til	kanalvalg	og	indstillinger
2.	Tilbage/back	–	går	tilbage	til	den	forrige	skærm	

eller tilstand
3. navigationspile
•	navigerer	mellem	skærmbillederne	i	menuen
•	navigerer	i	oplysninger	om	programmer	i	

infobanneret og den elektroniske programguide
4.	V+/V-	–	Øger	eller	mindsker	lydstyrken
5.	MeNU	–	giver	adgang	til	menuerne
6.	funktionsknapper
7.	Knapper	for	tidsforskudt	afspilning	og	optagelse	 
•	spol	tilbage,	afspil/pause,	spol	fremad

8.	TV/exit	–	Afslutter	den	aktive	menu	eller	tilstand
9.	TV-gUIDe	–	elektronisk	programguide
10.	Indstillinger/seTTINgs	–	giver	adgang	til	sprog	

og redigering af optagelser
11.	My	TV	–	optageliste
12.	Til/fra	–	Aktiverer/sætter	tv-boxen	på	standby
13.	Info	–	Viser	programoplysninger
14.	CH	+/CH	-	–	skifter	kanal	
15.	oK	–	Viser	kanalliste	eller	bekræfter	et	valg
16.	reCorD – start optagelse
17.	sTop – stop optagelse eller afspilning
18.	TeleTeKsT	–	går	til	tekst-tv
19.	MUTe	–	slår	lyden	fra/til
20.	oN	DeMAND	–	Billedskalering	(hvis	HD	er	aktiv)

IsæTNINg	Af	BATTerIer
fjern	dækslet	på	bagsiden	af	fjernbetjeningen.
Isæt	de	to	runde	3	V	litiumbatterier.	sørg	for,	at	
+-tegnet	vender	opad.	(se	også	«Batterier»	på	side	
9,	hvor	du	kan	læse	om	sikkerheden	ved	brug	af	
batterier).
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Nyttige	oplysninger
Med	tv-boxen	sagem	HD	pVr	102-CT	kan	du	modtage	og	
optage	High	Definition-	og	standard	Definition-programmer,	
som	sendes	af	Canal	Digital.	Tv-boxen	er	udstyret	med	tre	
tunere	–	to	kabeltunere	og	én	DTT-tuner	(digitalt	jordbaseret	
net),	og	den	leveres	med	en	integreret	harddisk	på	250	gB.	

Kapaciteten*	på	HD	pVr	102-CT-tv-boxens	harddisk	er:

•	60	timers	optagelse	af	High	Definition-programmer.

•	120	timers	optagelse	af	standard	Definition-
programmer.

harddisken giver dig mange optagelses- og afspilnings-
muligheder. 

Med	Canal	Digital	HD	pVr	kan	du	blandt	andet:

•	optage	to	programmer	samtidig	og	desuden	se	et	tredje	
program, som du allerede har optaget på harddisken.

•	optage	et	program,	mens	du	ser	et	andet	program	i	
Direkte	eller	Tidsforskudt	modus,	hvor	du	også	har	
adgang	til	pause-	og	tidsforskydningsfunktionerne.

AUToMATIsK	opDATerINg	Af	sofTWAre

HD	pVr	102-CT	har	en	automatisk	funktion	til	opdatering	
af tv-boxens software. opdateringen hentes ned direkte via 
kabelsignalet,	når	tv-boxen	tændes,	og	du	vil	blive	spurgt,	
om	du	vil	installere	opdateringen.	Du	kan	vælge,	om	du	vil	
installere	den	med	det	samme	eller	udsætte	installationen.	
Vi	anbefaler,	at	du	vælger	at	installere	opdateringen.

HåNDTerINg	Af	TV-BoxeN

for	at	reducere	slitagen	på	og	strømforbruget	fra	din	tv-box	
anbefales	det,	at	du	sætter	tv-boxen	i	standbytilstand,	når	
den ikke er i brug. 

Træk	stikket	ud	af	stikkontakten,	hvis	du	ikke	skal	bruge	 
tv-boxen	i	en	længere	periode.

sTØj	

Tv-boxens	harddisk	og	blæser	forårsager	en	vis	støj,	når	
den	er	tændt,	men	dette	er	helt	normalt.	støjen	ophører,	når	
tv-boxen	sættes	i	standbytilstand.	Du	bør	derfor	gøre	det	til	
en	vane	at	sætte	den	i	standbytilstand,	når	den	ikke	er	i	brug.	
lydniveauet	afhænger	også	af,	hvilket	underlag	tv-boxen	
står på samt af, hvad der evt. står oven på tv-boxen.

6	 |	 Nyttige	oplysninger

*gennemsnitlige	værdier	–	til	oplysning.	Disse	værdier	kan	variere,	afhængigt	af	signalets	fysiske	egenskaber.



TIlslUTNINger

Du	skal	tilslutte	HD	pVr	102-CT-tv-boxen	til	tv'et	og	til	dit	
kabel-tv med det medfølgende antennekabel.

Du	kan	læse,	hvordan	du	gør,	i	denne	brugervejledning.

du skal også sørge for:

•	Ikke	at	ændre	noget	i	din	kabelinstallation.

•	Ikke	at	bruge	en	splitter	(fordeler).	(Hvis	du	ønsker	at	
videreføre signalet, kan du gøre dette ved at bruge  
CAB	oUT-tilslutningen).

•	At	bruge	det	medfølgende	antennekabel	(mærket	
Canal	Digital),	da	dette	kabel	er	et	tredobbeltskærmet	
kvalitetskabel, som er nødvendigt for at få gode signaler.

VIgTIge	syMBoler

–	gode	råd	og	tips.

–	Ting,	du	skal	huske	på.

–	Vigtigt	at	lægge	mærke	til.

digital tv-box

Kabel-tv

Medfølgende	
tredobbeltskærmet	
antennekabel, som er 
mærket	Canal	Digital

	 	 	 Nyttige	oplysninger	 |	 7



8	 |	 sikkerhedsanbefalinger

sikkerhedsanbefalinger
TV-BoxeNs	plACerINg

Tv-boxen	giver	den	bedste	ydelse,	hvis	den:

•	placeres	indendørs,	hvor	den	er	beskyttet	mod	lyn,	regn	og	
direkte	sollys.

•	Ikke	udsættes	for	meget	kraftig	belysning	(sol,	projektørlys	
osv.).

•	Ikke	placeres	nær	radiatorer	eller	andre	varmekilder.

•	placeres	på	et	tørt	og	godt	udluftet	sted	med	plads	omkring	 
tv-boxen til ventilation. det bør sikres, at gardiner, andre 
apparater	eller	skabe	ikke	forhindrer	luftcirkulation	omkring	 
ventilationsåbningerne	(læg	ikke	noget	oven	på	tv-boxen,	
da	dette	vil	begrænse	ventilationen).

•	Beskyttes	mod	fugtighed.

•	placeres	et	sikkert	sted,	hvor	den	ikke	kan	falde	ned.	

•	placeres	uden	for	børn	og	dyrs	rækkevidde.

•	Tilsluttes	en	stikkontakt	direkte	med	de	ledninger,	der	
følger med tv-boxen. det anbefales ikke at bruge en 
forlængerledning.	slut	tv-boxen	til	en	stikkontakt,	der	 
er	nemt	tilgængelig.

ADVArsler	og	sIKKerHeDsforsKrIfTer

åBN	IKKe	TV-BoxeN!	 
Der	er	fArlIg	spæNDINg	INDeN	I	DeN

Brug	kun	den	strømforsyningsenhed,	der	følger	med	tv-
boxen, til at slutte den til en stikkontakt. anden praksis kan 
være	farlig.	

som	en	sikkerhedsforanstaltning	i	tilfælde	af	fare	fungerer	
strømforsyningsenheden	som	en	frakoblingsmekanisme	for	
strømforsyningen	på	230	V.	

det er derfor, at det er meget vigtigt, at du slutter tv-boxen 
til	en	stikkontakt	i	nærheden,	som	er	let	tilgængelig.	

Du	må	ikke	udsætte	tv-boxen	for	fugtighed.	Dette	kan	
føre til kortslutninger (brand eller elektrisk stød). stil ikke 
genstande, der indeholder vand (fx vaser eller potteplanter), 
på	apparatet.	Der	må	ikke	stænkes	væske	på	tv-boxen.	
Hvis	der	kommer	væske	på	tv-boxen,	skal	du	straks	trække	
stikket ud af stikkontakten og kontakte din leverandør.

sørg	for,	at	der	ikke	kommer	væske	eller	metalgenstande	ind	
i tv-boxen gennem ventilationsåbningerne.

Undgå	at	tilslutte	tv-boxen	med	det	samme,	hvis	den	har	
været	udsat	for	store	temperaturændringer.	lad	den	
først stå i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver 
akklimatiseret.



Tv-boxen	skal	være	frakoblet	strømforsyningen	(fra	
stikkontakten eller bagpanelet), før tilslutningen mellem 
fjernsyn,	video	eller	antenne	ændres.

det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet 
i	tordenvejr.	selvom	tv-boxen	og	fjernsynet	er	frakoblet,	kan	
de	stadig	blive	beskadiget	af	lyn.

forsøg på at åbne tv-boxen kan gøre dig ansvarlig i 
forbindelse med en retssag. hvis du ikke overholder 
de sikkerhedsforanstaltninger og -anbefalinger, der er 
beskrevet	heri,	kan	du	være	erstatningsansvarlig	for	
eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation eller 
udskiftning.

TV-Box-TIlslUTNINgerNes	spæNDINgsNIVeAU

(se	side	4	i	denne	brugervejledning)

stik	med	kode	nr.	12	–	farlig	spænding.

stik	med	kode	nr.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	og	11	 
–	Meget	lav	sikkerhedsspænding.

BATTerIer

små børn kan nemt sluge batterier. lad ikke små børn lege 
med	fjernbetjeningen.	Du	må	ikke	brænde	eller	genoplade	
batterierne,	sætte	dem	omvendt	i	(+-tegnet	skal	vende	
opad),	blande	dem	med	brugte	eller	andre	typer	batterier.	
Dette	kan	føre	til,	at	de	kan	eksplodere	eller	lække	og	
medføre personskade.

INTerfereNs

placer	ikke	tv-boxen	i	nærheden	af	apparater,	der	kan	med-
føre	elektromagnetisk	interferens	(fx	højttalere).	Dette	kan	
påvirke	tv-boxens	funktion	og	forvrænge	billedet	eller	lyden.

HArDDIsK

Tv-boxen	indeholder	en	harddisk.	Vent,	til	enheden	går	i	
standbytilstand,	før	du	frakobler	og	flytter	den.	Tv-boxens	
harddisk	og	blæser	forårsager	en	vis	støj,	når	den	er	tændt,	
men dette er helt normalt. 

reNgØrINg

Tv-boxens	kabinet	kan	rengøres	med	en	blød,	tør	klud.	Brug	 
ikke nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsnings-
middel såsom alkohol eller terpentin. det kan skade kabinettets 
overflade.

Når	TV-BoxeN	IKKe	er	I	BrUg

Tv-boxen	bør	sættes	i	standbytilstand,	når	den	ikke	er	i	brug.	
dette vil spare strøm og give mindre slitage på tv-boxen. det  
anbefales	at	trække	stikket	ud	af	stikkontakten,	hvis	tv-boxen	
ikke	skal	bruges	i	en	længere	periode.
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oversigt
Denne	tv-box	fra	sagem	Communications	anvendes	til	kabel-	
og	jordbaseret	tv.	Den	er	udstyret	med	en	harddisk,	så	du	kan	
foretage digitale videooptagelser.

når du har tilsluttet tv-boxen, vil du kunne bruge alle 
tjenesterne.

sagem	Communication-tv-boxen	er	resultatet	af	en	løbende	
udvikling. derfor forbeholder vi os retten til at foretage 
ændringer	og	forbedringer	af	det	produkt,	der	er	beskrevet	 
i	denne	brugervejledning,	uden	forudgående	varsel.

Dette	produkt	overholder	eMC-direktiv	89/336/eeC.

Denne	HDpVr-box	overholder	minimumskravene	til	HDTV.	
HDTV-logoet	er	et	varemærke	tilhørende	eICTA.

HDMI,	HDMI-logoet	og	High-Definition	Multimedia	Interface	
er	varemærker	eller	registrerede	varemærker	tilhørende	
HDMI	licensing	llC.	

Ce-MærKNINg

Ce-mærkningen	angiver,	at	produktet	overholder	de	
vigtige	krav	i	direktiv	1999/5/Ce	fra	europaparlamentet	
og	europarådet	vedrørende	radioudstyr	og	
telekommunikationsudstyr,	hvad	angår	sundhed	og	sikkerhed	
for brugerne vedrørende magnetisk interferens.

Ce-erklæringen	om	ensartethed	kan	ses	i	supportafsnittet	
på	sagem	Communications	hjemmeside	www.sagem.com	
eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse:

sagem	Communications	–	Customer	relations	department	 
4	rue	du	petit	Albi	–	95800	Cergy	saint-Christophe	–	

frankrig

Copyright	©	2008	sagem	Communications

alle rettigheder forbeholdes

sTANDArDKoDe:	

Tv-boxen	er	udstyret	med	en	kode,	der	som	standard	er	
indstillet	til	1234.



Tilslutninger
Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer  
tv-boxen.	Der	skal	være	følgende	indhold:

•	1	tv-box

•	1	fjernbetjening	med	2	batterier	(runde	3	V	litiumbatterier)

•	1	scartkabel

•	1	HDMI-kabel

•	1	tredobbeltskærmet	antennekabel	(mærket	Canal	Digital)

•	1	strømforsyning	med	elledning

•	1	programkort

•	Denne	brugervejledning

sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden  
(tv,	hjemmebiograf	osv.),	ikke	er	tilsluttet	stikkontakten,	før	 
du forbinder apparaterne.

2
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Tilslutninger
TIlslUTNINg	TIl	eN	HD-reADy	flADsKærM

hvis du ønsker at se tv i hd-kvalitet, skal du forbinde  
HDMI-stikket	på	din	digitale	tv-box	med	HDMI-stikket	
(HDCp-beskyttet)	på	din	HD-ready	fladskærm.

Husk,	at	du	skal	vælge	den	rigtige	signalindgang	på	tv'et	 
for at kunne se tv-billedet via tv-boxen. 

på	de	fleste	moderne	tv-apparater	kan	du	finde	scart-	og	 
HDMI-tilslutninger	ved	at	trykke	på	knappen	INpUT	eller	AV	 
på	fjernbetjeningen	til	tv-apparatet.	Hvis	du	har	problemer	
med	at	finde	den	rigtige	signalindgang,	skal	du	se	i	bruger-
vejledningen	til	tv-apparatet.

Navnet	på	indgangen	bag	på	tv'et	(fx	«HDMI	1»),	skal	stemme	
overens med den valgte signalindgang.

dVi-tilslutning: hvis der er mulighed for dVi-tilslutning 
(HDCp-beskyttet)	på	tv'et,	skal	du	også	tilslutte	lyd	(se	 
side	15).

HD-ready	
fladskærm

digital tv-box

HDMI-kabel



TIlslUTNINg	TIl	eT	BIlleDrØrs-TV

Tilslut	tv'et	til	tv-boxen	ved	hjælp	af	scartstikket	(mærket	TV).

Husk,	at	du	skal	vælge	den	rigtige	signalindgang	på	tv'et	for	
at kunne se tv-billedet via tv-boxen. 

på	de	fleste	moderne	tv-apparater	kan	du	finde	scart-	og	 
HDMI-tilslutninger	ved	at	trykke	på	knappen	INpUT	eller	AV	 
på	fjernbetjeningen	til	tv-apparatet.	Hvis	du	har	problemer	
med	at	finde	den	rigtige	signalindgang,	skal	du	se	i	bruger-
vejledningen	til	tv-apparatet.

Navnet	på	indgangen	bag	på	tv'et	(fx	«scart	1»),	skal	stemme	
overens med den valgte signalindgang.

digital tv-box
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Billedrørs-tv

scartkabel



TIlslUTNINg	TIl	KABel-TV

Indsæt	programkortet	(med	chippen	indad	og	opad,	som	vist	
på	billedet)	i	kortlæseren.

Tilslut	det	medfølgende	antennekabel	(mærket	Canal	Digital)	
fra	kabel-tv-udtaget	til	CAB	IN-stikket	på	tv-boxen.	

Derefter	skal	du	tilslutte	strømforsyningen	mellem	12	V- 
stikket på tv-boxen og en stikkontakt.

TIlslUTNINger	TIl	DTT	(DIgITAl	jorDBAsereT	TV)

se	side	57.

14	 |	 Tilslutninger

Kabel-tv

digital tv-box

Tredobbeltskærmet	
antennekabel	mærket	
Canal	Digital

Programkort



TIlslUTNINg	TIl	eN	HjeMMeBIogrAfforsTærKer

for	at	få	mest	muligt	ud	af	den	lyd	i	DTs-	eller	DolBy	
DIgITAl-kvalitet,	der	er	tilgængelig	på	nogle	tv-kanaler,	 
bør	du	tilslutte	din	tv-box	til	din	hjemmebiografforstærker,	
der	er	udstyret	med	en	koaksial	s/pDIf-indgang.	Tilslut	 
DIgITAl	AUDIo-udgangen	til	indgangen	på	din	hjemme-
biografforstærker.	(Koaksialt	kabel	medfølger	ikke).

Bemærk!	Du	skal	også	sætte	lydindstillingerne	på	tv-boxen	
til	Hjemmebiograf	(se	side	48).	Ved	sending	i	Dolby	Digital	vil	
du	nu	kun	få	lyd	via	dit	hjemmebiografanlæg,	og	tv'et	vil	være	
uden	lyd.	Hvis	sendingen	ikke	er	i	Dolby	Digital,	vil	du	få	lyd	
fra begge enheder.

TIlslUTNINg	TIl	eN	HI-fI-eNHeD

Du	tilslutter	tv-boxen	til	et	Hi-fi-system	med	et	standard-
lydkabel.	Tilslut	den	højre	(r/rød)	og	venstre	(l/Hvid)	lyd-
udgang	på	tv-boxen	til	AUx-indgangen	på	Hi-fi-systemet.	
(Kabel medfølger ikke).

Tip:	Med	denne	tilslutning	kan	du	lytte	til	radiokanaler	med	
fjernsynet	slukket.
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3Første installation
når du har tilsluttet tv-boxen korrekt, skal der udføres en 
førstegangsinstallation.

dette kapitel beskriver, hvordan denne installation udføres. 

Tænd	for	tv-boxen	og	tv'et.	

Vælg	den	rigtige	signalindgang	på	tv'et	(fx	HDMI	1).	 
–	se	tv'ets	brugervejledning,	hvis	du	er	i	tvivl.

Når	dette	er	gjort	rigtigt,	vises	der	et	velkomstbillede	på	skærmen.

Vælg	installationsmåde: 
•	Hurtig	installation

   	 |	 17



installation

Vælg	MeNUsprog

1.	 Vælg	det	ønskede	menusprog	ved	hjælp	af	navigations-
pilene	på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
valget.

Tip:	Dansk	finder	du	ved	at	trykke	en	gang	til	højre.

Vælg	lAND

2.	 Vælg	det	ønskede	land	ved	hjælp	af	navigationspilene	 
på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	valget.

18	 |	 Installation



Vælg	INsTAllATIoNsMåDe

3.	 Vælg	HUrTIgINsTAllATIoN	ved	hjælp	af	navigations-
pilene	på	fjernbetjeningen.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
valget.

Brug ikke trinvis installation, da dette kan føre til 
fejlinstallation	af	kanaltilbuddet	fra	Canal	Digital.

	 	 	 Installation	 |	 19



20	 |	 Installation

INsTAllATIoN	Af	KABelKANAler

4.	 Tv-boxen	søger	automatisk	efter	de	tilgængelige	tv-kanaler.	
Vælg	jA,	og	tryk	på	oK	for	at	lagre	tv-kanalerne.

Hvis	du	er	tilknyttet	et	mindre	kabel-tv-net	fra	Canal	Digital,	 
vil dette billede evt. blive vist. hvis billedet vises, skal du  
vælge	ja	og	trykke	på	oK	for	at	foretage	en	fuld	kanalsøgning.

Bemærk!	Denne	meddelelse	vises	kun,	hvis	tv-boxen	ikke	er	 
tilsluttet	korrekt	til	kabel-tv'et,	eller	hvis	konfigurationen	
af din kabelinstallation er anderledes end standardkabel-
konfigurationen.	Hvis	problemet	varer	ved,	skal	du	kontakte	
Canal	Digital.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	installationen.	

Vælg	kun	sØg	efTer	DTT-NeTVærK,	hvis	du	skal	installere	
DTT-kanaler.	Dette	er	ikke	nødvendigt,	hvis	du	har	tilsluttet	
kabel-tv.

Hvis	du	ønsker	at	installere	DTT-kanaler,	kan	du	læse	mere	 
om	dette	på	side	57.



4Almindelig brug 
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KANAllIsTeN

Aktiver	kanallisten	ved	at	trykke	på	oK.	Vælg	en	tv-kanal	ved	
hjælp	af	navigationspilene,	og	tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
valget.

gå	tilbage	til	den	forrige	tv-kanal	ved	at	trykke	på	[!]	[back].

Tip:	Du	kan	gennemse	kanallisten	side	for	side	med	højre	og	
venstre navigationspil.

Kanalvalg

22	 |	 Kanalvalg

oplysNINger	oM	KANAler

hver gang du skifter tv-kanal, vises der et programbanner på 
skærmen.	

Banneret viser: 

•	Aktiv	favoritliste	(fav:	x),	kanalnummer	og	kanalnavn.
•	programnavn	og	varighed,	programtype	og	oplysninger	 

om programmet.
•	optagemulighed	via	opTAg.	Tryk	på	[=]	(rec)	for	at	starte	

optagelsen af programmet.
•	Hvis	programmet	sendes	i	HD	eller	Dolby	Digital,	
fremhæves	henholdsvis	ikonerne	HD	og	5.1.
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UDVIDeDe	oplysNINger

Hvis	du	trykker	på	INfo-knappen,	vises	programbanneret,	
men	med	endnu	flere	muligheder:

•	Brug	navigationspilene	pil	op	og	pil	ned,	hvis	du	vil	se,	
hvilke	programmer	der	i	øjeblikket	sendes	på	andre	tv-
kanaler.

•	Brug	højre	navigationspil,	hvis	du	vil	læse	om	det	næste	
program på den valgte tv-kanal.

•	Tryk	på	oK	for	at	se	den	tv-kanal,	du	læser	om,	eller	fjern	
oplysningerne	ved	at	trykke	på	INfo	eller	TV.

•	Tryk	på	den	gUle	knap,	hvis	du	vil	se	flere	oplysninger	 
om programmet. 

•	Tryk	på	den	Blå	knap,	hvis	du	vil	skifte	favoritliste.

Tip:	Tryk	på	den	grØNNe	knap	for	at	få	adgang	til	
optagelisten. du kan gennemse optagelserne med pil op og 
pil	ned	og	se	optagelsen	ved	at	trykke	på	oK.	Du	kan	se,	at	
optagelisten er aktiveret frem for almindelig kanaltilstand, 
fordi	"fAV:	x"	forsvinder	fra	banneret,	og	fordi	den	viser	 
optagelsens varighed i stedet for programstart og program-
afslutning.
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sKIfT	Af	fAVorITlIsTe

Tryk	først	på	INfo	(udvidede	oplysninger)	og	derefter	på	 
den blå knap for at skifte mellem listerne over foretrukne.

forudsætter,	at	du	har	oprettet	mindst	én	favoritliste.	Du	
kan lagre og organisere dine egne favoritlister i menuen 
fAVorITlIsTe	(se	side	28).

MIDlerTIDIgT	VAlg	Af	sprog	for	lyD	og	
UNDerTeKsTer

Tryk	på	knappen	seTTINgs	for	at	se,	hvilke	sprog	der	er	
tilgængelige	for	lyd	og	tekstning	for	den	aktuelle	tv-kanal.

Du	kan	også	trykke	på	INfo	og	derefter	på	oK.

Vælg	blandt	de	tilgængelige	sprog	for	lyd	og	undertekster	
ved	hjælp	af	navigationspilene.

Alle	ændringer	udføres	straks.	Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
valget.

Bemærk!	Ikke	alle	tv-kanaler	eller	programmer	har	
sprogindstillinger.



rADIo

Tryk	på	MeNU,	vælg	rADIo,	og	tryk	på	oK.

Vælg	den	ønskede	radiokanal,	og	tryk	på	oK	for	at	skifte	til	
radiotilstand.

Når	du	vil	afslutte	radiotilstand,	skal	du	trykke	på	TV.

jUsTerINg	Af	lyDsTyrKe

Brug	knapperne	VolUMe	+	[ ]	og	–	[ ]	til	at	justere	
lydstyrken.	

Tryk	på	MUTe	for	at	slå	lyden	helt	fra.

Tryk	på	MUTe	igen	for	at	slå	lyden	til	igen.

Bemærk!	lyden	i	VCr-scartstikket	og	udgangene	til	HI-fI	og	
digital	lyd/s/pDIf	påvirkes	ikke	af	disse	handlinger.
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elektronisk programguide

Du	kan	ændre	længden	af	tidslinjen	med	den	grØNNe	og	
gUle	knap.	Tryk	på	den	grØNNe	knap	for	at	forlænge	
tidslinjen	og	på	den	gUle	knap	for	at	afkorte	tidslinjen.

Tryk	på	den	højre	navigationspil	for	at	gennemse	
programmerne	på	den	valgte	tv-kanal.	gennemse	tv-
kanalerne med pil op og pil ned. skift dag ved at bruge 
knapperne	[7]	og	[8].

de planlagte optagelser er markeret med rødt. 

Den	elektroniske	programguide	viser	programoplysninger	for	 
alle	tv-kanalerne.	Denne	tjeneste	afhænger	af	de	oplysninger,	
der sendes af operatøren.

Tryk	på	 	[tv	guide]	for	at	få	adgang	til	den	elektroniske	
programguide.

Den	elektroniske	programguide	viser	flere	tv-kanaler	samtidig	
i	et	tidslinjeformat.
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skift visningsformat for den elektroniske programguide ved 
at	trykke	den	Blå	knap.

Vælg	en	tv-kanal	på	listen	for	at	få	oplysninger	om	de	aktuelle	
og	kommende	programmer	på	den	pågældende	tv-kanal.

Tekstsiderne	i	programomtalen	ruller	af	sig	selv.

Tryk	på	den	højre	navigationspil	for	at	gennemse	dagens	 
programmer	på	den	valgte	tv-kanal.	gennemse	programmerne	
med pil op og pil ned.

Tryk	på	den	venstre	navigationspil	for	at	gå	tilbage	til	kanal-
listen.

skift	dag	ved	hjælp	af	knapperne	[7]	og	[8].

du kan let optage både individuelle programmer og serier 
ved	hjælp	af	programguiden:

•	Naviger	til	det	program,	du	vil	optage,	og	tryk	på	[=]. 
den programmerede optagelse er nu markeret med rødt. 

•	Annuller	en	planlagt	optagelse	ved	at	markere	den	og	
trykke	på	[=]	eller	[<].

Tip:	I	feltet	«optag»	vises	 , hvis det er en serie.

Du	kan	læse	mere	om	optagelse	med	den	elektroniske	
programguide	i	«programmering	af	optagelser	via	program-
guiden»	på	side	35.

Vælg	den	tv-kanal,	du	vil	se,	ved	at	trykke	på	oK,	og	afslut	
den	elektroniske	programguide	ved	at	trykke	på	TV.



favoritliste

i favoritlisten markerer du tv-kanalen under det punkt, 
hvor	du	ønsker	at	indsætte	den	nye	tv-kanal.	Tryk	på	den	
grØNNe	knap	en	gang	til,	så	den	nye	tv-kanal	placeres	over	
den markerede tv-kanal.

•	Du	fjerner	en	tv-kanal	fra	listen	ved	at	markere	den	og	
trykke	på	den	rØDe	knap.

•	Du	gemmer	listen	ved	at	trykke	på	den	gUle	knap.

Du	afslutter	menuen	for	favoritlister	ved	at	trykke	på	[!] 
[back]	eller	TV.
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opreTTelse	og	BeHANDlINg	Af	fAVorITlIsTer

Med	favoritlister	kan	du	oprette	din	egen	favoritliste	med	
tv-kanaler.

Tryk	på	MeNU,	vælg	fAVoUrITes	(fAVorITlIsTe),	og	tryk	
på oK. 

du gennemser listerne med navigationspilene.

I	liste	A	finder	du	alle	tv-	og	radiokanaler,	som	bliver	fundet	
og lagret under installationen af tv-boxen.

Når	du	vil	lagre	en	liste,	skal	du	vælge	en	tom	liste	(fra	B	til	g)	
og	trykke	på	oK.

Vælg	den	type	liste,	som	skal	lagres:	TV	eller	rADIo.	Tryk	 
på oK. 

Tip:	Du	kan	have	både	tv-liste	og	radioliste	under	det	samme	
bogstav.

skærmbilledet	til	oprettelse	af	favoritliste	vises.	Tv-kanaler	
i favoritlisten vises i venstre side, mens listen over alle 
tilgængelige	tv-kanaler	vises	til	højre.

Du	kan	ikke	ændre	rækkefølgen	af	tv-kanalerne	bagefter,	 
så	de	bør	vælges	i	den	ønskede	rækkefølge.

•	Du	føjer	en	tv-kanal	til	listen	ved	at	markere	den	og	trykke	
på den BlÅ knap.

•	Du	indsætter	en	tv-kanal	mellem	to	andre	ved	at	markere	
den	og	trykke	på	den	grØNNe	knap	(indsæt).	



BrUg	Af	fAVorITlIsTer

Når	du	har	oprettet	en	liste,	skal	den	vælges	for	at	kunne	
tages i brug.

gå	tilbage	til	menuen	fAVoUrITes	(favoritliste),	og	find	
den	nye	liste	ved	hjælp	af	navigationspilene.	

Tryk	på	den	Blå	knap,	når	listens	bogstav	er	markeret.

Du	vil	nu	se	den	nye	kanalstyring	og	de	nye	tv-kanaler,	når	 
du skifter tv-kanal eller går ind på programoversigten.

du har nu kun adgang til de tv-kanaler, som er angivet i den 
gældende	favoritliste.

Hvis	du	vil	gå	tilbage	til	standardlisten,	skal	du	vælge	liste	A	
over foretrukne i menuen fAVorITlIsTe.

Hvilken	favoritliste	der	er	i	brug,	kan	du	se	flere	steder:	for	
eksempel i programbanneret, når du skifter tv-kanal, og når 
du	trykker	på	knappen	INfo.	

Tip:	Du	kan	let	skifte	mellem	listerne	over	foretrukne	ved	 
at	trykke	på	den	Blå	knap	i	vinduet	INfo.
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TeKsT-TV

Tekst-tv	er	kun	tilgængeligt,	hvis	programleverandøren	
udbyder	denne	tjeneste.

Tryk	på	TeKsT-TV	for	at	aktivere	tekst-tv.

Tryk	på	TeKsT-TV	én	gang	til	for	at	se	tekst-tv	med	
gennemsigtig baggrund.

gå	til	den	ønskede	side	ved	hjælp	af	de	numeriske	taster,	
eller	tryk	på	CH	+/–	for	at	gennemse	en	side.

Tryk	på	TV	eller	TeKsT-TV	for	at	afslutte	tekst-tv.

Bemærk!	Hvis	du	har	tilsluttet	tv'et	via	HDMI	og	ønsker	at	
bruge	tv'ets	tekst-tv,	skal	du	også	tilslutte	scartkablet,	da	
HDMI	ikke	understøtter	dette.



5Optagefunktion
Der	er	mulighed	for	at	optage	fra	60	til	120	timer,	afhængigt	
af	det	program	der	optages	(se	«Nyttige	oplysninger»	side	6).

det er muligt at: 
•	se	et	program	og	optage	et	andet	program 
•	se	ét	optaget	program,	mens	to	andre	optages 
•		se	ét	program	i	tidsforskudt	visning,	mens	et	andet	program	

optages.

du har følgende optagelsesmuligheder: 
•	ved	hjælp	af	direkte/tidsforskudt	visning 
•	direkte	optagelse 
•	programmering	af	optagelser	via	menuen 
•	programmering	af	optagelser	via	programguiden.
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Tv-boxen	gemmer	automatisk	de	foregående	minutter	på	den	 
tv-kanal,	du	ser	(de	sidste	60	til	120	minutter	afhængigt	af	signal-
type	–	se	side	6).	Med	denne	glidende	optagelsesfunktion	
kan du lave en pause i programmet eller spole tilbage, hvis  
du ønsker at se dele af programmet én gang til.

Tryk	på	[7],	[8]	og	[4;] for at navigere i sendingen. en 
oplysningsrude	viser	tidsforsinkelsen	i	forhold	til	direkte	
visning.	ruden	forsvinder	efter	nogle	sekunder,	men	kan	
aktiveres	ved	at	trykke	på	[7],	[8]	eller	[4;].

pAUse

programmet	kan	sættes	på	pause	ved	at	trykke	på	[4;]. 
du vil kunne se, at tidsforsinkelsen øges i forhold til direkte 
visning.

TIlBAgespolINg

spol	tilbage	i	programmet	med	[7]-tasten. du vil kunne se, 
at tidsforsinkelsen øges i forhold til direkte visning. 

Hastigheden	for	tilbagespolingen	øges	(op	til	600	gange	
almindelig	hastighed),	hvis	du	trykker	gentagne	gange	på	
[7]-tasten. 

Bemærk!	Du	kan	kun	spole	tilbage	i	det	tidsrum,	tv-boxen	har	
stået på den aktuelle tv-kanal (siden du skiftede tv-kanal 
sidst),	og	maks.	60-120	minutter	(se	side	6).

spol	freMAD

Du	kan	spole	hurtigt	fremad	med	tasten	[8]. du vil se, at for-
sinkelsen	reduceres.	Hastigheden	for	spolingen	øges	(op	til	
600	gange	almindelig	hastighed),	hvis	du	trykker	gentagne	
gange	på	[8]-tasten.	Hvis	du	fortsætter	med	at	spole	fremad,	
vil du til sidst komme frem til direkte visning af programmet. 
(Du	kan	ikke	spole	længere	frem	end	til	direkte	visning).

plAy	(AfspIlNINg)

Du	kan	vælge	afspilning	i	forsinket	tilstand	ved	at	trykke	på	
[4;]-tasten.

sTop

Når	du	vil	gå	tilbage	til	direkte	visning,	skal	du	trykke	på	
[<]-tasten.

direkte/tidsforskudt visning



direkte optagelse
Når	du	vil	optage	et	program	direkte,	skal	du	vælge	en	 
tv-kanal	og	trykke	på	[=].

Ved	at	trykke	på	[=]-tasten	gentagne	gange	kan	du	vælge	
optagelsestid	med	30	minutters	interval	(maks.	4	timer).

efter optagelsesstart kan du skifte tv-kanal uden at påvirke 
optagelsen.

Når	du	vil	standse	optagelsen,	skal	du	trykke	på	[<].

lås	ADgANgeN	TIl	opTAgelseN

Når	optagelsen	er	i	gang,	skal	du	trykke	på	seTTINgs.

Indstil	forælDreKoNTrol	til	jA.

Det	låste	program	bliver	nu	skjult	i	optagelisten.

for at få adgang til det låste program, skal du gå til optage-
listen 	[my	tv]	og	trykke	på	den	grØNNe	knap	for	at	se	en	
komplet	optageliste	(se	«optageliste»	side	36).

Tip:	Alle	optagelser,	som	foretages	fra	låste	tv-kanaler,	
skjules	automatisk	i	optagelisten.

opTAgelse	I	TIDsforsKUDT	VIsNINg

du kan også foretage optagelser i tidsforskudt visning. spol 
tilbage	med	[7] til det ønskede startpunkt for optagelsen, 
og	tryk	på	[=].

der er nu automatisk optaget fra startpunktet på optagelsen 
frem til direkte visning.

Når	du	vil	standse	optagelsen,	skal	du	trykke	på	[<].
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Programmering af optagelser via menuen
Tryk	på	MeNU,	og	vælg	reCorDer	(opTAgelse	MeD	TIMer).

Marker	en	tom	linje	ved	hjælp	af	pil	op	og	pil	ned,	og	tryk	på	
oK.

Der	vises	et	skærmbillede,	hvor	du	kan	vælge	mellem	
optagelsesmuligheder.

Vælg	den	ønskede	optagelsesfrekvens:

•	eNKelT:	én	enkelt	optagelse.

•	UgeNTlIg:	én	gang	pr.	uge.

•	DAglIgT	(MAN-fre):	hver	mandag	til	fredag.

•	DAglIgT	(MAN-lØr):	hver	mandag	til	lørdag.

•	DAglIgT	(MAN-sØN):	hver	mandag	til	søndag.

Indtast	tv-kanal	(4	cifre),	dato	og	start-	og	stoptidspunkt	for	
optagelsen. 

Bemærk!	Kanalnummeret	svarer	til	nummeret	på	standard- 
kanallisten. dette påvirkes ikke af dit valg af liste over  
foretrukne. du skal derfor kontrollere, at det tv-kanalnummer, 
du indtaster, stemmer med tv-kanalnavnet.

Tip:	stå	på	den	tv-kanal,	du	vil	optage	fra.	Denne	tv-kanal	
kommer nemlig automatisk op i tv-kanalfeltet.

sæt	forælDreKoNTrol	til	jA,	hvis	du	vil	låse	adgangen	 
til	optagelsen	(se	«optageliste»	side	36).
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(alle optagelser, som foretages fra låste tv-kanaler, bliver 
automatisk låst).

Bekræft	tidsplanen	ved	at	trykke	på	oK.

æNDrINg	Af	eN	progrAMMereT	opTAgelse	

Markér	den	linje,	som	skal	ændres,	og	tryk	på	oK.	Udfør	de	
ønskede	ændringer,	og	bekræft	valget	med	oK.

sleTNINg	Af	eN	progrAMMereT	opTAgelse	

Markér	den	linje,	som	skal	slettes,	og	tryk	på	den	rØDe	knap.



Programmering af optagelser via programguiden
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Du	kan	let	vælge	de	programmer,	du	vil	optage,	når	du	 
programmerer optagelserne via den elektroniske programguide. 
på	denne	måde	slipper	du	for	at	programmere	alle	detaljer	
som dato, tid o.l.

en opdateret programguide er imidlertid en betingelse for,  
at	tv-selskaberne	udsender	de	nødvendige	oplysninger	om	
de programmer, der kommer.

Tryk	på	 	[tv	guide]	for	at	gå	til	den	elektroniske	programguide.

(se	side	26,	hvordan	du	navigerer	i	programguiden).

Naviger	til	det	program,	du	vil	optage,	og	tryk	på	[=]. den 
programmerede optagelse markeres nu med rødt.

Man	kan	lægge	nogle	minutter	til	både	før	og	efter	optagelserne	
med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. det 
anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få 
hele optagelsen med ved fx en eventuel forsinkelse i forhold 
til	de	annoncerede	sendetidspunkter	(se,	hvordan	du	gør	
dette,	under	«Brugerindstillinger»	på	side	53).

Annullér	en	planlagt	optagelse	ved	at	markere	den	og	trykke	
på	[=]	eller	[<].

Bemærk!	Når	du	vil	annullere	en	igangværende	optagelse,	
skal	du	først	afslutte	den	elektroniske	guide	(tryk	på	TV).	
Tryk	derefter	på	[<]	for	at	stoppe	optagelsen,	og	bekræft	
valget med oK.

skift	evt.	visningstilstand	ved	at	trykke	den	Blå	knap.

serIeopTAgelse

optag	flere	episoder	i	en	serie	med	to	tastetryk.

Tip:	I	feltet	«optag»	vises	 , hvis programmet er enkelt-
stående og , hvis det er en serie.

Tryk	på	reC	[=] én gang for at optage en enkelt episode. 

Tryk	på	reC	[=]	én	gang	til	for	at	optage	flere	episoder.

optagelsesfeltet	(som	normalt	viser	« 	optag»),	viser	
« 	episode...»	for	optagelse	af	episoder	og	«  series 
rec»	for	optagelse	af	serier.	

Tryk	på	reC	for	at	annullere	optagelsen.



ADgANg	TIl	opTAgelIsTeN

optagelisten	finder	du	ved	at	trykke	på	 	[my	tv]-tasten.

Vælg	et	program	ved	hjælp	af	navigationspilene.	Hvis	listen	
er	flere	sider	lang,	skifter	du	side	med	højre	og	venstre	
navigationspil.

Tryk	på	oK	for	at	afspille	optagelsen.

i afspilningstilstand:

•	Brug	[7]	,	[8]	og	[4;] til at spole i det program, der er 
optaget.	pause/stop	spoling	med	[4;].

•	stop	afspilningen,	eller	gå	til	optagelisten	ved	at	trykke	
på	[<].	Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuen.

sleTNINg	Af	eT	progrAM,	soM	er	opTAgeT,	
eller	sleTNINg	Af	Hele	lIsTeN

Markér	det	program,	du	vil	slette,	og	tryk	på	den	rØDe	knap.	
Vælg	VAlgT	opTAgelse,	og	tryk	på	oK	for	at	bekræfte	
sletningen. 

slet	alle	optagelser	på	listen	ved	at	trykke	på	den	rØDe	
knap.	Vælg	Alle	opTAgelser,	og	tryk	på	oK	for	at	
bekræfte	sletningen.	

du kan ikke slette hele listen, hvis en optagelse er i gang.

Hvis	du	vil	annullere	sletningen,	skal	du	vælge	ANNUllÉr.

optageliste
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KoMpleT	opTAgelIsTe

programmer,	som	er	låst,	skjules	i	standardlisten.	

Dette	gælder	alle	optagelser	fra	låste	ktv-analer	samt	
optagelser, som er låst enkeltvis.

Tryk	på	den	grØNNe	knap,	og	indtast	pinkoden	for	forældre-
kontrol	for	at	få	adgang	til	hele	listen.	(Du	kan	læse	mere	om	
forældrekontrol	på	side	54).

De	låste	optagelser	er	markeret	med	et	nøglesymbol.
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æNDrINg	Af	NAVN	på	opTAgelse

Markér	den	optagelse,	hvis	navn	du	vil	ændre,	og	tryk	på	 
den	gUle	knap.

slet	det	foregående	bogstav	ved	at	trykke	på	den	venstre	
navigationspil.

Indtast	et	nyt	navn	med	taltasterne.	Bogstavreferencer	 
står	under	tasterne.	Når	du	trykker	på	et	tal,	vises	først	 
små	bogstaver,	så	tal	og	derefter	store	bogstaver.	Tryk	 
flere	gange	på	et	tal	for	at	skifte	mellem	tallets	bogstaver.	
Tryk	på	0	for	mellemrum.

Tryk	på	oK	for	at	lagre	det	nye	navn,	annullér	med	[!].



sleTNINg	Af	eN	Del	Af	eN	opTAgelse

denne funktion kan bruges til at:

•	slette	en	del	af	en	optagelse	fra	begyndelsen	til	et	valgt	
slutpunkt.

•	slette	den	del	af	en	optagelse,	som	ligger	mellem	to	valgte	
punkter.

•	slette	den	del	af	en	optagelse,	som	går	fra	et	valgt	
startpunkt til slutningen af optagelsen.

•	Dele	en	optagelse	i	to.

Vælg	den	ønskede	optagelse	fra	optagelisten,	afspil	
optagelsen,	og	tryk	på	[4;] på det ønskede punkt. 
(du kan spole frem til punktet).

Tryk	på	seTTINgs	og	KlIp	UD.

Vælg	den	ønskede	indstilling	i	KlIp	UD:

•	I	starten:	Den	del	af	optagelsen,	som	ligger	mellem	 
starten og et valgt punkt, slettes.

•	I	midten:	Den	del	af	optagelsen,	som	ligger	mellem	et	
startpunkt	og	et	slutpunkt,	slettes.	Vælg	[i	midten],	og	
bekræft,	at	det	gældende	punkt	er	startpunktet.	spol	
videre	i	programmet	med	[4;],	[7]	og	[8]. 
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Tryk	på	[4;]	for	at	markere	slutpunktet.	Tryk	på	
seTTINgs,	og	bekræft	[i	midten]	igen	for	at	slette	 
delen mellem punkterne.

•	I	slutningen:	Den	del	af	optagelsen,	som	ligger	mellem	et	
valgt punkt og slutningen, slettes.

•	I	to	dele:	optagelsen	opdeles	i	to	dele	(på	det	valgte	punkt),	
som	kaldes	«1	optagelsens	navn»	og	«2	optagelsens	navn».

Bemærk!	Hvis	den	tilbageværende	optagelse	bliver	for	kort	
efter sletningen, vil du ikke kunne slette den ønskede del.
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slå	opTAgelser	sAMMeN

Markér	den	første	af	de	to	optagelser,	som	du	ønsker	at	slå	
sammen,	og	tryk	på	den	gUle	knap.

Markér	derefter	den	anden	optagelse,	og	tryk	på	den	gUle	
knap igen.

Den	anden	optagelse,	du	vælger,	placeres	direkte	efter	den	
første.

Den	nye	(sammenslåede)	optagelse	får	automatisk	navnet	
for	den	optagelse,	som	varer	længst.



Bemærk!

Hvis	det	opstår	et	ophold	i	signalet,	vil	den	igangværende	
optagelse blive afbrudt, og resten af optagelsen bliver 
derved ikke optaget.

Dette	gælder	uanset	længden	af	opholdet	i	signalet.
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Tip:

TIlBAgeVæreNDe	opTAgelsesKApACITeT

Under	oplysNINger	oM	HArDDIsKeN	kan du kontrollere 
harddiskens	tilbageværende	optagelseskapacitet	i	antal	
timer (anslået).

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	oplysNINger	oM	HArDDIsKeN,	og	tryk	på	oK.

oplysningerne	vises	på	skærmen.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.
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sprogindstillinger
1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	prefereNCes	(Brugerindstillinger)	ved	hjælp	af	
navigationspilene,	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	sprogINDsTIllINger	ved	hjælp	af	navigations-
pilene,	og	tryk	på	oK.

4.	 Vælg	sprog	for	menu,	lyd	og	tekst	ved	hjælp	af	navigations-
pilene.

Dine	sprogindstillinger	for	lyd	og	tekst,	bliver	brugt	på	alle	
tv-kanaler, som har denne indstilling.

5.	 Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger	eller	på	
[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	uden	at	lagre	ændringerne.

Når	du	vil	afslutte	hovedmenuen,	skal	du	trykke	på	TV.

Tip:	Du	kan	også	ændre	sproget	direkte,	når	du	ser	et	
program,	ved	at	trykke	på	seTTINgs	(Indstillinger).	Dette	
forudsætter,	at	tv-kanalen	har	flere	sprogvalg.
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Kanalsøgning

KANAlsØgNINg	og	TV-Box	INDsTIllINger

opdatér	listen	over	tilgængelige	tv-kanaler.

1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	KANAlsØgNINg,	og	tryk	på	oK.

4.	 Vælg	KABel-TV	KANAlsØgNINg,	og	tryk	på	oK.

5.	 Tv-boxen	viser	indstillingerne	for	kabelsignaler.	Tryk	på	oK	 
for	at	bekræfte	valget.	standardparametrene	skal	ikke	 
ændres	(tryk	på	den	røde	tast	for	at	gendanne	standard-
indstillingerne,	og	bekræft	valget	med	oK).

Bemærk!	Da	tv-boxen	automatisk	finder	nye	tv-kanaler	ved	
opstart, er kanalsøgning ikke nødvendig.



6.	 skærmbilledet	viser	kabelsignalernes	kvalitet.	Hvis	tv-
boxen ikke modtager noget signal, skal du kontrollere, at 
kablet	til	kabel-tv	er	tilsluttet	rigtigt.	(se	oplysningerne	
om	tilslutninger	i	kapitel	2	side	11).	

Tryk	på	oK	for	at	gå	videre	til	kanalsøgning.

7.	Tv-boxen	søger	automatisk	efter	de	tilgængelige	tv-kanaler.

Vælg	jA,	og	tryk	på	oK	for	at	lagre	tv-kanalerne.

hvis der ikke bliver fundet nogen tv-kanaler, skal du kontakte 
Canal	Digital.

se	side	61,	hvis	du	vil	søge	efter	DTT-kanaler.
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Billedjustering
HD-reADy	flADsKærM

Hvis	du	har	tilsluttet	din	HDpVr-box	til	en	HD-ready	flad-
skærm	med	en	HDMI-	eller	DVI-indgang,	skal	AKTIVerINg	
Af	HD-sIgNAl	indstilles	til	jA.	

denne indstilling er aktiveret fra fabrikken, så hvis du har 
tilsluttet	en	HD-ready	fladskærm,	behøver	du	ikke	at	udføre	
nogen	ændringer	her.

1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	VIDeoINDsTIllINger,	og	tryk	på	oK.

•	AKTIVerINg	Af	HD-sIgNAl:	Vælg	jA.

•	oplØsNINg	vælg	udgangsopløsning:	1080i,	576p	eller	
720p.

•	HD	Color	spACe-indstilling:	rgB	eller	ypbpr	(bedre	
kvalitet).

•	Hvis	HD-opløsningen	er	sat	til	576p,	skal	du	vælge	dit	
TV-forMAT:	16/9,	4/3	eller	auto.

•	Hvis	tv-formatet	er	4/3,	skal	du	vælge	sKIfT	sTØrrelse	
på	VIDeo-format:	letterbox	eller	pan/scan.

•	AUx	sCArT-videostandard:	Composite	eller	sVHs	
(bedre	kvalitet).	Hvis	AUx	sCArT-videostandarden	er	
Composite,	skal	du	vælge	standard:	pAl	eller	seCAM.

Tip	1:	Du	kan	evt.	opnå	en	bedre	billedkvalitet	(ved	almindelige	
sendinger)	ved	at	indstille	HDMI-udgangen	til	720p.	prøv	dig	
frem.

Tip	2:	Hvis	sendingen	ikke	er	i	16:9-format,	kan	du	skifte	
billedformat	mellem	16:9,	4:3	etc.	med	knappen	oN	DeMAND.

Bemærk!	Hvis	tv-boxens	HD-udgang	er	tilsluttet	(HDMI	eller	
ypbpr),	er	rgB-signalerne	på	scartudgangen	deaktiverede.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger.	Tryk	på	 
[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	uden	at	lagre	ændringerne.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuen.



BIlleDrØrs-TV

Hvis	du	ikke	har	tilsluttet	tv-boxen	til	en	HD-ready	flad-
skærm,	men	til	et	standard-tv	i	16/9-	eller	4/3-format,	
bør	AKTIVerINg	Af	HD-sIgNAl	indstilles	til	Nej.	HDMI-
udgangen på tv-boxen udsender så ikke noget signal.

1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	VIDeoINDsTIllINger,	og	tryk	på	oK.

•	AKTIVerINg	Af	HD-sIgNAl:	Vælg	Nej.

•	TV-forMAT.	Vælg	det	format,	der	er	standard	på	dit	 
tv:	16/9,	4/3	eller	auto.

•	Hvis	tv-formatet	er	4/3,	skal	du	vælge	sKIfT	sTØrrelse	
på	VIDeo:	letterbox	(anbefales)	eller	pan/scan.

•	Videostandarden	sCArTKABel	TIl	TV:	Composite	eller	
rgB	(anbefales).

•	AUx	sCArT-videostandard:	Composite	eller	sVHs	
(bedre kvalitet).

•	Hvis	AUx	sCArT-videostandarden	er	Composite,	skal	 
du	vælge	standard:	pAl	eller	seCAM.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger.

Tryk	på	[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	uden	at	lagre	
ændringerne.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuen.

	 	 	 Billedjustering	 |	 47



48	 |	 lydindstillinger

lydindstillinger
1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	lyDINDsTIllINger,	og	tryk	på	oK.

•	Vælg	den	ønskede	digitale	lydudgang	(stereo	eller	
hjemmebiograf).

Hvis	du	vælger	HjeMMeBIogrAf,	skal	du	bruge	 
s/pDIf-lydudgangen	(se	«Tilslutning	til	en	hjemme-
biografforstærker»	side	15).

Bemærk!	Ved	sending	i	Dolby	Digital	vil	du	kun	få	lyd	via	dit	
hjemmebiografanlæg.	Dit	tv	vil	være	uden	lyd.	Hvis	sendingen	
ikke	er	i	Dolby	Digital,	vil	du	få	lyd	fra	begge	enheder.	

•	Du	kan	justere	lydens	udgangsniveau	for	hjemmebiografen	
ved	at	vælge	Dolby	Digital-justeringsbjælken	og	trykke	
flere	gange	på	den	venstre	eller	højre	navigationspil	for	
at	øge	eller	mindske	lydstyrken.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger.

Tryk	på	[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	uden	at	lagre	
ændringerne.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuen.



standardindstillinger
følgende handling gendanner tv-boxens standardindstillinger 
fra fabrikken: 

1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	geNDAN	sTANDArDINDsTIllINger,	og	tryk	på	oK.

Du	kan	annullere	handlingen	ved	at	trykke	på	[!]	[back]	på	
fjernbetjeningen,	eller	tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuen.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	nulstillingen	af	tv-boxen.

alle tv-kanaler og indstillinger slettes, og du kan nu installere 
tv-boxen	igen.	se	«første	installation»	side	17.
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1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	prefereNCes	(Brugerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

Menuen	for	brugerindstillinger	vises.

sTANDArDKoDe:	

Tv-boxen	er	udstyret	med	en	kode,	der	som	standard	er	
indstillet	til	1234.

Brugerindstillinger

sKIfT	Af	pINKoDe	for	TV-BoxeN

1.	 Vælg	æNDre	MoDTAgerKoDe	i	prefereNCes	(Bruger-
indstillinger),	og	tryk	på	oK.	Tv-boxen	leveres	med	standard-
pinkoden	1234.

2.	 Indtast	din	nye	kode	med	fjernbetjeningen,	og	tryk	på	oK.	
gentag	den	nye	kode	for	at	bekræfte	ændringen,	og	tryk	
på	oK.	Tryk	på	[!]	[back]	uden	at	gentage	koden	for	at	
annullere	handlingen	uden	at	lagre	nogen	ændringer.

Bemærk!	Du	kan	ikke	bruge	koden	0000.

Hvis	du	har	bekræftet	ændringen	ved	at	gentage	den	nye	
kode,	kan	du	ikke	fortryde	handlingen.	I	så	fald	skal	du	starte	
forfra	og	ændre	koden	tilbage	til	1234.
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BrUgerINDsTIllINger

Her	kan	du	vælge	visningstid	for	infobannerne	ved	skift	
mellem	tv-kanaler	og	regulering	af	lydstyrke.

Du	kan	også	definere	en	automatisk	sikkerhedsmargen	for	 
optagelser, som du programmerer via den elektroniske program- 
guide.	(Du	kan	læse	mere	om	den	elektroniske	programguide	
og	optagelse	ved	hjælp	af	guiden	på	side	27	og	35).

1.	 Tryk	på	MeNU.	Vælg	prefereNCes	(Brugerindstillinger),	
BrUgerINDsTIllINger,	og	tryk	på	oK.

2.	 I	VIsNINgsTID	for	BANNer	skal	du	vælge	den	ønskede	
visningstid for infobanneret ved skift mellem tv-kanaler  
(i sekunder).

3.	 I	VIsNINgTID	for	VolUMeNINDIKATor	skal	du	vælge	den	
ønskede visningstid for volumenindikatoren (i sekunder).

4.	 I	epg	–	INDsTIllINger	Af	opTAgelsesMArgeNer	
skal	du	vælge,	hvor	mange	minutter	før	den	angivne	
programstart tv-boxen skal starte en optagelse, og hvor 
mange minutter efter programmets afslutning optagelsen 
skal	stoppe.	(Vælg	tid	i	bestemte	intervaller,	maks.	15	min.).

 det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på 
at få hele optagelsen med ved fx en forsinkelse.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger.

Tryk	på	[!]	[back]	for	at	forlade	menuen	uden	at	lagre	
ændringerne.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.
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forælDreKoNTrol

du kan låse tv-boxen, låse adgangen til programmer efter 
valgt	aldersgrænse	og/eller	låse	bestemte	tv-kanaler.	Hvis	
du har låst tv-boxen, skal du taste pinkoden (standard er 
1234),	hver	gang	tv-boxen	tændes.	

hvis du har låst individuelle tv-kanaler, behøver du kun at 
taste pinkoden, første gang du vil have adgang til den låste 
tv-kanal.

1.	 Tryk	på	MeNU.	Vælg	prefereNCes	(Brugerindstillinger),	
forælDreKoNTrol,	og	tryk	på	oK.

2.	 Hvis	du	vil	låse	tv-boxen,	skal	du	vælge	MoDTAgerlås	
og indstille den til Ja.

3.	 Hvis	du	vil	sætte	en	aldersgrænse	for	programmer,	skal	du	
vælge	NIVeAU	og	indtaste	det	ønskede	niveau	(05,	10,	15	
eller	18).

Bemærk!	Aldersbegrænsning	virker	kun	på	CANAl+	tv-
kanaler.
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4. hvis du vil låse adgangen til bestemte tv-kanaler, skal du 
vælge	KANAler,	Der	sKAl	låses	og	trykke	på	oK.

listen	over	tv-kanaler	vises.	Vælg	de	tv-kanaler,	der	skal	
låses,	og	tryk	på	oK.

låste	tv-kanaler	er	markeret	med	et	nøglesymbol.	Når	du	
har	valgt,	hvilke	tv-kanaler	der	skal	låses,	skal	du	trykke	
på	[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	til	hovedmenuen	for	
forældrekontrol.

5.	 Når	du	vil	aktivere	låsning	af	tv-kanalerne,	skal	du	indstille	
KanallÅs til Ja.

Tryk	på	oK	for	at	bekræfte	de	nye	indstillinger.

Tryk	på	[!]	[back]	for	at	forlade	menuen	uden	at	lagre	
ændringerne.	

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.

VIgTIgT!	Hvis	en	tv-kanal	er	låst	op,	skal	tv-boxen	slukkes,	
hvis tv-kanalen skal låses igen. du bør derfor gøre det til en 
god	vane	altid	at	sætte	tv-boxen	på	standby	(fra),	når	den	
ikke er i brug.

Husk	også	at	ændre	pinkoden!	Hvis	ikke,	gælder	tv-boxens	
standardpinkode	1234.	(Du	kan	se,	hvordan	du	ændrer	koden,	
på	side	52).
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9DTT (Digital Terrestrial Television) 
– digital jordbaseret tv
Du	kan	tilslutte	HD	pVr	102-CT-tv-boxen	til	det	digitale	
jordbaserede	net	med	antennekablet	til	din	DTT-antenne.	
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DTT	–	digital	jordbaseret	tv
oM	DTT-KANAler

DTT	kan	i	øjeblikket	kun	bruges	til	de	åbne	tv-kanaler	i	jord-
baserede forbindelser, og du behøver ikke et programkort for 
at se disse tv-kanaler.

DTT-kanalerne	ligger	bagest	i	tv-kanallisten	(fra	501)	og	
påvirker ikke tv-kanallisten for kabel-tv.

Bemærk!	Når	du	bruger	DTT,	kan	du	ikke	hente	andre	danske	
tv-kanaler	ind,	end	dem	du	allerede	har	fra	Canal	Digital	(pr.	
april	2009).

Du	kan	tilslutte	HD	pVr	102-CT-tv-boxen	til	det	digitale	
jordbaserede	net	med	antennekablet	til	din	DTT-antenne.	
(Kabel medfølger ikke).

for	at	være	sikker	på	at	du	kan	modtage	DTT-kanaler,	skal	 
du kontrollere følgende:

•	At	du	bruger	en	antenne,	som	er	fremstillet	til	at	modtage	
VHf-kanaler	(6	til	11)	og	UHf-kanaler	(21	til	69).

•	At	din	geografiske	placering	dækkes	af	DTT,	og	at	du	
bruger en kompatibel antenne.

du skal evt. opgradere antennen for at kunne modtage  
DTT-signaler.	

Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren  
af	den	jordbaserede	forbindelse	for	at	få	oplysninger	om	
DTT-dækningen,	og	hvilken	antenne	du	skal	bruge.
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TIlslUTNINg	TIl	DTT

Indsæt	programkortet	(med	chippen	opad)	i	kortlæseren.	

Tilslut	kablet	fra	din	DTT-antenne	til	DTT	IN-stikket.	(Kabel	
medfølger ikke).

Derefter	skal	du	tilslutte	strømforsyningen	mellem	12	V- 
stikket på tv-boxen og en stikkontakt.

Tip:	12	volt	kabel	med	cigarettænderstik	kan	købes	hos	de	
fleste	forhandlere.	(Valgfrit).	
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fØrsTe	INsTAllATIoN	Af	DTT-KANAler

(Under	Hurtig	installation)

forudsætter,	at	du	har	tilsluttet	en	DTT-antenne.

Når	du	vil	installere	DTT-kanaler,	skal	du	vælge	sØg	efTer	
DTT-NeTVærK	og	trykke	på	oK.	Du	kan	også	trykke	på	TV	
for	at	afbryde	installationen.

Tv-boxen	søger	automatisk	efter	de	tilgængelige	DTT-kanaler.*

Vælg	jA,	og	tryk	på	oK	for	at	lagre	tv-kanalerne.

*Hvis	der	ikke	bliver	fundet	nogen	tv-kanaler,	skal	du	kontrollere,	at	DTT-antennen	er	tilsluttet.	juster	antennen	på	skærmbilledet	oplysNINger	
oM	sIgNAleT,	indtil	niveau-	og	kvalitetssignalerne	viser	et	godt	signal.	Når	antennen	er	justeret,	skal	du	trykke	på	[!]	[back]	for	at	gå	tilbage	til	
installationen. 



DTT-KANAlsØgNINg

opdatér	listen	over	tilgængelige	DTT-kanaler	(automatisk	
eller manuelt).

1.	 Tryk	på	MeNU.

2.	 Vælg	seTUp	(Modtagerindstillinger),	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	KANAlsØgNINg,	og	tryk	på	oK.

4.	 Vælg	AUTo.	DTT-sØgNINg,	og	tryk	på	oK.

Tryk	på	oK	for	at	starte	den	automatiske	søgning.

Manuel	kanalsøgning:

1.	 Aktiver	KANAlsØgNINg,	vælg	MANUel	DTT-sØgNINg,	
og	tryk	på	oK.

2.	 Indtast	det	ønskede	DTT-kanalnummer	og/eller	-frekvens.

Tryk	på	oK	for	at	starte	søgningen.
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4.	 Indtast	den	ønskede	DTT-kanal	i	feltet	for	KANAl,	og	tryk	
på oK for at vurdere niveauet og kvaliteten af denne tv-
kanal.*	Hvis	signalet	er	for	svagt,	skal	du	justere	antennen,	
indtil du opnår en tilfredsstillende kvalitet (et godt signal).

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.

* Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren af den 
jordbaserede	forbindelse	for	at	få	oplysninger	om,	hvilke	tv-kanaler	
der sendes i dit område.

DTT-sIgNAlsTATUs

Kontrollér kvaliteten af signalmodtagelsen for din 
kabelforbindelse	og	din	DTT-antenne.

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	oplysNINger	oM	sIgNAleT,	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	oplysNINger	oM	DTT-sIgNAleT,	og	tryk	på	oK.	
Når	du	åbner	i	dette	skærmbillede,	kan	du	se	oplysninger	
om den tv-kanal, der sidst er set.
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sIgNAlsTATUs

Kontrollér kvaliteten af signalmodtagelsen for din 
kabelforbindelse*.

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	oplysNINger	oM	sIgNAleT,	og	tryk	på	oK.

KABelsIgNAl

1.	 Vælg	det	kabelsignal,	du	vil	kontrollere,	og	tryk	på	oK.

2.	 Hvis	signalet	er	for	svagt	(middel	eller	dårligt),	skal	
du	kontrollere,	at	kablet	til	kabel-tv'et	er	tilsluttet	
rigtigt	til	kabel-tv-udgangen	og	tv-boxens	CAB	IN-stik.	
hvis problemet varer ved, skal du kontakte kabel-tv-
operatøren.

3.	 Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.
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digital	jordbaseret	television)	på	side	57



TV-Box-oplysNINger

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	proDUKTDATA,	og	tryk	på	oK.

Der	vises	tekniske	oplysninger	om	tv-boxen	på	skærmen.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.

oplysNINger	oM	HArDDIsK

Her	kan	du	kontrollere,	hvor	meget	optagelseskapacitet	der	
er tilbage på harddisken (anslået).

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	oplysNINger	oM	HArDDIsKeN,	og	tryk	på	oK.

oplysningerne	om	harddisken	vises	på	skærmen.

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.
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ABoNNeMeNTssTATUs

1.	 Tryk	på	MeNU,	vælg	INforMATIoN	(Tekniske	oplysninger),	
og	tryk	på	oK.

2.	 Vælg	CHIpKorT,	og	tryk	på	oK.

3.	 Vælg	ABoNNeMeNTssTATUs,	og	tryk	på	oK.

Brug	venstre	og	højre	navigationspile	til	at	gennemse	
oplysningerne	om	dit	abonnement.	

Tryk	på	TV	for	at	afslutte	menuskærmbilledet.
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opdatering af softwaren
softwaren til tv-boxen opdateres via kabel-tv-signalet.

Tv-boxen	modtager	oplysninger	om	opdatering,	når	den	tændes,	
og	det	anbefales	derfor	at	sætte	den	i	standbytilstand,	når	
den ikke er i brug.

Når	der	er	en	ny	software	tilgængelig,	foreslår	tv-boxen	
automatisk en opdatering.

Der	vises	et	velkomstbillede.	Herefter	vises	skærmbilledet	
for softwareopdatering.

Vælg	NU,	og	tryk	på	oK	for	at	acceptere	og	starte	
opdateringen (anbefales). 

herefter går der nogle få minutter, hvor tv-boxen ikke er 
tilgængelig.	fjernsynsskærmen	vil	i	dette	tidsrum	være	sort,	
og	displayet	på	frontpanelet	viser	en	trinvis	optælling	00	-	-,	
01-	-,	02	-	-,	03	-	-,	04	-	-,	der	angiver,	at	en	opdatering	er	i	
gang.

Du	kan	udskyde	opdateringsprocessen	ved	at	trykke	på	
tasten	TV.	Du	vil	blive	mindet	om	opdateringen,	næste	gang	
du	tænder	tv-boxen.

Når	processen	er	udført,	tændes	tv-boxen	automatisk.	Tryk	
på	oK	for	at	afslutte	velkomstskærmen.

hvis der opstår et problem under opdateringen, stopper tv-
boxen,	og	der	vises	en	fejlmeddelelse	på	frontpanelet.	Tryk	
på	en	vilkårlig	tast	for	at	afbryde	opdateringsprocessen	og	
sætte	tv-boxen	tilbage	til	normal	brug.

Der	findes	en	liste	over	fejlmeddelelser	under	«fejlfinding»	
på	side	70.
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fejlfinding
BrUg	Af	TV-BoxeN

fjernbetjeningen	har	ingen	effekt	på	tv-boxen.
•	Kontrollér,	at	du	benytter	den	rigtige	fjernbetjening.	 
Den	er	mærket	Canal	Digital.

•	ret	fjernbetjeningen	mod	tv-boxen.	Husk,	at	der	skal	
være	fri	passage.

•	Kontroller,	at	batterierne	er	sat	korrekt	i.	Udskift	evt.	
batterierne.	(se	«Isætning	af	batterier»	side	5).

Tv-boxens	display	viser	--:	--
•	Tryk	på	TæND/slUK-knappen	for	tænde	for	tv-boxen.

Der	vises	sort	skærm	eller	en	fejlmeddelelse.
•	foretag	en	kabel-tv	kanalsøgning	(se	side	44).

Billedet	bevæger	sig	ikke,	eller	der	er	problemer	med	
modtagelsen.

•	Kontrollér	alle	tilslutninger	(se	«Tilslutninger»	side	11).	
•	foretag	en	kabel-tv	kanalsøgning	(se	side	44).

Tv-boxen	kan	ikke	finde	nogen	tv-kanaler.
•	foretag	en	kabel-tv	kanalsøgning	(se	side	44).
•	Kontrollér,	at	kablet	til	kabel-tv	er	korrekt	tilsluttet	 
tv-boxens	CAB	IN-stik.

•	Kontrollér,	at	du	er	i	et	sendeområde.
•	Kontrollér,	at	du	bruger	kablet	(mærket	Canal	Digital),	

som fulgte med tv-boxen.

•	Hvis	du	har	søgt	efter	DTT-kanaler	(digital	jordbaseret	
tv),	skal	tv-boxen	være	tilsluttet	en	DTT-antenne	(se	DTT	
side	57).

Ingen	lyd	i	HjeMMeBIogrAf-tilstand	på	visse	tv-kanaler.
•	Kontrollér,	at	du	har	tilsluttet	forstærkeren	til	
hjemmebiografen	ved	hjælp	af	s/pDIf-lydudgangen	(se	
«Tilslutning	til	en	hjemmebiografforstærker»	side	15).

•	Hvis	du	ikke	har	tilsluttet	forstærkeren	til	hjemmebiografen,	
skal	du	indstille	den	digitale	lydudgang	til	sTereo	(se	
«lydindstillinger»	side	48).

Vises	andre	fejlmeddelelser,	skal	du	kontakte	Canal	Digital	
eller din installatør.



opDATerINg	Af	sofTWAreN

Når	der	vises	en	fejlmeddelelse	på	frontpanelet,	skal	du	
trykke	på	oK.

er00
•	Tv-boxen	er	opdateret.	en	ny	opdatering	er	derfor	ikke	

nødvendig.

er09
•		opdateringen	låses.	start	forfra	ved	at	trække	elledningen	
ud	og	sætte	den	i	igen.	opdateringen	starter	på	ny.	Hvis	
fejlen	gentager	sig,	er	der	en	fejl	på	signalet	(det	er	for	
dårligt e.l.).

er02,	er05,	er10,	er11
•	signalkvaliteten	er	for	dårlig	til,	at	softwaren	kan	
opdateres.	Tryk	på	oK.	Kontrollér	signalstyrken	og	
-kvaliteten	(se	«oplysninger	om	signalet»	side	64).	 
hvis signalet er godt, kan du prøve at opdatere igen  
(se	«opdatering	af	softwaren»	side	68).

Vises	andre	fejlmeddelelser,	skal	du	kontakte	Canal	Digital	
eller din installatør.

INTerfereNs

•	fjernbetjeningssignalet	kan	forstyrres	af	tv'et.	flyt	tv-
boxen	længere	ind	på	tv-hylden,	eller	placér	den	længere	
væk	fra	tv'et.

•	Hvis	billederne	fryser,	eller	hvis	der	er	hakker	i	billederne,	
kan	det	skyldes	et	trådløst	Wlan,	som	er	placeret	for	nær	
tv-boxen.
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Tekniske	data
dobbelt kabeltilslutning (enkelt indgang)
QAM	rf-indgang
Indgangsfrekvensområde:	47-862	MHz	(8	MHz	BW)
rf-indgangsniveau:	-15	til	+15	dBmV
rf-impedans:	75	ohm
Tuningtrin:	62,5	kHz
sløjfe	gennem	frekvensområde:	område	47-862	MHz

demodulator
Bølgeform	QAM	16,32,64,128,256

Jordbaseret tilslutning
jordbaseret	rf-indgang
Indgangsfrekvensområde:	UHf-470	862	MHz	(8	MHz	BW)
VHf	174-230	MHz	(7/8	MHz	BW)

CofDM-båndbredde:	7	MHz	og	8	MHz
rf-indgangsniveau:	-90	til	-20	dBm
rf-impedans:	75	ohm
Tuningtrin:	166,66	kHz
sløjfe	gennem	udgangsfrekvensområde:	område	47-862	MHz

Jordbaseret demodulator
DVBT
CofDM-tilstand:	2	k/8	k,	sfN-understøttet
Modulation:	QpsK,	16-QAM,	64-QAM

ethernet	10/100BT	(deaktiveret)
fuldt	integreret	Ieee	802.3/802.3u
10/100	base	T-fysisk	lag
Autonegation	10/100,	fuld/halv	dupleks

harddiskdrev
Kapacitet:	250	gB	(ca.	120	timer	sD	eller	ca.	60	timer	HD)

Videodekoder
Mpeg-2	sD	og	HD
standard	Mpeg-2	Mp@Hl	for	50	Hz

Mpeg-4	sD	og	HD
Mpeg-4	AVC	Hp@l3	(sD)
Mpeg-4	AVC	Hp@l4	(HD)	for	50	Hz

lyddekoder
Mpeg-1/Mpeg-2	lag	I
Mpeg-1/Mpeg-2	lag	II	(Musicam	Audio)	(2.0)
Mpeg4	AAC-He	(AAC+)
DolBy	AC3
Tilstand:	Mono,	stereo,	fælles	stereo
samplingshastigheder:	32,	44,1	eller	48	kHz
Tilstand:	gennemløb,	transkodning	AC3	og	nedmiksning

opløsning/format
HD:	1280x720	@	50	Hz	progressiv	eller	1920	x	1080	@	50	Hz	

sammenflettet	–	højde-bredde-forhold	16/9
ikke-skaleret (originalt format) eller skaleret (hd > sd) via 
konfigurationsmenu

hd-skalering > sd
sD:	720	x	576	–	højde-bredde-forhold:	4/3	og	16/9
Konvertering:	pan/scan,	letterbox
skalering: sd > hd
hd og sd
størrelsestilpasning:	Ned	1/4	og	ingen	begrænsning	opad

sd-indgang/udgang
TV-scart:	rgB-ud,	CVBs	(pAl/seCAM),	lyd	H/V
AUx-scart:	CVBs	(pAl/seCAM),	s-VIDeo,	lyd	H/V,	rgB	ind



hd-udgang
ypbpr:	Analog	video	(og	rgB	er	ikke	tilgængelig	via	TV-scart)
HDMI:	HDMI	1.1	med	HDCp
Brug	oplysningerne	om	(e)eDID	HDMI,	som	returneres	 
i	displayet

lyd:	2-kanals	pCM	i	tilfælde	af	Mpeg1-lag	II,	oprindeligt	
modtaget	bitstrøm	i	tilfælde	af	AC3.

lydudgang
Hi-fi-lydudgang
Mono-stereo	i	tilfælde	af	Mpeg1	lag	II.	To	tv-kanaler	
nedmikset	i	tilfælde	af	AC3.

elektrisk s/Pdif
2-	kanals	pCM	i	tilfælde	af	Mpeg1-lag	II.	oprindeligt	
modtaget	bitstrøm	i	tilfælde	af	AC3.

data-port (deaktiveret)
1	x	UsB	2.0,	høj	hastighed	500	mA	hoved
1	x	ethernet
1x	rs232	via	AUx-scart

Chipkortlæser
1	x	Iso/IeC	7816,	niveau	1/2/3/4

frontpanel
Display	med	4	cifre	og	7	segmenter
Ir-sensor:	38	kHz
1	2-farvet	lysdiode
3	knapper:	(p+,	p-,	til/standby)
1	chipkortlæser
1	deaktiveret	stik	(UsB	2.0)

Bagpanel
2	x	IeC	169-2,	hun:	CAB-ind,	DTT-ind
2	x	IeC	169-2	han:	CAB-ud,	DTT-ud
1	x	rj45:	ethernet	10/100	BT	(deaktiveret)
2	x	sCArT:	TV,	AUx
6	x	rCA:	ypbpr,	stereo	H/V,	s/pDIf
1	x	HDMI

strømforsyning
ekstern strømadapter
Netforsyningsspænding:	220-240	V	~50	Hz
Maks.	strømforbrug:	25	W
standbytilstand:	<	7	W

Tv-boxens	fysiske	specifikationer
Dimensioner	(l	x	D	x	H):	410	x	220	x	44	mm
Vægt:	1,15	kg
Driftstemperatur:	0	til	+40	°C
opbevaringstemperatur:	-25	til	+65	°C

Tilbehør
ekstern strømadapter
fjernbetjening
2	x	3	V-litiumknapbatterier
Tredobbeltskærmet	antennekabel
scartkabel	(1	meter)
HDMI-kabel	(1,2	meter)
Brugervejledning
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BeTyDNINg	Af	syMBoler	på	proDUKTeT	eller	
eMBAllAgeN

symbolet	med	et	kryds	over	affaldsspanden:	
produktet	vil	blive	indsamlet	særskilt	og	ikke	
må bortskaffes som almindeligt usorteret 
husholdningsaffald.

symbolet	med	pile	i	en	løkke:	emballagen	kan	
genbruges og ikke må bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald.

Det	grønne	symbol:	Der	gives	økonomisk	støtte	til	
en godkendt national organisation for at forbedre 
genanvendelse af emballage og infrastrukturen til 
genbrug.

symbolet	med	de	tre	pile:	plastikdele	kan	genbruges	og	
må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

geNBrUg	og	BorTsKAffelse	Af	proDUKTeT

for at muliggøre genbrug skal de sorteringsbestemmelser, 
der	er	fastlagt	lokalt	til	denne	type	affald,	overholdes.

hvis produktet indeholder batterier, skal de bortskaffes ved 
de relevante indsamlingspunkter.

europæiske	bestemmelser	kræver,	at	produkter	inden	for	
elektrisk	og	elektronisk	udstyr	skal	bortskaffes	( ) efter 
følgende inddeling:

•	på	salgsstedet,	hvis	der	købes	tilsvarende	udstyr.

•	på	de	indsamlingssteder,	hvortil	du	har	adgang	lokalt	
(indleveringssted,	særskilt	indsamling	osv.).

På denne måde kan du deltage i genbrug og opgradering af 
affald	i	form	af	elektrisk	og	elektronisk	udstyr,	hvilket	kan	
have	en	indvirkning	på	miljøet	og	folkesundheden.

Miljømæssige	anbefalinger
Bevarelse	af	miljøet	har	høj	prioritet	for	Canal	Digital	og	sagem	Communications,	som	er	producent	af	denne	tv-box.	producenten	
ønsker	at	anvende	systemer,	som	er	i	overensstemmelse	med	miljøet,	og	har	derfor	besluttet	at	integrere	en	miljømæssig	ydelse	i	
produkternes	livscyklus,	fra	fremstilling	til	ibrugtagning,	brug	og	bortskaffelse.
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eUropæIsK	DIreKTIV	VeDrØreNDe	AffAlD	I	forM	
Af	eleKTrIsK	og	eleKTroNIsK	UDsTyr	(Weee)

Når	det	gælder	en	bæredygtig	udvikling,	tilrådes	det	kraftigt,	
at	der	sker	en	reduktion	af	affaldsmængden	i	form	af	gen-
anvendelse, genbrug, kompostering og genanvendelse af energi.

for	at	kunne	overholde	dette	direktiv,	som	gælder	for	eee- 
udstyr,	der	er	solgt	efter	den	13/08/2005,	er	det	muligt	at	 
tilbagelevere tv-boxen uden beregning, så den kan blive gen-
brugt	af	distributøren	af	eee-udstyret	inden	for	grænserne	
af	den	mængde	udstyr	og	typerne	af	udstyr,	der	kan	udvindes	
af	det.	Disse	produkter,	som	indeholder	stoffer,	der	kan	være	
farlige	for	menneskers	helbred	og	miljøet,	genbruges.

DIreKTIV	VeDrØreNDe	BegræNsNINg	I	BrUg	Af	
VIsse	fArlIge	sToffer	I	eleKTroNIsK	UDsTyr	
(roHs)

Tv-boxen	og	de	medfølgende	batterier	overholder	direktivet	
i	relation	til	roHs.	farlige	materialer	såsom	bly,	kviksølv	
eller	kadmium	bruges	ikke.	Dette	forhindrer	miljømæssige	
farer	og	eventuelle	risici	for	helbredet	af	det	personale,	
som	arbejder	på	genbrugsstederne.	Det	er	nemt	at	fjerne	
batterierne	i	fjernbetjeningen.

Bemærk!	Når	batterierne	i	fjernbetjeningen	er	opbrugte,	skal	
de bortskaffes på et indsamlingssted og ikke sammen med 
husholdningsaffald.

TV-BoxeNs	forBrUg	Af	sTrØM

for	at	reducere	slitagen	på	og	strømforbruget	fra	din	tv-box	
anbefales	det,	at	du	sætter	tv-boxen	i	standbytilstand,	når	
den ikke er i brug. 

Træk	stikket	ud	af	stikkontakten,	hvis	du	ikke	skal	bruge	 
tv-boxen	i	en	længere	periode.
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reTTIgHeDer	TIl	INDHolD

Kunden har kun adgang til at lagre indhold/data på hard-
disken (hard disk drive – hdd) i overensstemmelse med 
det, som fremgår af aftalen eller lovgivningen. Kunden kan 
kun lagre indhold/data på harddisken til privat brug uden 
vederlag.	enhver	anden	udnyttelse,	mangfoldiggørelse,	
offentlig fremvisning eller brug af indhold/data lagret på 
harddisken	offentligt	eller	kommercielt	mod	vederlag	eller	
lignende er forbudt.

harddisken eller lagret indhold/data på harddisken må ikke 
benyttes	i	strid	med	rettighedshaverens	interesser.

Kunden må ikke tage digitale kopier eller sikkerhedskopier af 
indhold,	som	er	lagret	på	harddisken.	Canal	Digital	har	heller	
ikke mulighed for at tage sikkerhedskopier af indhold/data, 
som er lagret på kundens harddisk.

Canal	Digital	har	ikke	mulighed	for	at	få	indsigt	i/kontrollere	
indhold, som kunden har lagret på harddisken.

ANsVArsfrAsKrIVelse

Kunden er selv ansvarlig for korrekt installation af hard-
disken. enhver lagring af indhold/data på harddisken sker på 
kundens	ansvar	og	risiko.	Canal	Digital	fraskriver	sig	ethvert	
ansvar	for	fejl/skader,	som	måtte	opstå	på	harddisken,	fx	tab	
af lagret indhold/data.

Ansvarsfraskrivelse	ved	salg	af	HDpVr-box
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78	 |	 ordliste	

720p/1080i:	se	HDTV.
Billedformatet	16:9	(Widescreen): Billedformat på et tv med 
Widescreen.	formater	er	tilnærmet	formatet,	som	bruges	i	
filmindustrien.

Billedformatet 4:3: Billedformatet på et traditionelt tv. 
Båndbredde: (Bandwidth) – det frekvensområde, som et signal 
skal	bruge.	en	analog	enhed,	som	måles	i	hertz,	kilohertz	
eller	megahertz.	Både	analoge	og	digitale	signaler,	som	
sendes over en hvilken som helst forbindelse, vil optage en 
vis båndbredde.

Composite:	Composite	video,	fBAs	eller	CVBs	(Composite	
Video	Blanking	sync)	–	Benyttes	til	overførsel	af	analoge	
billeder.	giver	et	dårligere	billede	end	rgB	og	s-video.	Kan	
ikke bruges til hd.

digitalt tv: digitale tv-kanaler optager mindre plads end 
analoge,	hvilket	gør	det	muligt	at	sende	flere	tv-kanaler	 
på	samme	båndbredde,	som	en	analog	tv-kanal	kræver.	

Dolby	Digital:	et	digitalt	lydsystem	med	flere	tv-kanaler	til	
biografer,	hjemmebiografudstyr	og	musikanlæg.	

DTH:	(Direct	To	Home)	–	fjernsyn	via	satellit	direkte	til	
boligen. 

DTT:	(Digital	Terrestrial	Television)	–	Digitalt	jordbaseret	
tv	bestående	af	fjernsynssendere	på	jorden,	som	sender	
digitalt tv, der kan modtages med en almindelig tv-
antenne, der er tilsluttet til en tv-box. 

dVi:	(Digital	Visual	Interface)	–	et	kabel	til	overførsel	af	
billedsignaler.

frekvens: angiver antallet af svingninger pr. sekund og måles 
i	Hz	(hertz).	et	almindelig	tv	opdaterer	billedet	50	gange	
i	sekundet	(50	Hz).	et	tv	med	100	Hz	opdaterer	billedet	
100	gange	pr.	sekund,	så	billedet	flimrer	mindre	og	er	mere	
behageligt at se på. 

HDCp:	(High-Bandwidth	Digital	Content	protection)	en	digital	
piratkopi-beskyttelse,	som	krypterer	HD-signalerne.

hd-kompatibel:	Tv'et	har	en	indgang,	som	understøtter	HDTV-
signalet, men som pga. lav opløsning eller manglende digital 
indgang	ikke	kan	gives	mærket	HD-ready.	Tv'et	kan	vise	
HDTV	med	begrænset	opløsning.	

HDMI:	(High	Definition	Multimedia	Interface)	–	et	stik	til	
digital	overførsel	af	lyd	og	billede.

HD-ready:	Tv'et	kan	vise	tv-billeder	i	højdefinition,	HDTV.	
HDTV:	(High	Definition	Television)	–	Tv-teknologi	med	højnet	
billedkvalitet	i	kraft	af	et	flimmerfrit	og	mere	detaljeret	
billede.	Bredformat	(16:9)	er	også	en	vigtig	komponent	i	
denne	teknologi.	HDTV	tillader	brug	af	en	større	skærm	og	
giver	et	skarpere	billede	med	flere	detaljer.	
720p:	(1280	x	720	pixel,	progressiv).	egner	sig	bedst	til	
billeder	med	mange	bevægelser,	fx	sportsudsendelser.	

1080i:	1920	x	1080	pixel,	interlaced	(sammenflettede).	
giver	en	detaljerig	opløsning	og	skaber	bedre	og	roligere	
billeder. 

hi-fi: (High	fidelity)	–	garanterer	god	kvalitet	med	høj	
pålidelighed	i	lydindspilninger	og	-gengivelser.	
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Hjemmebiograf:	(surroundsystem)	–	Består	normalt	af	fem	
(eller	flere)	små	højttalere	plus	en	subwoofer.

Interlaced:	sammenflettet	–	Billedlinjerne	flettes	sammen	og	
skaber	det	indtryk,	at	billedfrekvensen	er	dobbelt	så	høj.

Jordbaseret:	se	DTT.
Kabel-tv:	Tv-signaler	sendt	gennem	et	kabel	i	jorden.
Koaksialkabel:	overførselskabel	med	høj	kapacitet,	som	bl.a.	
benyttes	i	kabel-tv-nettet.	

letterbox:	Til	tv	i	4:3-format.	Viser	hele	tv-billedet	og	giver	
sorte bånd foroven og forneden ved billeder i bredformat. 

Mpeg	2:	(Moving	picture	expert	group)	–	Betegner	den	mest	
almindelige standard for videokomprimering. den kan 
reducere	antallet	af	digitale	«ord»	pr.	billede	fra	830.000	
til	5000.	Med	komprimering	kan	vi	i	dag	få	3-4	digitale	 
tv-kanaler på samme frekvens som en analog tv-kanal.

Mpeg	4:	forbedret	version	af	Mpeg	2	med	en	mere	effektiv	
komprimering.	Bruges	i	HDTV-kanalerne.

pan/scan:	Til	tv	i	4:3-format.	Tv-billeder	i	bredformat	vises	
i	fuld	højde,	mens	de	beskæres	i	siderne.	

Parabol: skålformet antenne til modtagelse af signaler, som 
er	sendt	via	satellitter.	sendingerne	er	digitale	og	kræver	
en tv-box.

Programkort:	Indeholder	entydig	nøgleinformation,	som	
benyttes	til	at	dekryptere	de	tjenester,	som	programkortet	
er godkendt til. 

progressive	scan:	Alle	billedets	linjer	vises	samtidig,	i	mod-
sætning	til	interlaced.	giver	et	mere	stabilt	og	roligt	billede.

pVr:	(personal	Video	recorder)	–	Digital	tv-box	med	hard-
diskoptager.

rgB:	Til	overførsel	af	analogt	billede.	giver	et	bedre	billede	
end	Composite	og	s-video.

s/Pdif:	(sony/philips	Digital	Interconnect	format)	–	en	
standard	for	overførsel	af	digitale	lydsignaler.

satellit-tv: Kaldes også parabol-tv. se parabol. 
scart:	et	scartstik	er	et	multistik	til	lyd	og	billede,	som	kan	
overføre	signaler	som	fx	rgB,	composite	video,	s-video	og	
lyd.	Kan	ikke	bruges	til	HD-opløsning.

stereo:	Den	mest	almindelige	lydtype	er	stereo.	stereo	er	
to	separate	lydkanaler,	som	giver	en	mere	realistisk	og	
naturtro	lyd.

surround: se	Hjemmebiograf.
s-Vhs: se s-video.
s-video:	Til	overførsel	af	analogt	billede.	Kaldes	også	for	y/C	

eller s-Vhs. Kan ikke bruges til hd-opløsning. er dårligere 
end	rgB,	men	bedre	end	Composite.

UHf:	(Ultra	High	frequency)	
–	frekvensbåndet	300-3000	MHz.

Vhf:	(Very	High	frequency)	–	Højfrekvens	30-300	MHz.	
ypbpr/yCbCr/yB-y	r-y/yUV: Komponentvideo – en analog 
overførsel	af	HD-signaler.	Bedre	end	rgB.	Kan	normalt	
også bruges til hd-opløsning. 
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