
Standardadgangskoden er 0000.

Brugsanvisning
BXR-HD+

Digital HD-optager
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Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan 
installere, bruge og vedligeholde produktet med den maksimale ydelse. Gem denne brugsanvisning ved 
siden af dit produkt til fremtidig brug. Informationerne i denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. 

Copyright (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)
Må ikke kopieres, bruges eller oversættes helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra 
HUMAX undtagen godkendelse af ejerskab til copyright og copyright-lovgivning.

Garanti
Garantien omfatter ikke dele, der bliver defekte på grund af forkert brug af oplysningerne i denne 
brugsanvisning.

Symbolernes betydning

Fjern ikke dækslet (eller bagklædningen), så elektriske stød undgås. Der er ingen dele 
inden i, som kan serviceres af brugeren. Overlad service til kvalificeret servicepersonale.

Dette symbol angiver farlig spænding inden i produktet, som udgør en risiko for elektrisk 
stød eller personskade.

Dette symbol angiver vigtige anvisninger, der følger med produktet.

Advarsel, Forsigtig og Bemærk
Vær i hele brugsanvisningen specielt opmærksom på følgende mærker, der angiver farlige situationer.

Advarsel
Angiver en farlig situation, der kan forårsage alvorlig personskade.

Forsigtig
Angiver en situation, hvor der kan ske beskadigelse af udstyret eller andre apparater.

Bemærk!
Angiver yderligere oplysninger, der gør brugeren opmærksom på eventuelle problemer og oplysninger af 
betydning for forståelsen, brugen og vedligeholdelse af installationen.

Bemærk!
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Bemærk!

‘WEEE’-instruktioner
Dette produkt må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald, når produktets levetid er slut. 
Adskil det fra andre typer affald, og genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtigt genbrug 
af materielle ressourcer. Dette forhindrer mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed, der 
skyldes ukontrolleret bortskaffelse af affald. 

Private brugere: 
Kontakt enten den forhandler, hvor du købte produktet, eller din kommune for detaljer om, hvor og 
hvordan de kan tage imod dette emne til miljømæssig forsvarlig genanvendelse. 

Virksomhedsbrugere: 
Kontakt din leverandør, og undersøg vilkår og betingelser i indkøbskontrakten. Dette produkt bør ikke 
blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse. 

Varemærker
• Viaccess er et varemærke fra France Telecom.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker og registrerede 

varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
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1. Kontrol af tilbehør

Bemærk: Tilbehøret kan variere afhængigt af området.

2. Produktoversigt

Frontpanel

Bemærk: Det viste billede kan være anderledes end det virkelige produkt.

Hurtig startvejledning

User’s Manual 

Brugsanvisning SCART-kabelHDMI-kabel 

STANDBY
Skifter mellem tilstandene 
betjening og standby.

Fjernbetjening
/ Batterier

VOL-/VOL+
P-/P+

USB-port
Tilslut en USB-lagringsenhed.
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Hurtig startvejledning

Isætning af dit smartcard

Smartcard-slotten findes bag på produktet.

1. Hold dit smartcard vandret med den elektroniske chip 
vendende nedad.

2. Sæt dit smartcard ind i slotten.

Bagside

Bemærk: Det viste billede kan være anderledes end det virkelige produkt.

ANTENNA IN
Tilslut et netværkskabel.

ANTENNA OUT
Tilslut til TV'et eller videooptager
med et antennekabel.

VIDEO
Tilslut til TV'et eller videooptager 
med et RCA-kabel.

AUDIO
Tilslut til TV'et eller videooptager 
med et RCA-kabel.

TV SCART
Tilslut til TV'et med et TV-
SCART-kabel.

SPDIF
Tilslut til lydsystemet med 
et S/PDIF-kabel. (digital lyd)

Smartcard

ETHERNET
Serviceport

USB-port
Tilslut en USB-lagringsenhed.

HDMI
Tilslut til TV'et med et 
HDMI-kabel. 

ON/OFF
Tænder og slukker.

Smartcard-slot
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Hurtig startvejledning

Fjernbetjening

Bemærk: Det viste billede kan være anderledes end det virkelige produkt.

TAVS Afbryder lyden.

STANDBY Skifter mellem betjening og standby.

TILSTAND Skifter fjernbetjeningens tilstand.

NUMERISK (0-9)

LIST Viser kanallisten.

MENU Viser hovedmenuen.

Afspille-
kontrol-
knapper

 Afspil, II Pause,  Stop,  Optag,
Spol tilbage,  Hurtigt fremad, I  Forrige, I Næste,

Gentag straks, Spring over

FARVE-
knapper

Farvetaster til interaktive anvendelser.

MEDIA Viser medielisten.

GUIDE Viser programguiden.

PILE-
knapper

Flytter markøren op, ned, til venstre eller højre

OK Vælger (går ind i) en menu eller bekræfter et valg.

EXIT Afslutter alle OSD-skærme.

BACK Går til den forrige kanal.
Går tilbage til den forrige skærm.

1

2

3
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Hurtig startvejledning

+/- Indstiller lydstyrken.

P / Ændrer kanalen eller siden.

i (Information) Viser kanal- og programinformation.

OPT+ Viser kanalens egenskaber.

TEXT Aktiverer tekst-tv

LYD Viser lydlisten.

SUB Viser sproglisten til undertekster.

TV/RADIO Skifter mellem TV og radio.

SCHEDULE Viser planlisten.

SOURCE Skifter mellem indgangskilderne fra SCART.

SLEEP Indstiller sleep-timeren.

V-FORMAT Indstiller videoopløsningen.

WIDE Indstiller skærmformatet.

Afspille-
kontrol-
knapper

       Tilføj bogmærke,        Bogmærkeliste,      Langsom

Isætning af batterierg

1. Tryk hægtet opad, og løft 
batteridækslet af.

2. Isæt batterierne (medfølger), så 
plus (+) og minus (-) passer i hver 
ende.

3. Luk dækslet.

4
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Hurtig startvejledning

3. Tilslutninger
Dette afsnit beskriver, hvordan du tilslutter dit produkt, så det passer til opsætningen af dine enheder 
og giver den bedste signalkvalitet. Dette produkt er forsynet med forskellige stik til tilslutning af TV, 
videobåndoptager eller andre enheder. Vælg den mest relevante procedure, afhængigt af den enhed du 
har.

Advarsel: Tilslut alle komponenter, inden du sætter noget stik i stikkontakten. Sluk altid for produktet, 
TV'et og andre komponenter, inden du tilslutter eller frakobler kabler.

Bemærk: Hvis der opstår problemer med opsætningen af dit produkt, skal du kontakte din lokale 
forhandler eller HUMAX kundeservice.

TV SCARTDVI for TVHDMI AUDIO

3

1

2
2

RCA Cable SCART CableHDMI Cable

HDMI Cable

DVI Connecter

S/PDIF Cable
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Hurtig startvejledning

Tilslutning af antennen

Slut antennen til ANTENNA IN.

Tilslutning af TV'et

TV med HDMI-stik:
For den bedste billedkvalitet skal du tilslutte produktet og TV'et med et HDMI-kabel.

TV med DVI-stik:
For en meget god billedkvalitet skal du tilslutte produktet og TV'et med et HDMI-kabel og en HDMI-til-
DVI-konverter til video og et RCA-kabel (lyd V/H) til lyd.

TV med SCART-stik:
For god billedkvalitet skal du tilslutte produktet og TV'et med et SCART-kabel.

Bemærk: Når du bruger det digitale lydsystem, skal du tilslutte produktet og det digitale lydsystem med 
et S/PDIF-kabel til lyd.

4. Tænd
1. Tilslut strømkablet på produktet til en stikkontakt.
2. Sørg for, at ON/OFF-knappen på bagsiden af produktet er i stillingen ON.
3. Tænd ved at trykke på knappen STANDBY på fjernbetjeningen eller knappen STANDBY på fronten af 

apparatet.

PVR AUDIO
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Hurtig startvejledning

5. Installationsguiden
Når du tænder for dit produkt første gang, efter at du har købt det, eller anvender fabriksstandarderne i 
menuen, kører installationsguiden automatisk.

Bemærk: Hvis du afslutter installationsguiden uden helt at afslutte kanalsøgningsproceduren, har du 
sikkert ikke alle kanaler til rådighed. I dette tilfælde kan du bruge menuen Indstillinger > 
Installation for at søge efter flere kanaler.

1. Sprog
Vælg sprog.

2. Skærm
Angiv videoudgangen til dit TV.

3. Land
Vælg dit land for at bestemme kanallisten og 
lyd/undertekstsproget.



Danish

11

Hurtig startvejledning

4. Automatisk søgning
Kanalsøgning starter automatisk.
Gem de fundne kanaler, når søgningen er 
udført.

5. Resultat
Resultatet af installationsguiden vises.
Vælg Udfør for at afslutte guiden.
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Hurtig startvejledning

6. Menuoversigt

Kanalliste

TV-guide

Video

Musik

Foto

Indstillinger

Foretrukne
• Forældrekontrol
• Sprog
• Tid
• Video
• Lyd
• Optagelse
• Skærmvisning

Rediger kanaler
• Rediger liste med foretrukne

Installation
• Automatisk søgning
• Manuel søgning
• Softwareopdatering
• Antenneeffekt
• Standardindstilling

System
• Systemoplysninger
• Signalregistrering
• Strømstyring
• Betinget adgang
• Datalagring

Navigation

Viser hovedmenuen Flytter blandt menuer eller 
muligheder

Vælger (går ind i) en menu eller 
bekræfter et valg Ændrer eller justerer indstillingen

Går tilbage til den forrige skærm Indtaster tal (0~9)

Afslutter alle OSD-skærme

eller
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Ændring af kanaler
Du kan ændre kanalerne på forskellige måder.

Tryk på knappen P / .
Indtast kanalnummeret direkte. (0-9)
Gå til kanallisten eller TV-guiden, og vælg en kanal.

Bemærk:
• Tryk på knappen TV/RADIO for at skifte mellem TV- og radiokanaler.
• Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til forrige kanal.

Lydstyrke / Tavs / Lyd
Tryk på knappen +/- for at justere lydstyrken.
Tryk på knappen TAVS for at afbryde midlertidigt for lyden.

Indstilling af lydmuligheder

Lydmulighederne er kun tilgængelige, når 
programmet understøtter flere lydsprog.
Tryk på knappen AUDIO for at skifte lydsproget og 
retning.
Hver gang, du trykker på denne knap, skifter 
værdien.

Bemærk:
• Funktionen Tavs forbliver aktiv, mens du skifter 

kanaler.
• Du kan ikke indstille lydretningen, når 

programmet udsendes i Dolby Digital.

Grundlæggende betjening

Skærm Vælg Bekræft
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Grundlæggende betjening

Visningsformat / opløsning

Indstilling af visningsformat

Tryk på knappen WIDE for at indstille 
visningsformatet i overensstemmelse med 
skærmforholdet.
Hver gang, du trykker på denne knap, skifter 
værdien.

Skærmforhold 4:3: Auto – Letterbox – Centrer
Skærmforhold 16:9: Auto – Pillarbox – Zoom

Bemærk: Se Indstilling af visningsformat for 
detaljer.

Indstilling af opløsning

Tryk på knappen V-FORMAT for at indstille 
opløsningen på skærmen.
Hver gang, du trykker på denne knap, skifter 
værdien.

576i - 576p - 720p - 1080i - Original

Bemærk: Ved tilslutning med et HDMI-kabel kan 
du kun ændre til opløsninger, som TV'et 
understøtter.

Skærm

Skærm
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Grundlæggende betjening

Programoplysninger (i-panel)
Dette i-panel er et informationsbanner, der vises i en vis periode, hver gang du skifter kanal. Tryk på 
knappen i, mens du ser et program, for at vise i-panelet. Tryk på knappen EXIT for at skjule det.

Skærm Navigationtilstand

Visning af detaljerede programoplysninger
Tryk igen på knappen i, mens i-panelet vises.
Visning af programinformationer om forrige/næste
Tryk knappen / , mens i-panelet vises. Tryk på knappen OK for at indstille påmindelser eller optagelser forK
fremtidige programmer.
Visning af programoplysninger for andre kanaler
Tryk knappen / , mens i-panelet vises. Tryk på knappen OK for at ændre den valgte kanal.K

Ikoner

Ikonerne repræsenterer de oplysninger og tjenester, der leveres.

Låst program Undertekst

Kodet program (CAS-ikoner) Tekst-tv

Forældreniveau (mindste alder for visning) Lydbeskrivelse

HD-program Multilyd

Planlagt program 
(Rød: Optag,  Blå: Påmindelse)

Dolby Digital-lyd
Dolby Digital Plus-lyd

Opløsning Skærmforhold

Bemærk: Programoplysninger vises ikke, når der ikke findes programoplysninger.

AD

Kanalnummer og navn
Programnavn

Ikoner Signalstyrke og -kvalitet

Gruppenavn Aktuel tid og dato

Spilletid
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Grundlæggende betjening

Sleep-timer
Tryk på knappen SLEEP for at indstille automatisk 
sluktid.
Hver gang, du trykker på denne knap, skifter 
værdien.

10 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 minutter

Undertekst
Du kan vælge undertekstsprog, når der leveres 
undertekstinformationer.
Tryk på knappen SUB for at ændre 
undertekstsproget.
Hver gang, du trykker på denne knap, skifter 
værdien.

Bemærk: Du kan vælge altid at vise underteksten, 
når den er til rådighed.

Skærm

Skærm
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Grundlæggende betjening

Indstilling
Du kan indstille mulighederne for at se kanalen.

1. Tryk på knappen OPT+.
2. Vælg en mulighed.

Favorit: Vælg favoritgruppen, der skal føjes til 
kanalen.
Lås: Vælg Til eller Fra.

3. Vælg OK for at gemme og afslutte.

Tekst-tv
Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leverer de seneste informationer om nyheder, vejr og mange andre 
emner. Du kan anvende interaktive tjenester i tekst-tv-tilstand.

Alle kanaler, der understøtter tekst-tv, er forsynet med tekst-tv-ikonet på i-panelet.

1. Tryk på knappen TEXT.
2. For at vise tekst-tv-menuen: Tryk på knappen 

MENU i tekst-tv-tilstand.
3. Vælg den ønskede tekst-tv-funktion, og tryk på 

knappen OK.

Skærm Vælg Bekræft

Skærm Tekst-tv-menu Vælg

Bekræft
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Kanallisten hjælper dig med hurtigt og nemt at finde den kanal, du vil se.

Der er adgang til kanallisten på flere måder.

Tryk på knappen LIST eller på knappen OK.
Tryk på knappen MENU, og vælg Kanalliste.

Ændring af kanaler
Vælg den kanal, du vil se, og tryk på knappen OK. Den viste kanal ændres.

Bemærk:
• : Låst kanal, : Kodet kanal (CAS-ikoner)
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede kanaloplysninger.
• Tryk på knappen LIST eller EXIT for at afslutte.

Avancerede muligheder

Ændring af gruppeg g pp

Du kan vise listen for den valgte kanalgruppe.
TV, HDTV, Radio, Favorit 1~5, Nyeste

1. Tryk på knappen .
2. Vælg en kanalgruppe.
3. Tryk på knappen OK.

Bemærk: Tryk på knappen TV/RADIO for at skifte
mellem TV- og radiogrupper.

Sortering af kanalerg

Tryk på den RØDE knap for at sortere listen i 
numerisk eller alfabetisk rækkefølge.

Kanalliste

Skærm/Skift Vælg Bekræft
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Kanalliste

Redigering af kanaler i kanallisten
Du kan redigere hver kanal i både kanallisten og i menuen. For at redigere flere kanaler skal du gå til
MENU > Indstillinger > Rediger kanaler.

Låsning af kanaler

1. Vælg en kanal, du vil redigere, og tryk på den 
GRØNNE knap.

2. Vælg en mulighed.
Lås: Vælg Til eller Fra.

3. Vælg OK for at gemme og afslutte.

Bemærk: Standardadgangskoden er 0000. 
Kontakt din forhandler, hvis du har 
glemt din adgangskode.

Indstilling af favoritkanaler

Du kan vælge dine favoritkanaler og inkludere 
dem i favoritgruppen.

1. Vælg en kanal, og tryk på den GRØNNE knap.
2. Vælg Favorit, og tryk på knappen OK.
3. Vælg en favoritgruppe, kanalen skal inkluderes i, og tryk på knappen OK.

For at fjerne en kanal fra en favoritgruppe: Vælg gruppen, og tryk på knappen OK igen.
4. Vælg OK for at gemme og afslutte.

Skærm Vælg Bekræft
GREEN
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Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden for at få adgang til denne menu.

Bemærk: Standardadgangskoden er 0000. Kontakt din forhandler, hvis du har glemt din adgangskode.

Redigering af favoritkanaler
Menuen Rediger liste med foretrukne hjælper dig med at tilføje eller fjerne kanaler fra favoritgrupperne.

MENU  Indstillinger  Rediger kanaler  Rediger liste med foretrukne

Vælg Marker/Bekræft Side op/ned

Bemærk:
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede kanaloplysninger.
• Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til forrige 

skærm.
• De kanaler, der automatisk er nummereret af TV-stationen, kan ikke slettes eller flyttes.

Tilføjelse / fjernelse af favoritkanaler

1. Tryk på den GULE knap, og vælg den favoritgruppe, du vil redigere.
2. For at føje kanaler til favoritlisten: Vælg de kanaler, du vil tilføje, med knappen /  og OK i venstre 

kolonne, og tryk derefter på den RØDE knap. De tilføjede kanaler vises i den højre kolonne.
3. For at fjerne kanaler fra favoritlisten: Vælg de kanaler, du vil fjerne, i højre kolonne, og tryk derefter på 

den RØDE knap.

Flytning af kanaler

1. Vælg kanalerne med knappen /  og OK.
2. Tryk på den GRØNNE knap.
3. Flyt de valgte kanaler til den ønskede placering med knappen /  og OK.

Bemærk: Du kan kun flytte kanalerne i den højre kolonne.

Administration af kanaler

Gruppenavn
Markeret / Kanaler i alt

Navn på favoritgruppe

Funktionsknapper
: Farveknapper eller knappen OPT+.
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Administration af kanaler

Omdøbning af favoritgrupper

1. Tryk på den GULE knap, og vælg den favoritgruppe, du vil redigere.
2. Tryk på knappen OPT+.
3. Vælg Omdøb.
4. Indtast navnet med tastaturet.

Avancerede muligheder

Ændring af gruppe

For at vise kanalerne fra andre grupper i den venstre kolonne: Tryk på den GRØNNE knap, og vælg en 
ønsket gruppe.

Bemærk: Tryk på knappen TV/RADIO for at skifte mellem TV- og radiogrupper.

Ændring af baggrund

Du kan ændre den kanal, der vises i baggrunden under redigering.

1. Vælg den kanal, du vil vise.
2. Tryk på den BLÅ knap. Den viste kanal ændres.

Valg / frigørelse af alle kanaler

1. Tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Vælg alle.
3. Vælg Frigør alle for at frigøre alle.
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TV-guiden er en skærmguide af nettypen, der viser programoplysninger for kanaler i tids- og 
datorækkefølge.

Der er adgang til TV-guiden på flere måder.
Tryk på knappen GUIDE.
Tryk på knappen MENU, og vælg TV-guide.

Bemærk: Tryk på knappen GUIDE eller EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til K
forrige skærm.

Vælg Bekræft Side op/ned

Bemærk:
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede programoplysninger.
• : Planlagt program (Rød: Optag, Blå: Påmindelse),  : Optager program,  : Aktuel tid

Se programmer
1. Vælg et program, og tryk på knappen OK. Programmet vises som forhåndsvisning.
2. Tryk igen på knappen OK for at afslutte TV-guiden og se programmet.K

TV-guide

Forhåndsvisning

Tidslinje

Funktionsknapper
: Farveknapper eller knappen OPT+

Aktuelt klokkeslæt og dato

Oplysninger om det valgte program:
kanalnummer og -navn, programnavn, 
enkle oplysninger, favoritgruppe, 
netværkstype og ikoner
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TV-guide

Indstilling af påmindelser eller optagelser
1. Vælg et fremtidigt program, og tryk på knappen OK.
2. Vælg Optag programmet eller Påmindelse, og tryk på knappen OK.
3. Tryk igen på knappen OK for at annullere reservationen.

De reserverede programmer tilføjes automatisk i Planlæg..

Bemærk:
• Hvis programmet er i konflikt med et andet program, så juster reservationen i overensstemmelse 

hermed.
• Hvis kanalen er låst, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode for at afslutte reservationen.

Standardadgangskoden er 0000. Kontakt din forhandler, hvis du har glemt din adgangskode.
• Du kan ændre tiden for påmindelser eller optagelser. (Se Planlægning af påmindelser og optagelser.)
• Hvis det program, du vil optage, er en serie, kan du vælge at optage hele serien.

Avancerede muligheder

Hurtig navigation

Tryk på knappen /  for at flytte til forrige/næste program.
Tryk på knappen /  for at springe to timer tilbage eller frem.
Tryk på knappen I / I for at flytte til forrige/næste dag.

Ændring af gruppe

For at vise kanalerne fra andre grupper: Tryk på den OPT+ knap, og vælg en ønsket gruppe.

Bemærk:
• Tryk på knappen TV/RADIO for at skifte mellem TV- og radiokanaler.
• For at søge specifikke programmer: Gå til Søg program ved at trykke på den GRØNNE knap. (Se 

Søgning af programmer.)
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TV-guide

Søgning af programmer
Søg program hjælper dig med at søge programmerne mere specifikt ved at bruge søgemuligheder.

1. Tryk på den GRØNNE knap.
2. Vælg en søgemulighed, og tryk på knappen 

OK.
Dato og tid: Indtast datoen og tiden.
Titel: Indtast en ny titel, eller vælg et nyt 
nøgleord.
Genre: Vælg en genre.
Instruktør: Indtast en ny instruktør, eller vælg et 
nyt nøgleord.
Skuesp.: Indtast en ny skuespiller, eller vælg et 
nyt nøgleord.
Nøgleord: Indtast et nyt nøgleord, eller vælg et 
nyt nøgleord.

Bemærk:
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede 

programoplysninger.
• Tryk på knappen OK for at se et fundet program.
• Du kan indstille påmindelser eller optagelser for fremtidige programmer.  (Se Indstilling af 

påmindelser eller optagelser.)
• Tryk på knappen OPT+, når markøren er på søgeresultaterne, for at sortere listen i numerisk eller 

alfabetisk rækkefølge.

Skærm Bekræft Vælg

Side
op/ned

GREEN
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TV-guide

Planlægning af påmindelser og optagelser
Planlæg. viser påmindelser eller optagelser og hjælper dig med at administrere dem mere detaljeret.

1. Tryk på den GULE knap.
2. Du kan tilføje, redigere eller slette dine 

påmindelser eller optagelser.
For at tilføje: Vælg Ny påmindelse, og tryk på 
knappen OK.
For at redigere: Vælg en reservation, og tryk på 
knappen OK.
For at slette: Vælg en reservation, og tryk på 
knappen OPT+.

3. Reservation vises. Du kan ændre de 
indstillinger, du ønsker, med knapperne / /

/ , NUMERISKE (0~9) og OK.
4. Vælg OK for at gemme og afslutte.

Bemærk:
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede 

programoplysninger.
• Du kan nemt indstille påmindelser eller optagelser i tilstandene TV-guide, Søg program eller i-panel-

navigation.

Filtrering af kanaler
Filter hjælper dig med at filtrere kanalerne i overensstemmelse med filtreringsmulighederne.

1. Tryk på den BLÅ knap.
2. Vælg en filtreringsmulighed, og tryk på knappen OK.

Dato og tid: Indtast datoen og tiden.
Genre: Vælg en genre.

Skærm Bekræft Vælg

Side
op/ned

YELLOW
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Du kan optage programmer på den interne harddisk og afspille de optagede programmer når som helst, 
du ønsker det.

Optagelse
Du kan se en anden kanal under optagelse af en kanal eller optage programmer fra to forskellige kanaler 
på samme tid.

Omgående optagelse

Du kan optage det program, du ser i øjeblikket, 
omgående og ændre optagevarigheden.

For omgående at optage det program du ser, skal 
du trykke på knappen OPTAG.
Optagelsen starter fra det aktuelle sendetidspunkt 
og optagebanneret vises i nogle få sekunder.

Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen af 
programmet.

Optagelsen fortsætter til slutningen af det aktuelle program. Men hvis programmet slutter om mindre 
end 10 minutter, fortsætter optagelsen til slutningen af næste program. Hvis der ikke findes nogen 
programoplysninger, fortsætter optagelsen i to timer.

Ændring af optagevarighed

1. Tryk på knappen OPTAG ved den kanal, der 
optages i øjeblikket.

2. Indstil varigheden manuelt, eller vælg til 
slutningen af det aktuelle program eller det 
næste program.

Optagelse og afspilning
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Optagelse og afspilning

Planlagt optagelse

Du kan nemt indstille optagereservationerne i 
tilstandene TV-guide, Planlæg. eller i-panel-
navigation.

Vælg et fremtidigt program, og tryk på 
knappen OK i TV-guide.
(Se Indstilling af påmindelser eller 
optagelser.)
Vælg Ny påmindelse, og tryk på knappen OK i 
Planlæg..
(Se Indstilling af påmindelser eller 
optagelser.)
Tryk på knappen OK på et fremtidigt program 
i-panelet, og vælg Optag.
(Se Programoplysninger.)

Optagelsen starter fra det planlagte tidspunkt og optagebanneret vises i nogle få sekunder.

Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen af programmet.

Bemærk:
• Tryk på knappen GUIDE for at gå til TV-guide.
• Tryk på knappen GUIDE, og tryk på den GULE knap for at gå til Planlæg..
• Tryk på knappen i, mens du ser et program, for at vise i-panelet.

Redigering af optagelsestidsplan

Du kan redigere eller slette dine reservationer i 
Planlæg..

For at redigere: Vælg en reservation, og tryk på 
knappen OK. Du kan ændre mulighederne, som 
f.eks. kanal, dato, tid, gentag-tilstand mv.
For at slette: Vælg en reservation, og tryk på 
knappen OPT+.
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Optagelse og afspilning

Optagelseskonflikt

Du kan se en anden kanal under optagelse af en kanal eller optage programmer fra to forskellige kanaler 
på samme tid.

Konflikt med varighed af optagelse

Når en omgående optagelse er i konflikt med en 
af de planlagte optagelser (eller påmindelser), kan 
du enten

Optage med den automatisk ændrede varighed.
Annullere en af de planlagte optagelser (eller 
påmindelser).
Annullere den forrige optagelse.

Konflikt ved visning

Når en planlagt optagelse starter på en anden 
kanal, og du ser én kanal og optager en anden 
kanal, vises en optagebemærkning 30 sekunder 
før den planlagte optagelse starter.

OK: Kanalen skifter på starttidspunktet, og den 
planlagte optagelse starter automatisk.
Annuller: Den planlagte optagelse bliver 
annulleret.

Konflikt med planlægning

Når et nyt, planlagt program er i konflikt med 
en af de tidligere indstillede optagelser (eller 
påmindelser), bliver du bedt om at vælge det 
program, du vil bevare.
Vælg programmet med knappen /  og OK.
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Optagelse og afspilning

Indstilling af padding / tidspunkt

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Optagelse

Indstilling padding-tidspunkt

Du kan indstille optagelsens padding-tid i tilfælde 
af, at optagelsen starter tidligere eller slutter 
senere end planlagt.

Start padding - tidspunkt: Ekstra optagelsestid 
før optagelsen starter.
Afslut padding - tidspunkt: Ekstra optagelsestid 
når optagelsen er sluttet.

Bemærk:
• Du kan også optage radioprogrammer.
• Optagebanneret bliver vist med i-panelet, når 

som helst du trykker på knappen i.
• Du kan ændre optagelsesvarigheden ved at bruge knappen OPTAG til omgående optagelse eller ved 

at gå til MENU > TV-guide > Planlæg. for planlagt optagelse.
• Når en ny, planlagt optagelse starter, mens en optagelse allerede er i gang, vises optagebanneret i 

nogle få sekunder for at fortælle dig, at den nye optagelse er startet. Hvis du ikke ser den kanal, der 
bliver optaget, vises en optagebemærkning 30 sekunder før den planlagte optagelse starter, og 
kanalen skifter automatisk til det planlagte program på starttidspunktet.

• Trykker du på knappen STANDBY under optagelse, stopper optagelsen ikke. Nye optagelser starter 
også i standby-tilstand.

• Når du ser et optaget program, kan du bruge trick-afspilning med knapperne til styring af 
afspilningen, som f.eks. pause, hurtigt tilbage, omgående gentagelse, slowmotion mv.

• Du kan kun optage digitale TV- eller radioprogrammer. De eksterne AV-indgange kan ikke optages.
• For at vise listen med optagede programmer skal du trykke på knappen MEDIA eller MENU og vælge 

Video. (Se Brug af videolisten.)
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Optagelse og afspilning

Afspilning
Du kan afspille de optagede programmer, der er gemt på den interne harddisk.

Afspilning af optagelser (video)

Der er nem adgang til listen med de optagede filer, så du kan afspille de optagede programmer.

Tryk på knappen MEDIA.
Tryk på knappen MENU, og vælg Video.

Vælg en fil, og tryk på knappen OK. Afspilningen 
starter.
Du kan anvende hurtigt tilbage, hurtigt fremad, 
slowmotion og pause ved afspilning af en 
optaget fil. Den grønne afspilningslinje vises, 
når du trykker på knappen AFSPIL, HURTIGT 
FREMAD, TILBAGE, LANGSOM eller PAUSE under 
afspilning.

Afspilningsstatus
Starttid

Aktuel tid

Afspilningsmarkør Samlet tid
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Optagelse og afspilning

Afspilningskontroller

Afspil

Holder pause i scenen. Tryk igen på knappen PAUSE for at fortsætte afspilningen. 

Stopper afspilningen af den aktuelle fil og skifter til direkte TV.

Hurtigt tilbage

Hurtigt fremad

Flytter til forrige kapitel og afspiller scenerne igen. 

Flytter til næste kapitel og springer scener over.

/ Springer til forrige eller næste scene.

Tilføj eller slet et bogmærke i din ønskede scene.
Scenen med bogmærket vises som en gul markør.

Spring direkte til scener med bogmærke.
Afspilningsmarkøren flytter først til det nærmeste bogmærke.

Se optagelsen i langsom gengivelse.

Bemærk:
• Kapitler er oprettet ved at opdele det optagede program i otte dele.
• Bogmærker er kun tilgængelige ved afspilning af optagede programmer.
• Der kan anvendes op til 32 bogmærker, og bogmærkerne bevares, også selvom du stopper 

afspilningen.
• Se Medieliste > Brug af videolisten for flere detaljer om de optagede filer.
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Optagelse og afspilning

Pause og tilbagespoling i live TV (Time Shift-optagelse)
Med Time Shift-optagelse (TSR) kan du holde pause i en direkte udsendelse og gå tilbage til den senere og 
fortsætte, hvor du slap.
Funktionen TSR gemmer midlertidigt automatisk de programmer, du ser på den interne harddisk.
TSR varer 120 minutter.

Sådan holder du pause i et program, du ser:

Tryk på knappen PAUSE. Tryk på knappen AFSPIL for at vende tilbage. Pause skaber et "hul i tiden" 
mellem punktet for den direkte udsendelse, og det punkt du ser. "Hullet i tiden" svarer til den periode, 
hvor programmet har været på pause.
Tryk på knappen STOP for at lukke hullet og gå til det direkte program.

Sådan spoler du tilbage og ser manglende scener:

Tryk på knappen TILBAGE. Tryk på knappen AFSPIL på det sted, hvor du vil begynde at se. Du kan holde 
pause, spole tilbage eller hurtigt fremad i programmet.
Du kan spole hurtigt tilbage til startpunktet. Hvis du når startpunktet under tilbagespoling,
afspilles programmet automatisk med normal hastighed.

Sådan spoler du fremad og springer scener over:

Tryk på knappen HURTIGT FREMAD. Du kan kun spole hurtigt fremad, når der er afstand mellem det 
aktuelle punkt, du ser, og punktet for den direkte udsendelse, der skyldes pause, slowmotion eller hurtig 
tilbagespoling Du kan spole hurtigt fremad frem til det aktuelle udsendelsespunkt. Hvis du når punktet 
for den direkte udsendelse under hurtig spoling fremad, afspilles programmet automatisk med normal 
hastighed.
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Du kan hente video-, musik- eller fotofiler fra den interne harddisk eller USB-lagringsenheder.

Der er adgang til medielisten på flere måder.

Tryk på knappen MENU, og vælg Video, Musik eller Foto.
Tilslut en USB-lagringsenhed med medier, og vælg den ønskede medietype.

Video Viser TV/radiooptagelser eller XviD-filer.

Musik Viser MP3-filer.

Foto Viser JPEG-filer.

Bemærk:
• Tryk på knappen EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til forrige skærm.
• Når du tilslutter en USB-lagringsenhed, vises medietypemenuen automatisk.
• Vælg Kopi for at kopiere mediefilerne til de forskellige enheder. (Se Brug af videolisten > Redigering 

af filer.)

Skift af lagringsenhed

1. Tryk på den BLÅ knap for at skifte 
lagringsenhed.

2. Vælg lagringsenheden, og tryk på knappen 
OK.

Harddisk: Viser den interne harddisk.
USB: Viser hver partition på de tilsluttede USB-
lagringsenheder. Vælg en USB.

Skift af medie

1. Tryk på den GULE knap for at skifte medietype.
2. Vælg medietype, og tryk på knappen OK.

Video, Musik, Foto

Medieliste
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Medieliste

Bemærk:
• Brug kun USB-lagringsenheder, der er formateret med filsystemet ext3, FAT eller NTFS.
• Kompatible USB-enheder omfatter transportable flashhukommelser (specielt USB-nøgler) og digitale 

lydafspillere (MP3-afspillere) med formatet FAT12/16/32. Det er ikke muligt at tilslutte denne enhed til 
en pc for USB-afspilning.

• Du kan afspille XviD/MP3/JPEG-filer (med undtagelse af filer med kopibeskyttelse eller begrænset 
afspilning).

• Understøttede funktioner i henhold til USB-filsystem
ext3: Læs, Kopi (Digital TV/radio, MP3, JPEG, XviD)
FAT: Læs, Kopi (Digital TV/radio, MP3, JPEG, XviD)
NTFS: Læs (MP3, JPEG, XviD)

• USB-porte på dit produkt leverer i alt 800 mA. Disse 800 mA er delt blandt alle de enheder, der sluttes 
til produktet.

• Slut strøm til en USB-lagringsenhed, der kræver en ekstern strømforsyning. Hvis ikke, genkendes 
enheden muligvis ikke.

• Tilslut USB-lagringsenheden med det kabel, som fulgte med lagringsenheden. Hvis du ikke bruger det 
medfølgende kabel, eller bruger et meget langt kabel (maks. 5 m), genkendes enheden måske ikke.

• Hvis USB-lagringsenheden tilsluttes i standby-tilstand, genkendes den automatisk, når du tænder for 
produktet.

• En USB-lagringsenhed med et program til automatisk genkendelse, genkendes muligvis ikke.
• En USB-lagringsenhed, der anvender sin egen driver, genkendes muligvis ikke.
• Genkendelseshastigheden for en USB-lagringsenhed afhænger af hver enkelt enhed.
• Du må ikke frakoble eller slukke for USB-lagringsenheden under afspilning. Hvis USB-lagringsenheden 

pludselig fjernes eller slukkes, kan de filer, der er gemt på USB-lagringsenheden, blive ødelagt.
• Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data, der er gemt på en USB-lagringsenhed, kan blive 

beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for noget datatab.
• Hvis din USB-lagringsenhed har flere partitioner, eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du 

anvende op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
• Hvis USB-hukommelsesnøglen ikke fungerer korrekt, så kobl den fra, og sæt den til igen.
• Visse USB-lagringsenheder er muligvis ikke understøttet eller fungerer smertefrit.
• Hvor hurtigt en USB-lagringsenhed detekteres, er forskellig fra enhed til enhed.
• USB-lagringsenheder under USB 2.0 er også understøttet. Men de fungerer muligvis ikke korrekt.
• Systemet skal måske bruge længere tid til at læse store datamængder, der er gemt på en USB-enhed.
• Der vises kun ét USB-ikon, også når der er mere end én USB-enhed.
• HUMAX kan ikke garantere kompatibilitet (funktion og/eller busstrøm) med alle USB-lagringsenheder 

og har intet ansvar for noget datatab, der måtte forekomme ved tilslutning til denne enhed.
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Medieliste

Brug af videolisten
Du kan afspille tv/radiooptagelser eller XviD-filer fra den interne harddisk eller USB-lagringsenheder.

MENU  Video

Bemærk:
• Tryk på den GULE knap for at skifte medietype.
• Tryk på den BLÅ knap for at skifte lagringsenhed.
• Tryk på knappen i for at vise de detaljerede programoplysninger.

Bemærk: : Optageikon, : Afspilleikon, : Harddiskikon, : CAS-ikon,      : Låseikon

Afspilning af filer

Vælg en fil, og tryk på knappen OK ellerK AFSPIL. Afspilning starter fra det seneste sete sted.
For at afspille flere filer efter hinanden skal du vælge filerne med den RØDE knap og trykke på knappen
OK eller K AFSPIL.

Du kan anvende hurtigt tilbage, hurtigt fremad, slowmotion og pause ved afspilning af en optaget fil. Se 
Optagelse og afspilning > Afspilning for detaljer om styring af afspilningskontrol og afspilningslinje.

Bemærk:
• Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden ved afspilning af låste filer.
• Nogle af knapperne til styring af afspilningen fungerer muligvis ikke. Det afhænger af indholdet.

Funktionsknapper
: Farveknapper eller knappen OPT+.

Lagringsenhed

Optagelse af fil

Afspilning af fil

Netop optaget fil

XviD-fil
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Medieliste

Redigering af filer

Sortering af filer

1. Tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Sorter, og tryk på knappen OK. Filerne 

sorteres i alfabetisk rækkefølge.
3. Gentag proceduren herover for at sortere 

filerne efter kanalnummeret.

Bemærk: Du kan kun sortere videofiler.

Sletning af filer

1. Vælg den/de fil(er), du vil slette, og tryk på 
knappen OPT+.

2. Vælg Slet, og tryk på knappen OK.
3. Vælg Ja, og tryk på knappen OK.

Låsning af filer

1. Vælg den/de fil(er), du vil låse, og tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Lås, og tryk på knappen OK.
3. Tryk igen på knappen OPT+ for at låse op, og vælg Lås op.
4. Indtast adgangskoden.

Flytning / kopiering af filer

1. Vælg den/de fil(er), du vil flytte, og tryk på 
knappen OPT+.

2. Vælg Flyt, og tryk på knappen OK.
3. Vælg den mappe eller lagringsenhed, du vil 

flytte filen (filerne) til, og tryk på knappen OK.
Flytning af filer inden for samme 
lagringsenhed: Vælg den mappe, du vil flytte 
filen (filerne) til, og tryk på knappen OK.
Kopiering af filer til en anden lagringsenhed:
Vælg lagringsenheden, og vælg derefter den 
mappe, du vil kopiere filen (filerne) til. Tryk på 
knappen OPT+ for at oprette mappen.

Bemærk: Når en fil flyttes til en anden lagringsenhed, kopieres den. Men videooptagelser kan ikke 
kopieres til andre lagringsenheder.
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Medieliste

Omdøbning af filer

1. Vælg den fil, du vil omdøbe, og tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Omdøb, og tryk på knappen OK.
3. Indtast filens navn med tastaturet, og tryk på den GULE knap.

Oprettelse af en mappe

1. Tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Ny mappe, og tryk på knappen OK.
3. Indtast mappens navn med tastaturet, og tryk på den GULE knap.
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Medieliste

Brug af musiklisten
Du kan afspille MP3-lydfiler fra den interne harddisk eller USB-lagringsenheder.

MENU  Musik

Bemærk:
• Tryk på den GULE knap for at skifte medietype.
• Tryk på den BLÅ knap for at skifte lagringsenhed.

Afspilning af filer

Vælg en fil, og tryk på knappenOK eller AFSPIL. Alle filer i mappen afspilles efter hinanden.
For kun at afspille valgte filer skal du vælge filer med den RØDE knap og trykke på knappen OK eller 
AFSPIL.

Sti

Funktionsknapper
: Farveknapper eller knappen OPT+.

Lagringsenhed

Titel, kunstner, album
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Medieliste

Musikafspiller

Musikafspilleren vises, når du afspiller musikfiler.

Afspiller eller holder pause Afspiller

Afspiller den forrige fil Holder pause

Afspiller den næste fil Ændrer afspilningstilstanden (Én gang, 
Gentag, Gentag alle, Bland)

Afspiller den første fil Stopper musikafspilleren og viser listen

Afspiller den sidste fil Afslutter musikafspilleren og skifter til 
direkte TV.

Redigering af filer

Sletning, flytning og omdøbning af musikfiler eller oprettelse af nye mapper sker på samme måde som i 
videolisten. Se Brug af videolisten > Redigering af filer.

RED
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Medieliste

Brug af fotolisten
Du kan afspille JPEG-fotofiler fra den interne harddisk eller USB-lagringsenheder.

MENU  Foto

Bemærk:
• Tryk på den GULE knap for at skifte medietype.
• Tryk på den BLÅ knap for at skifte lagringsenhed.

Diasshow

Vælg en fil, og tryk på knappenOK eller AFSPIL.
Alle filer i mappen vises efter hinanden.
For et diasshow kun med valgte filer skal du vælge 
filer med den RØDE knap og trykke på knappen 
OK eller AFSPIL.

Infobanneret vises, når diasshowet holder pause.

Holder pause eller afspiller Afspiller

Viser det forrige foto Holder pause

Viser det næste foto Stopper diasshowet og viser fotolisten

Viser det første foto Afslutter diasshowet og går til direkte TV

Viser det sidste foto

Sti

Funktionsknapper
: Farveknapper eller knappen OPT+.

Lagringsenhed

Miniature
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Medieliste

Redigering af filer

Sletning, flytning og omdøbning af fotofiler eller oprettelse af nye mapper sker på samme måde som i 
videolisten. Se Brug af videolisten > Redigering af filer.

Diastilstand

Du kan afspille musikfiler under et diasshow.

1. Tryk på knappen OPT+.
2. Vælg Diastilstand, og tryk på knappen OK.

Skærmtid: Varigheden for et foto vises
Musikafspilning: Vælg Til for at afspille 
musikfiler under et diasshow.
Mappe: Vælg med den RØDE knap den mappe, 
musikfilerne befinder sig i.

3. Vælg OK for at gemme og afslutte.
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I dette kapitel kan du indstille muligheder for forældrekontrol, sprog, tid, video, lyd og andet.

Bemærk: Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til 
forrige skærm.

Forældrekontrol

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Forældrekontrol

Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden for at få adgang til denne menu.

Bemærk: Standardadgangskoden er 0000. Kontakt din forhandler, hvis du har glemt din adgangskode.

Aldersklassifikation

1. Vælg Aldersklassifikation.
2. Vælg en mulighed.

Vis alle
7, 12, 15, 18: Blokerer programmer for seere, der 
ikke er over aldersgrænsen.
Lås alle

3. Tryk på knappen OK.

Bemærk: Adgangskoden kræves for at se 
blokerede programmer.

Ændring af STB-adgangskode

1. Vælg Skift STB-adgangskode.
2. Indtast den nye adgangskode.
3. Indtast adgangskoden igen som bekræftelse.

Foretrukne
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Foretrukne

Indstilling af sprog

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Sprog

1. Vælg Systemsprog, og vælg sproget.
2. Vælg Primært lydsprog/Sekundært 

lydsprog, og vælg sproget.
3. Vælg Primært undertekstsprog/Sekundært 

undertekstsprog, og vælg sproget.
4. Vælg Hørehæmmet for at vise undertekster 

for hørehæmmede.

Bemærk:
• Hvis du vælger Fra i undertekstsprog, vises 

undertekster ikke.
• Du kan ændre lyd- eller undertekstsproget ved 

at trykke på knappen AUDIO eller SUB, mens du ser et program.

Indstilling af tænd/sluk-timer

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Tid

1. For at tænde automatisk for produktet: Vælg 
Tænd timer, og vælg Indstil timer.

2. Indtast tidspunktet.
3. Indstil mulighederne for tænd-timeren.

Kanal: Vælg den kanal, der skal vises, når der 
tændes.
Volume: Juster volumenen for lyden, når der 
tændes.
Gentag: Vælg gentagetilstanden for tænd-
timeren.

4. For at slukke automatisk for produktet: Vælg 
Sluktidspunkt, og vælg Indstil timer.

5. Indtast tidspunktet.

Bemærk: Tændtiden og sluktiden skal være forskellige.
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Videoindstilling

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Video

Indstilling af TV-skærmforhold

Du kan vælge skærmforholdet for dit TV.

1. Vælg Skærmforhold.
2. Vælg en mulighed.

16:9 – 4:3

Indstilling af visningsformat

Du kan vælge visningsformatet i 
overensstemmelse med skærmforholdet på dit TV.

1. Vælg Visningsformat.
2. Vælg en mulighed.

Skærmforhold 4:3: Auto – Letterbox – Centrer
Skærmforhold 16:9: Auto – Pillarbox – Zoom

Bemærk: Du kan indstille visningsformatet ved at trykke på knappen WIDE, mens du ser et program. Se 
Visningsformat / opløsning.

Skærmforhold Visningsformat

4:3

Auto Letterbox Centrer

16:9

Auto Pillarbox Zoom

Indstilling af Letterbox- og Pillarbox-farve

Du kan indstille farven for margenområdet omkring visningsformatet.

1. Vælg Letterbox & Pillarbox-farve.
2. Vælg en mulighed.

Sort – Grå



Danish

Menu Til/Fra Vælg Bekræft Indtast 0~9
45

Foretrukne

Indstilling af TV SCART

Du kan vælge videosignaludgangsmuligheden for TV SCART.

1. Vælg TV SCART.
2. Vælg en mulighed.

TV SCART: CVBS – RGB

Lydindstilling

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Lyd

Indstilling af lydbeskrivelse

Du kan vise lydbeskrivelsen.

1. Vælg Lydbeskrivelse.
2. Vælg en mulighed.

Til – Fra

Indstilling af digital lydudgang

Du kan vælge den digitale lydsignaludgang på dit 
produkt.

1. Vælg Digital lydudgang.
2. Vælg en mulighed.

Multikanal – Stereo

Indstilling af Lip-Sync

Du kan justere lydforskellen mellem lyd og video.

1. Vælg Lip-Sync.
2. Juster lip-sync'en med knappen / . Trykker du på den højre knap, forøges lydhastigheden, og 

trykker du på den venstre knap, formindskes den.

Juster Bekræft
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Skærmvisning

MENU  Indstillinger  Foretrukne  Skærmvisning

Indstilling af visning af tid for info

Du kan indstille varigheden for den 
informationsboks, der vises, hver gang du skifter 
kanal.

1. Vælg Visning af tid for info.
2. Vælg en mulighed.

Fra – 1~20 s

Indstilling af transparens

Du kan indstille transparensen for skærmvisningen 
(OSD).

1. Vælg Transparens.
2. Vælg en mulighed.

Fra – 25% – 50% – 75%

Indstilling af undertekstskrifttype

Du kan justere undertekstskrifttypen.

1. Vælg Undertekstskrifttype.
2. Vælg en mulighed.

Variabel – Fast
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Med menuen Installation kan du søge de tilgængelige TV- og radiokanaler. Softwareopdatering, antenne-
strøm og standardindstillinger findes også i dette afsnit.

MENU  Indstillinger  Installation

Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden for at få adgang til denne menu.

Bemærk:
• Standardadgangskoden er 0000. Kontakt din forhandler, hvis du har glemt din adgangskode.
• Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til forrige 

skærm.

Automatisk søgning
Du kan søge kanalerne automatisk uden at indtaste andre informationer.

1. Vælg Automatisk søgning. Kanalsøgning 
starter.

2. Vælg Gem, og tryk på knappen OK for at 
gemme resultaterne.

Bemærk: Vælg Stop, og tryk på knappen OK for 
at stoppe kanalsøgningen.

Installation
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Installation

Manuel søgning
Du kan søge kanalerne manuelt med søgeparametre.

1. Vælg Manuel søgning.
2. Konfigurer søgemulighederne.

Kanal: Vælg kanalen.
Frekvens: Angiv frekvensen.
Transmission: Vælg DVB-T eller DVB-T2.
Netværkssøgning:  Vælg Til eller Fra.

3. Vælg Søg, og tryk på knappen OK.
4. Vælg Gem, og tryk på knappen OK for at 

gemme resultaterne.

Bemærk: Vælg Stop, og tryk på knappen OK for 
at stoppe kanalsøgningen.
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Installation

Softwareopdatering (OTA)
For at bevare produktets korrekte funktion er det vigtigt at have den nyeste software. Besøg HUMAX's 
websted for at se efter de seneste nyheder og netop udgivne softwareversioner. (http://www.
humaxdigital.com) Det anbefales, at du regelmæssigt kontrollerer, om der er softwareopdateringer.
OTA, en forkortelse for Over–the-Air (Via luften), betyder, at softwaren kan downloades via din antenne. 
Producenten forbeholder sig retten til at beslutte, hvornår og hvor der frigives software med denne 
proces.

Du kan også manuelt søge efter og downloade ny software.

MENU  Indstillinger  Installation  Softwareopdatering

Automatisk opdatering

Du kan opdatere softwaren via den transponder, som producenten har udpeget på forhånd.

1. Vælg Automatisk opdatering, og tryk på 
knappen OK for at søge efter ny software.

2. Når der registreres ny software: Vælg Ja for at 
starte opdateringsprocessen nu.

Manuel opdatering

Du kan opdatere softwaren via en anden transponder.

1. Vælg Manuel opdatering, og tryk på knappen 
OK.

2. Indtast mulighederne manuelt.
Kanal: Vælg kanalen.
Frekvens: Angiv frekvensen. Den
tilhørende frekvensværdi bliver
vist automatisk.
Transmission: Vælg DVB-T eller DVB-T2.

3. Vælg Søg, og tryk på knappen OK for at søge 
efter ny software.

4. Når der registreres ny software: Vælg Ja for at 
starte opdateringsprocessen nu.

Vent, indtil opdateringen er udført. Når softwareopdateringen er færdig, slukker og tænder produktet 
automatisk.
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Bemærk:
• Den kan tage 5~10 minutter at opdatere softwaren.
• Andre funktioner, som f.eks. planlagte programmer, aktiveres ikke, mens softwareopdateringen finder 

sted.
• Sørg for at opdatere softwaren, når signalstyrken og -kvaliteten er høj. Hvis vejret er ugunstigt, og 

signalstyrken og -kvaliteten ikke er god, så udfør softwareopdateringen på et senere tidspunkt.
• Produktet søger automatisk efter ny software under standby. Hvis der registreres ny software, kan du 

vælge enten at downloade straks eller senere, når du går i driftstilstand. Hvis du vælger Senere, vises 
meddelelsen igen, når du tænder.

• Du kan også opdatere softwaren ved at tilslutte en USB-enhed, der indeholder en fil med den nye 
software. Filen kan downloades fra HUMAX's websted.

Forsigtig:
• Vær forsigtig, og sørg for at strømmen er tændt og strømkablet tilsluttet under softwareopdateringen. 

Hvis strømmen slukkes under softwareopdateringen, kan der ske alvorlig skade på produktet.
• Pas på ikke at trække signalkablet (antennekablet) ud under softwareopdateringen. Opdateringen kan 

blive afbrudt, og produktet virker måske ikke.

Antenneeffekt

MENU  Indstillinger  Installation  Antenneeffekt

En aktiv antenne er en transportabel indendørs antenne, der kræver strømforsyning fra produktet, fordi 
antennen ikke har sin egen strømforsyning. Slut en aktiv antenne til ANTENNA IN på produktets bagside.

1. Vælg 5V-antenneeffekt.
2. Vælg en mulighed.

Til: En spænding på 5 V leveres fra det aktive 
antenne-kabel.
Fra: Der leveres ingen spænding

Bemærk: De fleste private antenneinstallationer 
kræver ikke, at muligheden 
Antenneeffekt aktiveres. Kontakt din 
antenneinstallatør for at høre, om 
antennen kræver strøm.
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Standardindstilling

MENU  Indstillinger  Installation  Standardindstilling

1. Vælg Standardindstilling.
2. Der vises en pop-up. Vælg Ja.
3. Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden. 

Indtast adgangskoden.

Bemærk:
• Standardadgangskoden er 0000. Kontakt 

din forhandler, hvis du har glemt din 
adgangskode.

• For at formatere harddisken: Marker Formater 
harddisk.

Advarsel: Bemærk, at hvis du udfører en Standardindstilling, så slettes alle data, som f.eks. oplysninger 
om antenneindstilling, kanalliste og alle brugerkonfigurerede data. Når du har udført en 
Standardindstilling, vises installationsguiden automatisk i nogle få sekunder.
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I System findes oplysninger om systemet, signalregistrering, strømstyring, begrænset adgang og 
datalagringsmuligheder.

Bemærk: Tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte. Tryk på knappen BACK for at gå tilbage til 
forrige skærm.

Systemoplysninger

MENU  Indstillinger  System  Systemoplysninger

Systemoplysningerne vises.

Signalregistrering

MENU  Indstillinger  System  Signalregistrering

Du kan kontrollere signalstyrken og -kvaliteten for 
de søgte kanaler.

Bemærk: Denne menu kan ikke aktiveres under 
optagelse.

System
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System

Strømstyring

MENU  Indstillinger  System  Strømstyring

Indstilling af strømbesparelse i standby

Du kan minimere strømforbruget i standby til 
under 1 W.

1. Vælg Strømbesparelse i standby.
2. Vælg Til for at deaktivere visse funktioner og 

minimere strømforbruget.

Indstilling af automatisk slukning

Modtageren går automatisk i standby-tilstand, 
hvis der ikke registreres indgriben fra brugeren i 3 
timer.

1. Vælg Automatisk slukning.
2. Vælg Til for automatisk at gå i standby-tilstand, hvis der ikke registreres indgriben fra brugeren i 3 

timer.

Bemærk: Meddelelsen vises, før systemet går i standby-tilstand. Hvis der ikke foretages et valg i 30 
sekunder, går modtageren automatisk i standby-tilstand.
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Betinget adgang

MENU  Indstillinger  System  Betinget adgang

Den betingede adgang vises.

Datalagring

MENU  Indstillinger  System  Datalagring

Du kan kontrollere størrelsen på den interne harddisk eller den eksterne USB-lagringsenhed.

1. Vælg en lagringsenhed for at vise detaljer for 
hver enkelt lagringsenhed.

2. For at formatere den valgte lagringsenhed: 
Vælg Lagerformat. Hvis du vælger Ja, bliver 
du bedt om at indtaste adgangskoden.

Bemærk:
• Standardadgangskoden er 0000. Kontakt 

din forhandler, hvis du har glemt din 
adgangskode.

• Understøttede funktioner i henhold til USB-
filsystem

ext3: Læs, Kopi (Digital TV/radio, MP3, JPEG, XviD)
FAT: Læs, Kopi (Digital TV/radio, MP3, JPEG, XviD)
NTFS: Læs (MP3, JPEG, XviD)



Danish

55

Specifikation

Tuner og kanal

Indgangsstik IEC 169-2, hun

Frekvensområde 174 MHz til 230 MHz 
470 MHz til 862 MHz

Signalniveau -10 til -70 dBm

Demodulation OFDM

Tilstand DVB-T: 2K, 8K
DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K

FEC-tilstand DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Overvågningsintervaller DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256

Lyd/videodekodning

Lyddekodning Dolby Digital Plus

Lydtilstand Enkelt kanal/Dobbelt kanal/Fælles stereo/Stereo

Videodekodning HD MPEG2 /SD MPEG2 / MPEG4(H.264/AVC)

Videoformat 4:3, 16:9, Letterbox

Videoopløsning 1080p, 1080i, 720p, 576i

Hukommelse

Flashhukommelse 32 MB MB

RAM 256 MB

EEPROM 32 KB

Lyd/video ind/ud

Video TV SCART, RCA, HDMI/HDCP

Lyd TV SCART, Audio V/H, S/PDIF (Digital lydindgang)

Data ind/ud

USB USB 2.0-vært (5 V    500 mA maks.)

Harddisk

HDD 500 GB

Appendiks
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Strømforsyning

Indgangsspænding 90-250 V vekselstrøm 50/60 Hz

Type SMPS

Strømforbrug Maks. 25 W (standby: under 0,5 W)

Beskyttelse Separat, intern sikring.
Indgangen bør beskyttes mod lyn.

Fysisk specifikation

Størrelse (b/h/d) 380 mm x 55 mm x 245 mm

Vægt 2,8 kg

Driftstemperatur 0 ºC til +45 ºC

Bemærk: Specifikationerne kan ændres uden varsel.
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Service og support 
Oplysninger om fejlfinding, softwareopgradering og produktsupport findes på følgende websteder 
og hos følgende callcentre. Kræver dit produkt garantiservice, bedes du kontakte HUMAX for at få den 
relevante godkendelse. 

HUMAX-callcenter

Österreich

Tel:
Öffnungszeiten:
E-Mail:
Website:
Sprache:

0820 400675 (€ 0,14/Min)
Mo-So 08:00-20:00 Uhr
techinfo@humax-digital.de 
www.humax-digital.de
Deutsch/Englisch/Türkisch

Deutschland

Tel:
Öffnungszeiten:
E-Mail:
Website:
Sprache:

01805-778870 (€ 0,14/Min)
Mo-So 8:00-20:00 Uhr
techinfo@humax-digital.de
www.humax-digital.de
Deutsch/Englisch/Türkisch

Italia
Tel:
Orario:
Lingua:

899 100 080 (€1+ VAT/min)
Lun.-Ven. 8:00-18:00
Italiano

Suomi
Puh:
Aukioloajat:
Kieli:

+358 9 56186 130
ma-pe 8:00-16:00
Suomi/Englanti

Sverige
Tfn:
Öppettider:
Språk:

+46 (0)550 85527
Mån-fre 08:00-16:30
Svenska/Engelska

UK

Tel:
Opening Hours:
E-mail:
Website:
Language:

0870 247 8800
Mon-Fri 8:30-21:00
uksupport@humax-digital.co.uk
www.humax-digital.co.uk
English

Bemærk: Se vores websted angående hardwarereparation.
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Sikkerhedsadvarsel
Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. Læs de 
følgende sikkerhedsforskrifter omhyggeligt.

Sikkerhedsinstruktioner og -forskrifter

1. SPÆNDINGSFORSYNING
• Anvend kun den type spændingsforsyning, der er angivet på mærkaten, til dette produkt. Hvis du ikke er sikker 

på, hvilken type spændingsforsyning, du har i hjemmet, skal du kontakte elværket. 
• Afbryd forbindelsen til spændingsforsyningen, før du påbegynder enhver form for vedligeholdelse eller 

installation.

2. OVERBELASTNING
• Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledningen eller adapteren, da dette kan forårsage elektrisk brand eller 

stød.  

3. VÆSKER
• Dette produkt må ikke udsættes for væsker af nogen art. Og genstande med væske bør ikke anbringes på 

apparatet. 

4. RENGØRING
• Afbryd forbindelsen til stikkontakten, før du rengør den.
• Brug en fugtig klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler. Aftør forsigtigt overfladen med en 

blød klud, da den kan blive ridset.

5. VENTILATION
• Sørg for, at åbningerne på toppen af produktet ikke er blokeret. Det er nødvendigt, at enheden har tilstrækkelig 

luftgennemstrømning.
• Anbring ikke produktet på bløde overflader.
• Anbring ikke genstande på produktet. Dette kan blokere ventilationen eller medføre skader på overfladen.

6. FORBINDELSER
• Anvend ikke tilslutninger, der ikke understøttes, da disse kan vare farlige eller forårsage skade på produktet.

7. LYN, STORM ELLER IKKE I BRUG
• Afbryd forbindelsen til stikkontakten, og tag antennekablet ud i tordenvejr, eller når apparatet er uden 

opsyn eller ikke anvendes i længere perioder. Herved undgås beskadigelse af apparatet på grund af lyn og 
spændingsspidser.

8. UDEFRA KOMMENDE GENSTANDE
• Stik ikke noget gennem åbningerne i apparatet, hvor det kan komme i berøring med farlige spændinger eller 

beskadige dele.

9. UDSKIFTNING AF DELE
• Når det er nødvendigt at udskifte dele, skal serviceteknikeren anvende reservedele, som angivet af 

producenten, eller dele med egenskaber svarende til de originale dele. Uautoriseret udskiftning kan forårsage 
yderligere beskadigelse af enheden.

10. TILSLUTNING
[Satellit] TILSLUTNING TIL PARABOL-LNB
• Afbryd forbindelsen til spændingsforsyningen, før du til- eller frakobler kablet til parabolantennen. I modsat fald 

kan LNB blive beskadiget.
[Kabel] TILSLUTNING TIL KABEL-TV-SIGNAL 
• Tilslut alle komponenter, inden du sætter noget stik i stikkontakten. Sluk altid for produktet, TV'et og andre 

komponenter, inden du tilslutter eller frakobler kabler.
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[Jordbaseret] TILSLUTNING TIL ANTENNEN
• Afbryd forbindelsen til spændingsforsyningen, før du til- eller frakobler kablet fra antennen. I modsat fald kan 

antennen blive beskadiget.

11. TILSLUTNING TIL TV'ET  
• Afbryd forbindelsen til spændingsforsyningen, før du til- eller frakobler kablet til tv'et. I modsat fald kan tv'et 

blive beskadiget.

12. JORDFORBINDELSE 
[Satellit] LNB-kablet skal jordforbindes til parabolens systemjord.

13. PLACERING 
• Anbring produktet indendørs, så det ikke udsættes for lyn, regn eller sol. Anbring det ikke i nærheden af en 

radiator eller et varmeapparat.
• Vi anbefaler, at produktet har en afstand på 10 cm til andre apparater, der kan være følsomme overfor 

elektromagnetisk påvirkning, f.eks. et TV eller en videobåndoptager.
• Undgå at blokere åbningerne med genstande, og anbring ikke produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller 

tilsvarende underlag. 
• Hvis du anbringer produktet på en hylde eller en bogreol, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation, og 

følge producentens anvisninger angående montering.
• Anbring ikke produktet på en ustabil vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, hvor det kan falde ned. Et produkt, 

der falder ned, kan forårsage alvorlig personskade på børn eller voksne og beskadige produktet alvorligt.
• Ingen flammekilder, som f.eks. tændte stearinlys, må anbringes på apparatet.

Advarsel

1. For at undgå skade på strømkablet eller stikket:
• Foretag ikke vilkårlige indgreb i strømkablet eller -stikket.
• Undgå at bøje eller vride strømkablet.
• Sørg for at holde i stikket, når strømkablet skal tages ud.
• Hold varmeapparater så langt væk fra strømkablet, som muligt, så vinylet omkring kablet ikke smelter.
• Stikkontakten skal, som en afbryderfunktion, være nemt tilgængelig for brugeren.

2. For at undgå elektriske stød:
• Åbn ikke selve apparatet.
• Stik ikke metalgenstande eller brændbare genstande ind i apparatet.
• Undgå at berøre strømstikket med våde hænder.
• Tag strømkablet ud af stikkontakten i tordenvejr. 

3. For at undgå skader på produktet:
• Brug ikke produktet, når det er defekt. Fortsat brug af et defekt produkt kan forårsage alvorlig beskadigelse. 

Kontakt den lokale leverandør, hvis produktet er defekt. 
• Stik ikke metalgenstande eller fremmedlegemer ind i slottene til moduler eller smartcard. (hvis relevant) Det 

kan blive beskadiget og dets levetid blive reduceret. 

4. For at undgå beskadigelse af harddisken (kun PVR)
• Flyt ikke produktet, og sluk ikke pludseligt for strømmen, når harddisken kører.
• Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen dataødelæggelse på harddisken, der skyldes skødesløshed eller 

forkert brug.
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Fejlfinding
Læs tippene herunder omhyggeligt, inden du kontakter det lokale servicecenter. Hvis problemet 
består, når du har gennemgået følgende procedure, bedes du kontakte din/dit lokale forhandler eller 
servicecenter for flere instruktioner.

1. Der vises ingen meddelelse på frontdisplayet. (Produktet vil ikke tænde.) 
• Kontroller strømkablet, og undersøg om det er sluttet til et fungerende stikkontakt.
• Kontroller, om der er tændt for strømmen.
• Slut strømkablet til en anden stikkontakt.
• Kontroller, at afbryderen på bagsiden af produktet er tændt. (hvis relevant)

2. Intet billede 
• Sørg for, at produktet er tændt og er i driftstilstand. (Tryk på knappen STANDBY)
• Sørg for, at AV-kablet er sluttet korrekt til TV'et. 
• Sørg for, at antennekablet er sluttet korrekt til produktet.
• Sørg for at aktivere kanalsøgningen.
• Kontroller TV'ets lysstyrkeindstilling.
• Kontroller, om kanalen sender i øjeblikket. Kontakt TV-stationen for at sikre, at kanalen sender.
• Tryk på knappen SOURCE, hvis produktet er i ekstern indgangstilstand. (hvis relevant)
• Satellit: Sørg for, at antenneindstillingen i menuen er korrekt.

3. Ringe billed/lydkvalitet
• Sørg for, at der ikke er nogen mobiltelefon eller mikrobølgeovn tæt på produktet.
• Hold strømkabler og antennekabler adskilt fra hinanden.

Bemærk: Hvis antennen er dækket med sne, eller radiosignalet er svækket pga. stærk regn, kan lyd og 
billede midlertidigt være ringe. Men ringe lyd- og billedkvalitet, der skyldes vejrforholdene, er 
ikke en fejlfunktion ved produktet.

• [Satellit] Kontroller, at din parabolantenne er justeret korrekt. 
• [Satellit] Skift parabolantennen til en større, da dette vil forøge de modtagede signalniveauer.
• [Satellit] Udskift LNB'en til en med en lavere støjfaktor i tilfælde, hvor støjfaktoren er for høj.
• [Satellit] Udskift LNB'en med en ny, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer.
• [Satellit] Installer antennen et sted uden forhindringer.
• [Satellit] Kontroller signalniveauerne, og juster din antenne, hvis niveauet er for lavt. Signalniveauet kan blive 

påvirket af vejrforholdene.
• [Jordbaseret] Juster antenneretningen for at få et bedre billede.
• [Jordbaseret] Indstil antenneeffekten i menuen til Til, hvis du bruger en aktiv antenne for at forbedre 

modtagelsen.
(hvis relevant)

4. Ingen eller ringe lyd
• Kontroller, at dine AV-kabler er tilsluttet korrekt. 
• Kontroller lydstyrkeniveauerne på dit TV og på produktet. 
• Kontroller, om lyden er afbrudt på produktet eller TV'et.
• Kontroller lydtypen eller lydspormulighederne. (hvis relevant)

5. Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• For at styre produktet skal den øverste ende af fjernbetjeningen pege direkte mod den modtagende del på 

produktet.
• Fjern og genindsæt batterierne i fjernbetjeningen.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen med et nyt sæt.
• Indstil fjernbetjeningen til STB- eller PVR-tilstand, hvis du anvender universalfjernbetjeningen. (hvis relevant)
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6. Kan ikke foretage reservationer.
• Kontroller, at der ikke er tidligere reservationer, der er i konflikt med den nye reservation.

7. Ingen adgangskode er angivet.
• Standardadgangskoden er altid 0000.

8. Kanalsøgning fungerer ikke.
• [Satellit] Sørg for, at antenneindstillingen i menuen er korrekt.
• [Kabel] Sørg for, at dit kabel er tilsluttet korrekt.
• [Jordbaseret] Brug en passende antenne, der kan modtage VHF- eller UHF-kanaler i dit område.

9. Kan ikke opdatere ny software. 
• Du kan hente en opdatering. Hvis produktet ikke viser en meddelelse, der anmoder om en opdatering, betyder 

det, at software ikke er tilgængelig.

10. Kan ikke se kodede kanaler.
• Kontroller, at du har et passende smartcard eller CI-modul. Genisæt dit smartcard eller dit CI-modul, og sørg for, 

at det initialiserer korrekt.
• Kontroller i menuen, at produktet registrerer dit smartcard eller CI-modul.
• Kontroller i menuen, at du har et gyldigt og fungerende abonnement på de kanaler, du vil se.
• Kontroller, at dit smartcard eller CI-modul ikke er beskadiget.

11. Kan ikke se betalingskanaler.
• Kontroller i menuen, at du har et gyldigt og fungerende abonnement på de kanaler, du vil se.
• Kontakt din netværksoperatør for flere oplysninger.

12. Produktet laver en summende lyd.
• Støjen kommer fra blæseren, harddisken fungerer normalt. Denne slags støj kan ikke undgås, men bemærkes 

sjældent.

13. Kan ikke optage programmer. (kun PVR)
• Harddisken er fyldt. Slet unødvendige programmer, og gør plads til nye optagelser.  
• Kontroller, om optagelsen er i konflikt med en anden kanal. Stop den igangværende optagelse, eller vent indtil 

optagelsen er færdig.
• Kontroller, at produktet er tændt, når optagelsen starter.

14. Kan ikke anvende TSR (Time Shift-optagelse). (kun PVR)
• TSR er muligvis ikke tilgængelig under optagelse. Vent, indtil optagelsen er færdig.
• Slet unødvendige programmer, og gør plads til nye optagelser.

15. Kan ikke afspille. (kun PVR)
• For at afspille en optaget fil fra en kodet kanal skal du bruge dit smartcard. Hvis der er gået lang tid, siden du 

sidst optog, fungerer dette måske ikke. Kontakt din forhandler.
• Signalet kan under optagelse være svagt, eller harddisken er for fyldt.

16. Kan ikke ændre kanaler under optagelse. (kun PVR)
• Visse kanaler kan muligvis ikke ændres pga. begrænsninger i tuneren eller tilslutningstypen.
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Fejlmeddelelse

Fejlmeddelelse Mulige årsager Gør dette

Intet eller dårligt 
signal

[Satellit]

Parabolantennen peger ikke mod 
satellitten. Juster parabolantennen.

Signal for svagt. Forøg LNB-spændingen, eller tilslut en 
signalforstærker.

Parabolantenne for lille. Skift til en større parabolantenne.

Problem med LNB. Udskift LNB'en.

Forkert antenneindstilling. Indstil antennen korrekt.

Intet eller dårligt 
signal

[Kabel] 

Kablet er ikke tilsluttet. Sørg for, at kablet er tilsluttet korrekt.

Kablet kan være beskadiget eller 
defekt. Udskift kablet.

Kanalen sender ikke. Udskift kablet.

Intet eller dårligt 
signal

[Jordbaseret] 
Antennen peger ikke korrekt.

Juster antennen. Kontroller kablet 
fra antennen. Hvis du ikke kan løse 
problemet, er du måske nødt til at få 
din antenne og installation testet af en 
fagmand.

Kanalen er 
krypteret eller ej 

tilgængelig.

Kanalen har et signal, men ingen lyd 
eller video.

Undersøg, om kanalen sender i 
øjeblikket.

Kanalen er blevet fjernet af tv-
stationen.

Kontroller, om kanalen sender i 
øjeblikket.

Kanalen er til dataudsendelser. Fjern kanalen fra kanallisten, og 
undersøg de nye transponderdetaljer.

Lyden er ikke 
tilgængelig.

Kanalen har et videosignal, men ingen 
lyd.

Tryk på knappen Lyd for at se, om 
kanalen har lydindstillinger.

Ingen adgang

Ingen adgang Sørg for, at du abonnerer på kanalen.

Ingen godkendelse.

Hvis produktet har været slukket i lang 
tid (standby eller slukket), skal du vente 
på godkendelse. Det kan tage op til 60 
minutter.

Intet kort indsat. Smartcard er ikke isat. Isæt smartcard.
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Fejlmeddelelse Mulige årsager Gør dette

Forkert kort

Forkert smartcard er isat. Isæt det korrekte smartcard.

Smartcard er ikke isat korrekt. Fjern dit smartcard, og genisæt det.

Smartcard er beskadiget.
Kontakt din smartcard-forhandler 
eller tv-station for udskiftning af dit 
smartcard.

CI-modul ikke 
installeret.

CI-modul er ikke isat. Isæt CI-modul.

CI-modul er ikke isat korrekt. Fjern CI-modulet, og genisæt det.

CI-modul genkendes ikke.
Isæt et andet CI-modul for at 
kontrollere, om dit eksisterende modul 
er i orden.

Ugyldigt CI-modul
Forkert CI-modul. Isæt det korrekte CI-modul.

CI-modul er beskadiget. Udskift CI-modulet.

Antennekablet er 
kortsluttet

[Satellit]

LNB-kablet er kortsluttet. Udskift LNB-kablet.

LNB er kortsluttet internt. Udskift LNB.

Fremmedlegeme er sat i LNB IN-porten. 
Porten kan være beskadiget.

Fjern fremmedlegemet, og kontakt det 
lokale servicecenter, hvis der er sket 
skade.
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Ordliste
CVBS (Composite Video Baseband Signal)
En teknologi til overførsel af videosignaler via et kabel. Blander luminans- (lysstyrke) og krominans- (farve) 
signalerne.
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
En DiSEqC-kompatibel modtager er baseret på en switch, der detekterer 22 kHz-tonepulser hurtigt til og 
fra. På denne måde kan en specielt designet modtager styre flere LNB'er via en DiSEqC-switch.
Dolby Digital
En kodningssystem der digitalt komprimerer op til 5.1 adskilte lydkanaler (venstre for, center, højre for, 
venstre surround, højre surround) i en enkelt bitstream. En laveffektfrekvenskanal (LFE) er inkluderet til at 
give de nødvendige lyde til særlige effekter.
DVB (Digital Video Broadcasting)
Et sæt standarder der definerer digitale TV-udsendelser med satellit-, kabel- eller jordbaserede systemer.
EPG (Elektronisk Program Guide)
En elektronisk udgave af det trykte TV-program i en avis. Det er en funktion, der anvendes med Set 
Top-bokse og digitale TV-apparater, og som viser aktuelle og planlagte programmer, der er eller bliver 
tilgængelige på hver kanal, inkl. et kort resumé eller en kommentar for hvert program. De informationer, 
der anvendes i EPG'en, sendes og opdateres af TV-stationerne.
FEC (Forward Error Correction)
En teknik til fejlkontrol med datatransmission.
Frekvens
Et signals egenskab, målt i svingninger pr. sekund (=Hz).
FTA (Free-To-Air)
En ikke-kodet TV-station der tillader kunder at se kanaler eller tjenester uden at betale abonnement.
Harddisk (HDD)
Det primære computerlagermedie der er fremstillet af en eller flere aluminiums- eller glasplader belagt 
med ferromagnetisk materiale.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
En komplet digital lyd/video grænseflade, der understøtter standard-, forbedret eller High Definition-
video samt multikanals digital lyd med et enkelt kabel. Det overfører alle ATSC HDTV-standarder og 
understøtter 8-kanals digital lyd.
Hi-Fi (High Fidelity)
Egenskaberne ved lydenheder der kan afspille alle de lydfrekvenser, som et menneske kan høre. Det er 
frekvensområdet 16 Hz - 20 kHz. Nogle gange anvendes det til at indikere god kvalitet hos lydenheder, 
som f.eks. stereobåndoptagere.
LNB (Low Noise Block) 
En enhed der er monteret på en arm, der vender mod din parabolantenne og fokuserer på 
satellitsignalerne. En LNB konverterer signaler modtaget fra en satellit til en lavere frekvens og sender dem 
til en satellitmodtager via et koaksialkabel.
NVOD (Near Video On Demand)
En teknologi hvormed kunder kan få vist starten af populære programmer eller film i en kort periode fra 
det tidspunkt, hvor de foretager deres valg. Dette er muligt, fordi TV-stationen udsender flere kopier med 
forskudte starttidspunkter.
OSD (On Screen Display - skærmvisning)
OSD viser de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige, for at brugeren kan konfigurere skærm- 
eller TV-indstillinger. OSD-oplysninger kan omfatte lysstyrke, kontrast, tuning, RGB-justering og 
skærmstørrelse og -placering.
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OTA (Over the Air)
En standard for overførslen af software til udstyr gennem et TV-sendesystem. Producenter forbeholder sig 
retten til at bestemme frigivelser af softwaren til deres produkter.
PID (Packet Identifier)
En række tal der identificerer stream-pakker, som indeholdes i en enkelt data-stream.
PIP (Picture In Picture - billede i billede)
En funktion hvormed du kan vise to forskellige TV-kanaler (eller TV-indgange) på en enkelt skærm.
Polarisering
Retningen på et signals elektriske og magnetiske felter. Satellitter anvender både lodret og vandret 
polarisering. Det betyder, at en frekvens kan anvendes to gange.
PVR (Personal Video Recorder - personlig videooptager)
Videooptager der kan optage og afspille programmer direkte vha. den/de indbyggede harddisk(e).
QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)
Digital modulationsteknik hvor bærebølgefasen kan have en af fire mulige værdier.
RF (Radiofrekvens)
TV-signaler moduleres til radiofrekvenssignaler og demoduleres derefter af tuneren i dit TV eller i din STB.
Antennemodulator
Gør det muligt at udsende modtagerens digitale signaler til et TV's antenneindgang, så du kan slutte en 
modtager til et TV uden et SCART-stik.
RGB (Rød – Grøn – Blå)
En teknologi til overførsel af videosignaler via et kabel. RGB er et system, der repræsenterer rød, grøn og 
blå farve på et TV eller på en skærm. Rød, grøn og blå kan kombineres i forskellige mængder for at danne 
enhver farve.
RS-232C
En forbindelse der muliggør tilslutning af en pc til opdatering af en modtagers software.
SCART
En 21-bens tilslutningsstandard til tilslutning af to AV-enheder, som f.eks. et TV og en videobåndoptager. 
Hver enhed har et 21-benet hunstik. Et kabel med hanstik i hver ende anvendes ved tilslutning af 
enhederne.
Smartcard
Et kort på størrelse med et kreditkort der indeholder en chiphukommelse, der kan opdateres. Det 
anvendes ved adgang til (krypterede) kanaler med betalings-TV eller tjenester, når det sættes i en 
passende modtager.
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format)
Et standardformat til overførsel af digitale lydsignaler. Det muliggør overførsel af digital lyd mellem to 
enheder uden nogen konvertering til og fra analog, noget som kan forringe kvaliteten.
S-Video (Super-Video)
Kaldes nogle gange for Y/C-video. En teknologi til overførsel af videosignaler med et kabel. Det er en 
videosignaloverførsel, hvor luminans- (lysstyrke) og krominans- (farve) signalerne overføres separat for at 
opnå et fremragende billede. 
Transponder
En satellit er opdelt i dele, der kaldes for transpondere. En transponder er én distributionsektion på 
satellitten. Hver transponder kan anvendes til distribution af flere kanaler eller tjenester.
Trick-afspilning
Pause, Hurtigt fremad/Hurtigt tilbage, Slowmotion, Omgående gentagelse, Spring reklamer over, Gentag 
A-B.
TSR (Time Shifted Recording - tidsforskudt optagelse)
En funktion der optager det aktuelle program midlertidigt og understøtter trick-afspilning.
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Kodeliste - fjernbetjening

Se den svenske version af Kodeliste - fjernbetjening for kodelisten for hver producent. (66 – 77)

1. Brug af universalfjernbetjeningen

1. Vælg den tilstand (PVR, TV, DVD, AUDIO), du vil indstille, ved at trykke på den tilsvarende knap på 
fjernbetjeningen. Knappen blinker én gang.

2. Bliv med at trykke på knappen i 3 sekunder, indtil knapper lyser op. 
3. Indtast den 3-cifrede kode. Hver gang, du indtaster et tal, blinker knappen. Når det tredje tal er 

indtastet, blinker knappen to gange.
4. Har du indtastet en gyldig 3-cifret kode, slukker produktet.
5. Tryk på knappen OK, hvorefter tilstandsknappen blinker tre gange. Opsætningen er fuldført.
6. Hvis produktet ikke slukker, så gentag instruktionerne fra 3 til 5.

Bemærk:
• Indtaster du ingen kode i et minut, skiftes der fra universalindstillingstilstanden til normal tilstand.
• Prøv flere indstillingskoder, og vælg den kode, der har flest funktioner.

Funktionsliste - fjernbetjening 

Knapperne på fjernbetjeningen fungerer som i listen herunder.

Bemærk: Nogle knapper fungerer måske ikke. Det afhænger af produktet.
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BEMÆRKNING OM OPEN SOURCE-SOFTWARE
HUMAX-produktet anvender noget Open Source-operativsystemsoftware, der distribueres i 
overensstemmelse med GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 og GNU LESSER GENERAL LICENSE 
Version 2.1, hver som defineret og udgivet af Free Software Foundation, Inc.

Følgende GPL- og LGPL-softwarekildekoder anvendt i dette produkt kan leveres, og dette tilbud er 
gyldigt i op til tre år fra datoen for den originale download af softwaren eller anskaffelse af et produkt 
indeholdende sådan software. Kontakt os på gnu@humaxdigital.com.

GPL-software
linux
busybox
avinfo

LGPL-software
uClibc
libexif
id3lib

FreeType License-software (FTL) 
freetype

Dele af denne software er omfattet af copyright © <2007> The FreeType Project (www.freetype.org).
Alle rettigheder forbeholdes.


