
Pakken du har få�tt skal inneholde

Scart-kabel Strømledning

HDMI-kabel Nettverksledning

Dekoder

Plassering av dekoder
Dekoderen bør plasseres ut fra veggen og ikke ha noe
plassert foran seg, slik at signalene fra fjernkontrollen
uhindret treffer fronten. Dekoderen trenger ventilasjon
for å fungere optimalt. Plasser derfor ikke noe direkte
over den. Husk å bytte batteriene til fjernkontrollen 
med jevne mellomrom. Du merker at de begynner å
bli dårlige når du må trykke flere ganger før dekoderen
reagerer.

Vanlig installasjon
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Før du starter å koble opp dekoderen må du skru på TVen.

Koble nettverkskabelen
til dekoderen og deretter
i veggkontakten.

Plugg den ene enden av
HDMI-kabelen i dekoderen
og den andre i tilsvarende
inngang på TVen.

Har du ikke TV med HDMI-inngang må du bruke
vedlagte Scart-kabel i stedet for HDMI-kabelen.

Plugg den vedlagte strømkabelen
først til dekoderen og den andre
enden til stikkontakten. Har du
brukt Scart-kabel vil dekoderen
automatisk gå igjennom en 
installasjonsprosess på opptil 
10 minutter før TV-bildet kommer
opp på TVen.

4 Har du brukt HDMI-kabel snu arket!

Fjernkontroll



Innstillinger ved bruk av HDMI-kabel

Når den første lampen blinker grønt,
trykk på MENU knappen på fjern-
kontrollen. Du får da opp TV-bildet 
som vist til venstre.

Velg Video og trykk OK 
for å markere valget.

Bruk piltastene for å gå ned til Video Output Selection
og trykk OK for å markere valget.

Har du en HD Ready TV ma ̊ du bruke piltastene og
velge 720p – 720p -  Video.

Har du en TV med Full HD ma ̊ du bruke piltastene og
velge 1080i – 1080i -  Video.

Bruk piltastene for å gå til Exit og velg Save and 
reboot for å lagre innstillingene og starte dekoderen
på nytt.

Gratulerer du har nå gjennomført 
installasjonen.
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På tv-skjermen vil det 
komme opp 5 lamper.
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Har du brukt HDMI-kabel, men ikke fått bilde etter installasjon kan du gjøre et raskt feilsøk:
a. Sjekk at alle kabler er satt inn etter anvisning på tegningen
b. Trekk ut strømkabelen og vent i 10 sekunder før du setter den inn igjen
Har du fortsatt ikke bilde kan du forsøke å installere med vedlagte Scart-kabel som vist i punkt 2b.

Hvis du ikke får opp lampene som beskrevet under installasjonen kan TVen 
din være innstilt på feil kilde. Dette endrer du ved å finne knappen AV, EXT, 0,
Input,          etc. på fjernkontrollen til TVen din. Trykk på denne knappen til du
får frem bildet fra dekoderen.

Enkel problemløsning


