Quick
Snelle Installation
Installatie
Aansluit Handleiding
1 Antenne aansluiting
- Verbind de kabel van de schotelantenne met LNB IN.
Satelliet

Optionele 3e Tuner

Terrestrisch/Kabel

2x SAT tuners ingebouwd, 1 extra slot voor Satelliet of
Terrestrische/Kabel aansluiting (*Noot)
Verbind de kabel van de antenne met ANT IN. ( Optionele tuner )
Verbind de kabel van de schotelantenne met LNB IN (Optionele tuner)

* Noot : Hybride 3e tuner kan een satelliet of terrestrische/Kabel tuner zijn.

Satelliet

2 Digitale A/V aansluitingen
Verbind de HDMI kabel met de HDMI aansluiting op de TV.
Verbind SPDIF met uw home cinema versterker (Digitaal Audio)
Home Cinema versterker
SPDIF(Optic)

TV
HDMI

3 Analoge Video Aansluiting
Verbind de Component aansluiting met die van uw TV.
Verbind de RCA aansluiting met die van uw TV.

RCA Component
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Quick Installation
Snelle
installatie
Probleemopsporing
Voor Satelliet tuner module
Controleer de LNB ; Vervang de LNB indien nodig.
Controleer de kabel vanaf de LNB.
Controleer of de schotel goed is uitgericht; Opnieuw uitrichten indien noodzakelijk.
Indien een DiSEqC 1.0 schakelaar wordt gebruikt, controleer dan of de satellietposities overeen komen.
Geen of slecht signaal

Slechte beeldkwaliteit

Geen beeld

Er wordt niets weergegeven op
het voorpaneel

Geen geluid

De afstandsbediening werkt niet

Voor Terrestrische tuner module
Controleer de verbinding met de antenne.
Voor Kabel tuner module
Controleer de kabel tot aan het AOP.
Algemeen voor alle DVB ontvangers
Controleer de signaalsterkte maar ook de signaalkwaliteit.
Zie ‘Geen signaal’ hierboven.
Controleer de signaalsterkte en kwaliteit, richt indien nodig de schotelantenne opnieuw uit.
Zie ‘Er wordt niets weergegeven op het voorpaneel’ hieronder.
Controleer of de gewenste resolutie wel door de TV wordt ondersteund.
Controleer of de HDMI of Component kabel goed is aangesloten op uw TV.
Controleer of u de juiste bron hebt gekozen op de TV.
Controleer of de helderheid van de TV hoog genoeg staat.
Controleer of uw TV is ingeschakeld.

Controleer of de netvoeding is verbonden met het lichtnet.

Zie ‘Geen beeld’ hierboven.
Controleer de volumeregeling van de TV en STB.
Controleer de mute stand van de TV en STB.
Richt de afstandsbediening recht naar de STB.
Controleer of er niets voor de STB staat.
Controleer en vervang de batterijen.

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening

Batterijen

Voedingsadapter

HDMI Kabel

Snelle installatie

Separately purchased Accessories

RCA Kabel

3rd Tuner Satelliet

3e Tuner Terr./Kabel

Wi-Fi Dongle
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