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Betekenis van de symbolen
Betreft belangrijke informatie:
Dient te worden gelezen en begrepen.
Het product is ontworpen en vervaardigd van materialen en onderdelen van grote
kwaliteit, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor op een product of op de
verpakking betekent dat het product voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
Stel uzelf op de hoogte van het bij u geldende systeem van inzameling van
elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijk voorschriften en zet oude producten niet bij het huisvuil.
Correcte vernietiging van uw oude producten voorkomt schade aan het milieu en
gezondheid.
Het “Recycling symbool” op verpakkingen en gebruiksaanwijzingen betekent dat
deze onderdelen gerecycleerd kunnen worden.
Zet ze dus niet bij het huisvuil.

02

Het “Recycling symbool” op plastic verpakkingen betekent dat deze gerecycleerd
kunnen worden.
Zet ze dus niet bij het huisvuil.

De “Groene stip” op karton betekent dat PHILIPS financieel bijdraagt aan de
organisatie voor het “Vermijden en terugwinning van verpakkingsafval”
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Veiligheidsvoorschriften
-

NL

Uw kabelontvanger is vervaardigd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften,
maar voor een veilig gebruik dient u de instructies hieronder op te volgen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Controleer of het voltage achterop de ontvanger overeenkomt met de spanning van
het lichtnet, voordat u het apparaat aansluit. Is dat niet het geval, raadpleeg dan uw
verkoper.
De ontvanger bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren. Alle
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakbekwaam
personeel.
Haal altijd de stekker van de ontvanger uit het stopcontact en nooit alleen de
contrastekker achter uit de ontvanger. Kinderen kunnen zichzelf ernstig verwonden,
omdat het snoer dan nog onder spanning staat.
Haal bij onweer de stekker van de ontvanger uit het stopcontact.
Bescherm het apparaat tegen regen en vocht om brand en elektrische schokken te
voorkomen.
Plaats de ontvanger op een stevige ondergrond. Sluit de ventilatieopeningen niet af
met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen etc.
Plaats de ontvanger niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels
of andere apparaten die warmte afgeven. Zet de ontvanger niet in de volle zon.
Zorg ervoor dat de ontvanger rondom ongeveer 2.5 cm vrij staat, zodat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren en oververhitting wordt voorkomen.
Houd de hoofdaansluiting aan de achterkant van de ontvanger vrij toegankelijk, voor
het geval het apparaat snel moet worden uitgeschakeld.
Plaats geen brandbare voorwerpen op de ontvanger (zoals kaarsen etc.)
Plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, op de ontvanger. Het apparaat
mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spetters. Gebeurt dit toch, haal dan
de stekker uit het stopcontact en raadpleeg uw verkoper.
Zorg ervoor dat kinderen geen vreemde voorwerpen in een van de openingen
stoppen.
Maak de ontvanger schoon met een zachte, vochtige doek (geen natte doek).
Gebruik nooit schuurlinnen of spuitbussen.
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Uitpakken
Controleer bij het uitpakken van de ontvanger of de volgende accessoires aanwezig zijn:
- 1 x Afstandsbediening
- 2 x AA batterijen
- 1 x SCART kabel
- 1 x Elektrisch snoer
- 1 x Antennekabel type F-IEC
- 1 x Adapter F stekker -IEC contrastekker
- 1 x Sticker voor op uw smartcard
- 1 x Folder waarin wordt uitgelegd wat u moet doen met de bovengenoemde adapter
en sticker
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x Wereldwijd garantieboekje
- 1 x Worldwide Warranty booklet
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd de zak buiten bereik van baby’s en
kinderen om te voorkomen dat ze erin stikken.

Snel installeren

Raadpleeg ook de veiligheidsvoorschriften voordat u uw ontvanger aansluit.
1 Haal de stekkers van uw tv en recorder uit het stopcontact.
2 Steek de adapter in de “RF IN” aansluiting aan de achterzijde.
3 Sluit uw ontvanger aan op uw bestaande installatie zoals hieronder is aangegeven.
Televisietoestel

PHILIPS

Wandstekkerbus

EXT 1

EXT 2

Naar stopcontact
Kabelontvanger

VCR/DVD
VAN ANTENNE

EXT 1

NAAR ANTENNE

EXT 2

Voor optimale configuratie
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4 Om verkeerd invoeren van de smartcard te
voorkomen, plakt u de meegeleverde sticker op de
smartcard over de tekst: “Deze zijde boven” (op de
kant zonder chip).
5 Steek uw smartcard in uw ontvanger met de gouden
of zilveren contactpunten naar boven.
6 Doe de twee meegeleverde batterijen in de
afstandbediening.

NL

U kunt de batterijen verwisselen met gewoon
gereedschap (zoals een schroevendraaier,…).
De meegeleverde batterijen bevatten geen
gevaarlijke stoffen zoals kwik, cadmium of lood.
Gooi ze echter niet in de vuilnisbak maar lever ze
in bij een speciaal inzamelpunt.
7 Sluit uw tv weer aan. Sluit uw ontvanger nog niet aan!
8 Zet uw tv aan en kies een zender.
9 Doe de stekker van de ontvanger in het
stopcontact. Het “welkom” beeld verschijnt,
vervolgens het “Eerste installatie” beeld.
10 Stel de taal van uw keuze in en druk op OK.
11 Stel de juiste waarden in voor:
• Netwerk ID: het netwerk ID zoals aangegeven
door uw aanbieder. Raadpleeg de gids van de
aanbieder voor de juiste getalswaarde in uw
gebied.
• Frequentie: vooringestelde of handmatig
ingestelde uitzendfrequentie zoals aangegeven door
uw aanbieder (zie gids van de aanbieder).
• Symbol rate: vooringestelde waarde die u niet
moet wijzigen, tenzij de aanbieder dat vraagt.
• Modulatie: vooringesteld modulatietype dat u niet
moet wijzigen, tenzij de aanbieder dat vraagt.
Modulatiesnelheid kan handmatig gewijzigd
worden op verzoek van uw aanbieder.

12 Druk op OK om te beginnen met het scannen
(aftasten) van kanalen.
Als de kanalen succesvol zijn gescand, verschijnt een
bericht en stemt de ontvanger af op het eerste kanaal
van de lijst.

5

DCR 2020_indice1

NL

1/09/05

15:26

Page 6

Inhoud
2

Betekenis van de symbolen

3

Veiligheidsvoorschriften

4

Snel installeren

4

Uitpakken

8

Inleiding

9

Productbeschrijving

9
10

Voorpaneel
Achterpaneel

11 Afstandsbediening
12 Invoeren van uw smartcard
13 Aansluiten van de ontvanger
13
14

Aansluiten aan tv en video/dvd-speler met
scartaansluitingen
Aansluiten aan uw geluidsinstallatie

15 Eerste installatie
15
15
16

Eerste instellingen
Kanalen scannen
Fout bij het scannen

17 De belangrijkste kijkfuncties

17
17
18
18
18
19
19
21

6

Opwekken van de ontvanger
Kanaalkeuze
Kanaalbalk
Lijst van kanalen
Kiezen tussen tv of radio
Geluidssterkte & geluidsinstellingen
Opnametimers
Gids (Elektronische Programma Gids)

DCR 2020_indice1

1/09/05

15:26

Page 7

NL
22 Instellingen
22
22
26
26
27
28

Menu
Favorieten
Encryption
Voorkeursinstellingen
Installatie
Systeeminformatie

29 Menu Tree
30 Meer over opnemen
(op video of dvd)
30
31
31

Aansluiting om gemakkelijk op te nemen (Easy
Recording)
Digitale ontvanger en instellingen van dvd- of
videorecorder
Opnemen via de timer van de ontvanger

32 Troubleshooting
34 Technische gegevens

7

DCR 2020_indice1

NL

1/09/05

15:26

Page 8

Inleiding
Welkom in de wereld van digitale ontvangst!
Met de Philips Digitale Kabelontvanger DCR 2020 kunt u met de beste digitale beelden geluidskwaliteit een groot aantal gratis en versleutelde zenders ontvangen.
Dit apparaat heeft de volgende geavanceerde functies en mogelijkheden:
- Digitale beeld- en geluidskwaliteit
- Breed schermformat
- TV SCART en VCR/DVD SCART aansluiting
- Tot 500 voorinstelingen van televisie- en radiozenders
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken dank zij uitgebreid geteste Euphoria
Gebruikersinterface
- Persoonlijke lijst van zenders en lijst van favoriete zenders
- Elektronische programmagids Progra
Deze gebruiksaanwijzing behandelt de installatie van uw ontvanger en beschrijft alle
stappen voor het gebruik van de verschillende functies, zodat u optimaal plezier kunt
hebben van alle mogelijkheden van het apparaat.

Lucas Covers, CEO BLC Digital Video STB
Parijs, Juli 2005
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Productbeschrijving

NL

Voorpaneel

W E R

Q
1 Smartcard invoersleuf:

T
..................

2

U

...........................................

3

I

...........................................

4

...........................................

5

...........................................

zie hoofdstuk Invoeren van uw smartcard

kanaal +
kanaal -

geluid af/geluid aan
AAN/“spaarstand”

Achter knop
op het voorpaneel bevindt zich het oog voor de afstandsbediening.
Het bevat twee ledden die de status van de ontvanger aangeven. Een van de ledden
knippert als u de afstandsbediening gebruikt.
De ontvanger

Spaarstand (“Low power”)

Stand-by

Tv staat aan

LED1

LED2

uit

rood

rood
uit

uit

groen

Radio staat aan

uit

Bezig met opnemen van de radio

rood

oranje

Bezig met downloaden

knipperend rood

uit

Bezig met opnemen van tv

Opname gaat door tijdens stand-by

rood

rood

oranje
groen

rood

If the red LED is blinking continuously, it indicates that an upgrade of your terminal
software is taking place. Do not interrupt this operation.Wait for the green LED to
light up, indicating successful upgrade, and then continue as normal.
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Achterpaneel
Y

Q

W

1 230V~50Hz 10W max (**):

E

........

R

U

I

T

Aansluiting voor het elektrisch snoer.

2 RF UIT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF uitgang om uw ontvanger aan te sluiten op
een video/tv voor het bekijken van analoge
zenders of om een andere ontvanger aan te
sluiten met gebruik van de adapter,
meegeleverd met de ontvanger.
3 RF IN (*):
4 TV (*):

...............................

...................................

5 VCR (*):

.................................

RF ingang voor het aansluiten van het
electrisch snoer Raadpleeg. Zie hoofdstuk
Aansluiten van de ontvanger.
SCART (1) voor het aansluiten van uw
televisietoestel.
SCART (1) voor het aansluiten van uw
videorecorder of dvd-speler/recorder.

6 L/R (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Links/Rechts analoge geluidsuitgangen voor
aansluiting van uw geluidsinstallatie.
7 SPDIF (*):

...............................

Digitale geluidsuitgang voor aansluiting van uw
geluidsinstallatie.

8 SERIAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232 aansluiting voor het overbrengen van
gegevensreeksen.

Het etiket met type en serienummer bevindt zich aan de onderzijde van de ontvanger.
(1) SCART wordt ook Euroconnector of scartaansluiting genoemd.
* Extra lage voltageveiligheid
** Gevaarlijk voltage
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Afstandsbediening
Cijfertoetsen 0-9
- In tv/radio stand: kanaalkeuze
- In menu: een menu-onderwerp
of een instelling instellen
- In stand-by: inschakelen van
de ontvanger
INFO
Schakelen tussen normaal
beeld, kanaalaanduiding en
kanaalaanduiding met
uitgebreide info
EXIT
Terug naar normaal beeld

VOLUME
+/Geluidssterkte harder/zachter

MUTE
Geluid van tv of ontvanger
af/aan

NL
Standby
Den Decoder in den StandbyModus schalten
EPG
Openen/Sluiten van
Programmagids
BACK
- In tv/radio stand: terug naar
vorig kanaal.
- In menu: terug naar vorig
beeld.
t/y
- Verandert de
kanaalaanduiding in zoeken.
- In een menu of lijst van
kanalen naar boven of
beneden rollen.
u/ i
In kanaalaanduiding: schakelen
tussen dit en het volgende
programma.
OK
Bevestigen van uw keuze

ROOD, GROEN, GEEL,
BLAUW
Contextuele toetsen

P+ / P- In tv/radio stand: afstemmen
op het volgende/vorige kanaal
op de lijst van kanalen.
- In stand-by: inschakelen van
de ontvanger.

TV/STB
In- en uitschakelen van digitale
tv-beelden via uw ontvanger
en standaard analoge tv via uw
tv-toestel
1-11
Openen van het taalscherm
om de soundtrack en
geluidsmodus te wijzigen

TEXT
In tv/radio stand: teletext
display.
SUBTITLE
Openen “Keuze van de taal van
de ondertiteling”, om de taal
van de ondertiteling te
wijzigen.

MENÜ
Open/Sluiten van het menu
REC
Open/Sluiten van de timer

FAV
Open/Sluiten van de lijst van
kanalen
RADIO
In tv/radio stand: in- en
uitschakelen van tv en radio
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Invoeren van uw smartcard

Om versleutelde digitale kanalen van een bepaalde aanbieder (betaal-tv) te kunnen
ontvangen heeft u een smartcard van die aanbieder nodig. Uw aanbieder zal de
smartcard van tijd tot tijd updaten.
Om verkeerd invoeren van de smartcard te voorkomen, plakt u de bijgeleverde sticker
over de woorden “Deze zijde boven” (aan de kant zonder chip).
Voer de smartcard in met de chip naar boven.
Druk de smartcard zo diep mogelijk in de sleuf. De rand van de kaart blijft zichtbaar.
Van tijd tot tijd kan er nieuwe informatie op de smartcard worden downgeload.
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Aansluiten van de ontvanger

NL

Er zijn verschillende manieren, waarop u de digitale ontvanger op uw bestaande
geluidsinstallatie en dvd- en videoapparatuur kunt aansluiten.
Voordat u begint met de aansluiting:

- Trek de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact (televisietoestel,
videorecorder en/of dvd-speler/dvd-recorder).
- Sluit uw digitale ontvanger nu nog niet aan op het lichtnet.
- Controleer de bedrading: U hoeft uw bestaande audio/video aansluitingen niet te
veranderen als ze overeenkomen met het aansluitingsschema hieronder.
- Kies de meest geschikte aansluitingsmethode om uw digitale ontvanger in te passen
in de bestaande installatie.
Raadpleeg altijd de installatievoorschriften van bestaande apparaten voordat u een
nieuw apparaat gaat aansluiten.

Aansluiten aan tv en video/dvd-speler met
scartaansluitingen
Televisietoestel

PHILIPS

Wandstekkerbus

EXT 1

EXT 2

Naar stopcontact
Kabelontvanger

VCR/DVD
VAN ANTENNE

EXT 1

NAAR ANTENNE

EXT 2

Voor optimale configuratie

Draai de meegeleverde adapter in de “RF IN” stekkerbus in het achterpaneel.
Gebruik antennekabel van het type F-IEC om uw ontvanger aan te sluiten op de
video/dvd-speler.
Sluit uw ontvanger met de scartkabel aan op het televisietoestel.
Om het beste dvd/video-beeld te krijgen, sluit u de dvd/video scartkabel EXT 1 direct
aan op de scartaansluiting van de tv.
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Aansluiten aan uw geluidsinstallatie
Geluidsinstallatie
Analoge
ingang

AUDIO
R

Digitale
ingang

L

A

Naar stopcontact

B

Kabelontvanger

Analoge aansluiting (A)
Met een dubbele cinchkabel (niet meegeleverd) verbindt u de L/R geluidsuitgang met
de corresponderende L/R geluidsingang van uw geluidsinstallatie. Om te weten wat de
juiste analoge geluidsingangen zijn, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw
geluidsinstallatie.
Digitale aansluiting (B)
Met een dubbele cinchkabel (niet meegeleverd) verbindt u de audio “SPDIF” uitgang
met de corresponderende digitale audio-ingang van uw geluidsinstallatie. Om te weten
wat de juiste digitale audio-ingang is, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw
geluidsinstallatie.
Met deze verbinding kunt u op uw geluidsinstallatie alleen de geluidssterkte
(harder/zachter) regelen en “geen geluid” (Mute) instellen.
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Eerste installatie

NL

Controleer om te beginnen of de stekker van uw
ontvanger in het stopcontact zit en aangesloten is op
uw televisietoestel en de andere apparaten, zoals op de
afbeeldingen in het hoofdstuk Aansluiten van de
ontvanger.Zet de ontvanger en de tv aan. Het “welkom”
beeld verschijnt en vervolgens het Eerste installatie
beeld.

Eerste instellingen

- Stel de taal van uw keuze in en druk op OK.
- Stel de juiste waarden in voor:
• Netwerk ID: het netwerk ID zoals aangegeven
door uw aanbieder. Raadpleeg de gids van de
aanbieder voor de juiste getalswaarde in uw
gebied.
• Frequentie: vooringestelde of handmatig
ingestelde uitzendfrequentie zoals aangegeven door
uw aanbieder (zie gids van de aanbieder).
• Symbol rate: vooringestelde waarde die u niet
moet wijzigen, tenzij de aanbieder dat vraagt.
• Modulatie: vooringesteld modulatie type dat u
niet moet wijzigen, tenzij de aanbieder dat vraagt.
Symbol rate en modulatie kunnen handmatig op
verzoek van uw aanbieder worden gewijzigd.

- Druk op OK om te beginnen met het scannen van de
kanalen.

Kanalen scannen

Tijdens het scannen van de kanalen verschijnt de
volgende informatie op het scherm:
• aantal gevonden tv- en radiozenders,
• naam van het gevonden netwerk,
• niveau en ontvangstkwaliteit van het signaal.
Als de kanalen zijn gescand verschijnt een bericht en
stemt de kabelontvanger af op het eerste kanaal van de
lijst.
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Fout bij het scannen

Treedt er een fout op tijdens het scannen van de
kanalen, dan verschijnt er op het scherm eerst kort een
foutmelding en vervolgens het hoofdmenu (bij de eerste
poging). Selecteer “Installatie” en vervolgens
“Kanaalinstallatie” en ga verder zoals beschreven in het
hoofdstuk Installatie van de kanalen, om opnieuw met
scannen te beginnen.
Als de Instelling opnieuw mislukt, verschijnt het
submenu; selecteer “Kanaalinstallatie” en ga verder zoals
beschreven in het Installatie van de kanalen.
Voordat u opnieuw begint met scannen van de
kanalen
Voer eerst de volgende controles uit:
• controleer de aansluitingen van uw ontvanger (zie
Aansluiten van de ontvanger)
• controleer het aantal beschikbare kanalen in uw
woongebied.
• controleer de netwerkinstellingen van uw
aanbieder (zie de gids van uw aanbieder)
Verschijnt dezelfde foutmelding na enige tijd opnieuw,
raadpleeg dan het hoofdstuk Storingen. Neem contact
op met uw aanbieder als het probleem zich blijft
voordoen.
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De belangrijkste
kijkfuncties

NL

Dit hoofdstuk beschrijft de voornaamste functies, die u
tijdens het kijken naar digitale televisie of het luisteren
naar digitale radio ter beschikking staan.Voor het
algemene menu, zie Instellingen.

Opwekken van de ontvanger

Uw ontvanger staat in de “spaarstand” (Low power). De
enige manier om hem nu aan te zetten is op
op het
voorpaneel te drukken.

Uw ontvanger staat stand-by. Druk op P+, P- of op een
andere cijfertoets van de afstandsbediening. Of druk op
y of t op het voorpaneel.
Net als alle elektronische apparatuur gebruikt ook
uw ontvanger energie. Om energie te besparen,
zet u uw ontvanger stand-by als u hem niet
gebruikt.
Om zoveel mogelijk energie te besparen, raden wij u
aan de stekker uit het stopcontact te halen als u de
ontvanger langere tijd niet gebruikt.

Kanaalkeuze

Gebruik van P+/P- of cijfertoetsen

Om met de afstandsbediening van kanaal te veranderen,
gebruikt u P+/P- of de cijfertoetsen.

Terug naar het vorige kanaal

Druk op BACK om terug te gaan naar het kanaal waar
u het laatst naar keek.

Gebruik van de lijst van kanalen

Druk op OK voor een overzicht van alle beschikbare
kanalen, terwijl u kijkt naar digitale tv of luistert naar
digitale radio.
Als u dan wéér op BACK drukt, verdwijnt de lijst.
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Om een kanaal te kiezen:
- Gaat u naar boven of naar beneden naar het gewenste
kanaal.
- Druk op OK. Het lopende programma blijft op de
achtergrond staan.
- Druk weer op OK om de lijst te sluiten.

NL

Kanaalbalk

Telkens als u afstemt op een kanaal verschijnt de
kanaalbalk, met informatie over dat kanaal en over het
lopende programma.

icoon omschrijving

alternerend geluid
taal/formaat

huidige favorietenlijst
kinderslot ingesteld
kanaal versleuteld
kanaal beveiligd

ondertiteling aanwezig
teletekst aanwezig

De kanaalbalk verschijnt als standaardwaarde 5 seconden
op uw scherm U kunt die tijd instellen in het submenu
“Gebruikersvoorkeuren”, submenu “Verschijning”.
Terwijl u naar een bepaalde zender kijkt, kunt op ieder
moment de informatie over die zender oproepen door
op INFO te drukken. Druk opnieuw op INFO voor
meer informatie over het programma. Druk een derde
keer op INFO om de kanaalbalk te sluiten.

Lijst van kanalen

Terwijl u digitale tv kijkt of naar digitale radio luistert
kunt u een lijst van beschikbare kanalen oproepen door
op FAV drukken. Druk achtereenvolgend op FAV om
over te springen van de lijsten van favoriete zenders, die
u hebt ingevoerd naar de lijst van alle beschikbare
kanalen. De lopende lijst staat links op de balk
aangegeven.
Als een van uw lijsten met favorieten is geactiveerd,
kunt u alleen door de kanalen op deze lijst zappen.
Zie “Favorieten” hoe u uw eigen favorietenlijsten kunt
samenstellen.

Kiezen tussen tv of radio

Terwijl u digitale tv kijkt of naar digitale radio luistert en
u wilt omschakelen van tv naar radio of omgekeerd
drukt u op RADIO.
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Geluidssterkte &
geluidsinstellingen

NL

Geluidssterkte en geen geluid (mute)
Om het geluid harder of zachter te zetten gebruikt
u
. U kunt het geluid ook regelen op uw tv.
Om het geluid af te zetten (mute) drukt u op
.

Verandering van geluidssterkte wordt op het scherm
aangegeven. Staat het geluid af (mute) dan ziet u dat aan
een icoon in de rechter bovenhoek van het scherm.

Geluidsweergave

Om de geluidsweergave in te stellen:
- selecteer Installatie in het hoofdmenu en selecteer
tv-configuratie
- Ga naar tv-geluidssignaal en stel de gewenste
weergave in (Stereo, Mono of Dolby digitaal).
- Druk op OK om de veranderingen op te slaan en het
scherm te sluiten.

Taal

Om de gewenste taal in te stellen:
- selecteer Gebruikersvoorkeuren in het hoofdmenu en
vervolgens Talen
- Ga naar Taal en stel de gewenste taal in.
- Druk op OK om de veranderingen op te slaan en het
scherm te sluiten
Als u voor een bepaald programma de geluidsweergave
of de taal wilt veranderen, drukt u op I-II voor directe
toegang tot de geluidsinstellingen die voor dit
programma beschikbaar zijn.Welke talen beschikbaar
zijn, hangt af van de zender.

Opnametimers

Opnametimers worden gebruikt voor dvd- video-opnamen.
Instellen van een timer in de Gids
- Selecteer GIDS in het hoofdmenu of druk op GIDS.
- Ga naar het gewenste programma met behulp van de
pijltjestoetsen.
- Druk op TIMER om een opnametimer voor het
geselecteerde programma in te stellen.
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- Voer zonodig uw pincode in en stel de tijden in.
Zonder tegenindicatie komen de instellingen overeen
met het gekozen programma.
- Druk op OK om te bevestigen.

Instellen van een timer terwijl u kijkt
naar digitale tv of luistert naar digitale
radio
- Druk op TIMER.
- Kies het gewenste Timertype: Opnametimers,
Herinnering timers of Slaaptimer en druk op OK.
- Stel de waarden in van de opnameparameters met de
pijltjes- of cijfertoetsen (voor meer details, raadpleegt
u het hoofdstuk Opnametimers en herinnering
timers).
- Druk op OK om te bevestigen.

Instellen van een timer in het
submenu Timers

- Selecteer Opnametimers in het submenu Timers.
- Selecteer Timer toevoegen.
- Stel de waarden van de opnameparameters in met
behulp van de pijltjes- of cijfertoetsen (voor meer
details, raadpleegt u het hoofdstuk Opnametimers en
herinnering timers).
- Druk op OK om te bevestigen.

Een timer in werking wissen

Een timer is bezig met opnemen, hetgeen wordt
aangegeven door twee ledden aan de voorzijde: voor tv
is de rechter led rood en de linker groen en voor radio
oranje. Staat uw ontvanger stand-by, dan zijn beide
ledden rood.
Om een timer in werking te wissen:
- Als uw ontvanger stand-by staat, drukt u op P+, P- of
op een cijfertoets van de afstandsbediening.
- Druk op TIMER en vervolgens op 0. Het rode licht
gaan uit en u kunt van kanaal veranderen.
Als een opnametimer in werking is, kunt u niet van
digitaal kaneel veranderen. U kunt wel overschakelen
op analoge tv met behulp van de TV/STB toets en
langs de analoge kanalen zappen.
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Gids (Elektronische
Programma Gids)

NL

De Elektronische Programma Gids (EPG) voor tv en
radio biedt een overzicht van de beschikbare tv- en
radiozenders en van de programma”s die worden
uitgezonden, te beginnen met het lopende programma.
Om de EPG te raadplegen:
- Druk op GIDS terwijl u kijkt of selecteer Gids in het
hoofdmenu.
- Klik op de titel van het programma, waarover u meer
informatie zoekt.
- Druk één keer op INFO voor meer informatie
(programmabeschrijving) en nogmaals om te sluiten.
- Druk op OK om de betreffende zender te kijken.
“Nog geen informatie” verschijnt als het geselecteerde
kanaal geen EPG gegevens verstrekt. Het kan enige
ogenblikken duren voordat de informatie verschijnt.
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Instellingen
Menu

Basisnavigatie

Terwijl u digitale tv kijkt of luistert naar digitale radio:
- Drukt u op MENU om het hoofdmenu op te roepen.
- Drukt u op t of y om door het menu te lopen naar
het onderdeel dat u wilt selecteren.
- Drukt u op OK en de corresponderende
subonderdelen verschijnen.
- Drukt u op t of y om naar het gewenste
subonderdeel te gaan.
Druk op MENU om terug te gaan naar het hoofdmenu,
op BACK om één stap terug te doen in het menu of
op EXIT om terug te gaan naar het gewone tv-beeld.

Instellingen wijzigen

Als u een instelbaar subonderdeel hebt aangeklikt, krijgt
u toegang tot de instellingen. U kunt die veranderen met
de u of i toetsen om een optie te selecteren of met
de cijfertoetsen om numerieke waarden in de voeren.
Om een versleuteld menu-onderdeel te openen
(aangegeven met een (L) icoon) moet u eerst uw
pincode invoeren.

Wijzigingen annuleren/opslaan

- Druk of op EXIT om het menu te verlaten zonder
wijzingen op te slaan.
- Of druk op OK om de wijzigingen te valideren en het
scherm te verlaten.

Favorieten

Tijdens de installatie worden alle gevonden kanalen
toegevoegd aan de “tv” of “radio” lijst. Op basis van
deze twee lijsten kunt u eigen lijsten samenstellen van
uw favoriete zenders.
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Favorieten gebruikt u voor:
• het samenstellen, wijzigen en wissen van lijsten van
favoriete kanalen en zenders
• het versleutelen van kanalen

NL

Om een lijst van uw favorieten te creëren:
- Selecteer Maak favorieten in het submenu Favorieten.
- Stel het kanaaltype in dat u wilt opnemen:
• Kanalen: tv kanalen of radio kanalen
• Gratis/betaal tv: Beiden, betaal-tv of gratis
- Druk op OK. De kanalen die aan de bovengenoemde
criteria voldoen verschijnen op het scherm.
- Wijzig uw favorieten zoals hieronder beschreven.
Om uw favorietenlijst te wijzigen:
- Selecteer Wijzig favorieten in het submenu Favorieten.
- Selecteer de lijst die u wilt wijzigen.
- Wijzig uw favorietenlijst:
• Selecteer de kanalen die u aan de lijst wilt
toevoegen met de groene knop. De geselecteerde
kanalen worden aangevinkt.
• Met de blauwe knop gaat u naar Alles
overslaan/Alle onderdelen toevoegen. Dan gebruikt
u de groene knop om alle beschikbare kanalen aan
de bestaande lijst toe te voegen. Met de rode knop
kunt u alle kanalen van de lijst verwijderen.
• Met de gele knop krijgt u toegang tot
Sorteren/Verplaatsen van onderdelen, waar u met
de rode knop de kanalen automatisch op alfabet
kunt zetten en met de groene knop afzonderlijke
kanalen kunt verplaatsen.
• Met de rode knop kunt u kanalen op de lijst
versleutelen of ontsleutelen. Als u een kanaal dat
op meerdere lijsten voorkomt, versleutelt wordt
dat kanaal op alle lijsten versleuteld.Versleuteling
wordt aangegeven met een icoon.
Als u de “tv” of “radio” lijst hebt geselecteerd, is alleen
de versleutel/ontsleutelfunctie beschikbaar.
- Druk op MENU of op BACK om het scherm te
verlaten. U wordt dan gevraagd uw wijzigingen te
bevestigen.
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Om een lijst met favorieten te verwijderen:
- Selecteer Verwijder favorieten in het submenu
Favorieten.
- Selecteer de lijst die u wilt verwijderen.
- Als om bevestiging gevraagd wordt, drukt u op OK.
- Druk op OK om terug te gaan naar het submenu
Favorieten.
Als u een van uw lijsten met favorieten oproept door
op FAV te drukken en u kijkt naar digitale tv of luistert
naar digitale radio, dan kunt u met de ontvanger alleen
door uw favoriete kanalen zappen.
Druk op FAV om weer tussen uw favorietenlijsten en
de volledige lijst te kunnen overschakelen.

Timers

Timers gebruikt u voor het instellen en bewerken van:
• opnametimers voor de programma’ die u wilt
opnemen met uw dvd- of videorecorder,
• herinnering timers die u waarschuwen en
automatisch van kanaal veranderen bij het begin
van een programma dat u wilt zien,
• slaaptimers.
Om een programma van een digitale zender op te
nemen met een dvd- of videorecorder, moet u
zowel de recorder als de ontvanger instellen.
- U moet een timer op uw ontvanger installeren.
- U moet ook het opnemen op de dvd- of
videorecorder mogelijk maken, hetzij met een Easy
Recording optie of door uw recorder te
programmeren (zie het hoofdstuk Meer over
opnemen (op video of dvd) en de gebruiksaanwijzing
van uw dvd- of videorecorder).

Opnametimers en herinnering timers
Voeg een opnametimer of een herinnering timer toe:
- Selecteer Opnametimers of Herinnering timers,
afhankelijk van het soort timer dat u wilt instellen.
- Selecteer Voeg timer toe.

Om een timer toe te voegen kunt u ook op TIMER
drukken (terwijl u kijkt naar digitale tv of luistert naar
digitale radio) of door op de juiste kleurentoets in de
Gids drukken.
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- Stel waarden in voor:
• Datum: met de cijfertoetsen stelt u de datum in.Als
u de timer heeft toegevoegd in de Gids of met de
TIMER toets, dan staat de juiste datum al ingesteld.
• Herhaal: stel “Eenmalig” in voor een eenmalige
opname,“maandag/…/zondag” om iedere week op
die dag op te nemen,“Weekeind” om iedere week op
te nemen op zaterdag en zondag,“Werkdagen” om
iedere week van maandag tot vrijdag op te nemen of
“Iedere dag” om eenmaal per dag op te nemen.
• Starttijd: stel met de cijfertoetsen de starttijd in.
• Stoptijd: stel met de cijfertoetsen de stoptijd in.
• Kanaal: ingeschakelde kanaal.Voor een ander
kanaal drukt u op de groene toets. U krijgt de lijst
van beschikbare kanalen en gaat met de toetsen
t of y naar het kanaal waarover het programma
dat u wilt opnemen, wordt uitgezonden en drukt
op OK om het te selecteren.
- Druk op OK ter bevestiging.

NL

Als een opnametimer in werking is, kunt u niet van
digitaal kanaal veranderen, maar u kunt wel overgaan op
analoge tv met de TV/STB toets.
Om een timer in werking te verwijderen drukt u eerst
op TIMER en vervolgens op 0.

Een bestaande timer opnieuw instellen:
- Selecteer Wijzig timer in de lijst in het submenu van
de lijst Opnametimers of Herinnering timers, al naar
gelang het type timer dat u opnieuw wilt instellen.
- Selecteer in de lijst de timer die u opnieuw wilt instellen.
- Wijzig de instellingen.
- Druk op OK ter bevestiging.
Verwijderen van een timer:
- Selecteer Verwijder timer in het submenu van de lijst
Opnametimers of Herinnering timers al naar gelang
het type timer dat u wilt verwijderen.
- Ga naar de timer die u van de lijst wilt verwijderen.
- Druk op OK ter bevestiging.

Slaaptimer

U kunt een slaaptimer zo instellen dat uw ontvanger na
een zekere tijd automatisch stand-by gezet wordt.

Instellen van een slaaptimer:
- Selecteer de tijdspanne waarna de ontvanger op stand-by
moet schakelen (tot 3 uur) met de u of i toets.
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- Druk op OK ter bevestiging.
Een slaaptimer uitschakelen
- Selecteer OFF in plaats van een tijdspanne.
- Druk op OK ter bevestiging.

Encryption

Encryption toegang gebruikt u voor informatie over uw
ontvanger, over uw smartcard en over de ontvanger- en
smartcardversie. U gebruikt hem ook om de pincode
van uw ontvanger te wijzigen.
De defaultwaarde van uw pincode is 0000.
Verander Pin code:
- Ga naar Verander Pin code en druk op OK.
- Voer uw huidige pincode in en druk op OK.
- Voer uw nieuwe pincode in en druk op OK.
- Voer opnieuw uw nieuwe pincode in en druk op OK.
Heeft u uw pincode gewijzigd, houd die dan geheim
zodat anderen hem niet kunnen gebruiken. Als u uw
pincode kwijt bent of bent vergeten, bel dan de
klantenservice.

Voorkeursinstellingen

Voorkeursinstellingen gebruikt u om:
• De taal en display opties in te stellen
• Een kinderslot in te stellen

Talen

- Instelling van de talen van:
• Menu, Geluid en Ondertiteling
• Ondertiteling:Vertaling, Slechthorenden of Geen
- Druk op OK.

Weergave

- Instelling van de volgende functies:
• Weergavetijd infobanner: weergavetijd infobanner
van 3 tot 10 seconden in stappen van 1 seconde.
• Weergave geluidssterkte: Ja of Nee.
• Weergavetijd geluidssterkte: weergavetijd
geluidssterktebanner van 3 tot 10 seconden in
stappen van 1seconde.
- Druk op OK.
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Beveiling

Beveiling wordt gebruikt voor het activeren en instellen
van een kinderslot.Voor toegang tot dit scherm moet u
uw pincode invoeren.
- Instelling van de volgende functies:
• Kinderslot: Geactiveerd of Niet geactiveerd.
• Versleuteling van de ontvanger,Versleuteling
van het instellingsmenu en
Kanaalversleuteling: selecteer Ja om
pincodebeveiliging te activeren en ongewenst
gebruik te voorkomen.
• Leeftijdinstelling: stel een leeftijd in van 1 tot 18
om toegang tot programma’s met een hogere
toelaatbare leeftijd te versleutelen.
- Druk op OK.

NL

Installatie

Installatie wordt gebruikt voor:
• Installeren van kanalen/zenders.
• Testen van signaalniveau en kwaliteit.
• wijzigen van de instellingen van uw ontvanger.
• beschikbaarheid van software updates.
• herinstellen van de fabrieksinstellingen van de
ontvanger.
Toegang tot dit menu kunt u beveiligen met uw pincode.

Kanalen installatie

Stel de juiste waarden in voor het volgende:
• Netwerk ID: het netwerk ID zoals aangegeven
door uw aanbieder. Raadpleeg de gids van de
aanbieder voor de juiste getalswaarde in uw gebied.
• Frequentie: vooringestelde of handmatig
ingestelde uitzendfrequentie zoals aangegeven door
uw aanbieder (zie gids van de aanbieder).
• Symbol rate: vooringestelde waarde die u niet
moet wijzigen, tenzij de aanbieder dat vraagt.
• Modulatie: vooringesteld of handmatig ingesteld
modulatie type zoals aangegeven door de aanbieder.
Symbool rate en modulatiewaarden mogen alleen
op verzoek van uw aanbieder gewijzigd worden

- Druk op OK om te beginnen met het scannen van de
kanalen.
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Signaal controle

Signaal controle wordt gebruikt om het signaalniveau en
kwaliteit te bekijken van de frequentie die bij de
installatie is ingesteld.

Tv-configuratie

Selecteer de juiste waarden voor:
• Beeldschermformaat: 4:3 of 16:9
• Hoogte-breedteverhouding: vol formaat, 16:9
Breedscherm, 4:3 Center
• Tv uitgangssignaal: CVBS, RGB, of S Video
• Tv geluidssignaal: Stereo, Mono, of Dolby
Digitaal.
• VCR Video-uitgang: CVBS of S Video
• Video-opnamecontrole: NEE, OPNAME
VOORBEREIDEN, of OPNAME-LINK. Zie
hoofdstuk Meer over opnemen (op video of dvd).
• Video: PAL of SECAM
- Druk op OK om de instellingen op te slaan.

Software upgrade

Software upgrade gebruikt u om te kijken of er nieuwe
software beschikbaar is.
Als er nieuwe software beschikbaar is:
- Drukt u op OK om de upgrade te accepteren. De
ontvanger zal dan opnieuw opstarten.

Fabrieksinstellingen

Fabrieksinstellingen gebruikt u om de fabrieksinstellingen
op de ontvanger te herinstellen.
- Druk op OK als u gevraagd wordt om bevestiging.
Als u de fabrieksinstellingen herinstelt, verliest u alle
gegevens en informatie die u eerder hebt opgeslagen en
zult u de onvanger opnieuw moeten installeren.

Systeeminformatie

Systeeminformatie bevat de gegevens van de ontvanger,
de software en hardware ID en de totale looptijd in
uren.
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Menu Tree
Favorieten
Timers

Maak favorieten
Wijzig favorieten
Verwijder favorieten
Opnametimers

Herinnering timers

Encryption

Voorkeursinstellingen
Installatie

Systeeminformatie

Slaaptimers

NL

Voeg een timer toe
Wijzig timer in de lijst
Verwijder timer van de lijst
Voeg timer toe
Wijzig timer in de lijst
Verwijder timer van de lijst

CA status
IRD status
Loader status
Berichten lijst
Verander PIN code
Talen
Weergave
Beveiling

kanalen installatie
Signaal controle
Tv- configuratie
Software upgrade
Fabrieksinstellingen
Product referentie
Software ID
Hardware ID
Totale looptijd
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Meer over opnemen
(op video of dvd)

Aansluiting om gemakkelijk op te nemen
(Easy Recording)

Met deze aansluiting kunt u automatisch opnemen zonder dat u uw dvd- of
videorecorder hoeft te programmeren. U moet echter op uw ontvanger wel een
timer instellen zoals beschreven in het hoofdstuk Timers.
Voordat u deze aansluiting uitvoert:
• Raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw dvd-of videorecorder om te kijken
hoe uw apparaten zijn uitgevoerd. De meeste Philips dvd-en videorecorders zijn
uitgerust met een van de twee Easy Recording mogelijkheden.
• Controleer of uw tv en dvd- of videorecorder zijn uitgerust met SCART aansluitingen.
• Sluit uw ontvanger aan op de bestaande installatie zoals hieronder is aangegeven:
Televisietoestel

PHILIPS

Wandstekkerbus

EXT 1

EXT 2

Naar stopcontact
Kabelontvanger

VCR/DVD
VAN ANTENNE

EXT 1

NAAR ANTENNE

EXT 2

Voor optimale configuratie

- Draai de meegeleverde adapter in de “RF IN” aansluiting op het achterpaneel.
- Verbind de “RF IN” stekkerbus met adapter met de wandstekkerbus.
- Verbind “RF OUT” stekkerbus van uw digitale ontvanger met de stekkerbus van de
antenne-ingang op uw dvd- of videorecorder met een antennekabel type F-IEC.
- Verbind “RF OUT” stekkerbus van uw dvd- of videorecorder met de stekkerbus
van de antenne-ingang van uw tv met een RF coaxiale kabel.
- Verbind “TV” SCART stekkerbus van uw digitale ontvangerr met de EXT1 SCART
stekkerbus van uw tv met de SCART kabel die bij uw digitale ontvanger is
bijgeleverd.
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- Verbind de “VCR” SCART stekkerbus van uw digitale ontvanger met de EXT2
SCART stekkerbus van uw VCR (genaamd “IN”) met een SCART kabel.
- Verbind de EXT1 SCART stekkerbus van uw videorecorder (genaamd “UIT”) to the
EXT2 SCART stekkerbus van uw tv met een SCART kabel.
- Steek de stekkers van alle apparaten, behalve die van uw digitale ontvanger, in het
stopcontact.
- Zet uw televisietoestel aan en kies een kanaal.
- Steek de stekker van uw ontvanger in het stopcontact. Het welkomstbeeld
verschijnt en daarna het Eerste installatie scherm (de rechter led licht groen op).
- Lees Snel installeren om verder te gaan met het aftasten van de kanalen als u dat
nog niet heeft gedaan.

NL

Met deze aansluitmethode kunt u:
• Digitale tv kijken en tegelijkertijd een analoog tv-programma opnemen.
• Analoge tv kijken en tegelijkertijd een digitaal tv-programma opnemen.
• Het digitale tv-programma opnemen waar u naar kijkt.
Sommige dvd- of videorecorders moeten stand-by staan om de Easy Recording
mogelijkheid te kunnen gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw dvd- of
videorecorder.

Digitale ontvanger en instellingen van dvd- of
videorecorder

In het hoofdstuk Meer over opnemen (op video of dvd) vindt u informatie hoe u de
“Easy Recording” functie op u digitale ontvanger kunt activeren.
- Afhankelijk van het merk en type dvd- of videorecorder moet u de VCR opname
control optie instellen op “Prepare Record” of op “Record Link”. Kijk in de
gebruiksaanwijzingen van uw dvd- of videorecorder of probeer beide mogelijkheden
uit om te kijken welke van de twee het beste werkt.
- Stel uw dvd- of videorecorder in zodat de besturing plaats vindt vanuit uw digitale
ontvanger.

Opnemen via de timer van de ontvanger

- Uw digitale ontvanger, uw tv en uw dvd- of videorecorder zijn aangesloten zoals op
de afbeelding.
- U hebt op uw digitale ontvanger een timer geprogrammeerd, zoals beschreven in
het hoofdstuk Timers.
- De digitale ontvanger regelt nu dat op de ingestelde tijden uw dvd- of uw
videorecorder begint en stopt met opnemen. U hoeft niet langer uw dvd- of
videorecorder in te stellen om digitale tv-programma’s op te nemen.
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Troubleshooting
Bitte seien Sie sich bewusst, dass neue Software die Funktionen Ihres Decoders
ändern kann.
Sollten beim Betrieb Ihres Decoders Schwierigkeiten auftreten, sehen Sie bitte im
entsprechenden Abschnitt in diesen Anleitungen nach. Sollte das Problem nicht
behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Kundendienstes.
Storing

Oorzaak

Het display op het
voorpaneel licht niet op

Geen voeding

Geen geluid of geen beeld
terwijl het rode licht op het
voorpaneel wel brandt.

Ontvanger in stand-by of
“spaarstand”

Geen geluid of geen beeld
maar het groene licht op het
voorpaneel brandt wel.

Zwak signaal

De afstandsbediening van de
ontvanger werkt niet.

Ontvanger in tv stand
Slechte SCART aansluitingen

Controleer of de stekker goed in
het stopcontact zit.

Controleer of er wel spanning staat
op het stopcontact.

Druk op P+, P-, of een cijfertoets
van de afstandsbediening. Als de
ontvanger niet aangaat, druk dan op
op het voorpaneel.
Controleer of het stopcontact en
de ontvanger goed zijn aangesloten.
Druk één of twee keer op TV/STB
op de afstandsbediening.

Controleer de SCART aansluitingen.
Kijk of de ontvanger aan staat.

Richt de afstandsbediening goed op
het voorpaneel van de ontvanger.

Display op het scherm werkt, Zwakke ontvangst/signaal
maar er is geen ontvangst.

Controleer of de batterijen van de
afstandsbediening nog vol zijn.
Controleer de installatie.

Fluctuerende ontvangst

Defecte aansluitingen

Het beeld is niet scherp en
de tekst op het scherm is
moeilijk te lezen.

Tv SCART uitgangsformaat
Stel op het tv configuratie scherm
ingesteld op RGB (Rood, Groen, het tv uitgangssignaal in op RGB.
Blauw)

Controleer alle aansluitingen en
kabels.

Tv SCART niet aangesloten op
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
voor RGB geschikte SCART
uw televisietoestel.
stekkerbus van uw televisietoestel.
Ongeschikte Tv SCART
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Storing

Oorzaak

Remedie

U vindt niet alle kanalen,
waarvan u denkt dat ze
beschikbaar zijn.

Het signaal kan zwak zijn.

Het beeld op sommige
kanalen is uitgerekt of
ingedrukt.

De uitzending is waarschijnlijk in Controleer de instelling Tv-formaat
breedbeeld en de ontvanger is
op de ontvanger zoals beschreven in
niet goed ingesteld.
hoofdstuk Tv-configuratie.Als u een
breedbeeld tv hebt, contoleert u
ook de instelling van uw tv-toestel

Zelfs bij het gebruik van de
cijfertoetsen krijgt u geen
toegang tot een bepaald
kanaal.

U heeft een timer ingesteld
maar er is niet opgenomen
wat u wilde.

De volgorde van de kanalen
is veranderd.

U bent uw defaultwaarde van
uw pincode vergeten

Probeer uw ontvanger opnieuw af
te stellen, zoals beschreven in het
hoofdstuk Installatie van de kanalen.
Mist u nog steeds kanalen, bel dan
de klantenservice.

Het kinderslot op dit kanaal is
Voer uw pincode in of maak het
geactiveerd en u wordt gevraagd kinderslot open. De defaultwaarde
uw pincode in te voeren.
van de pincode is 0000.
De recorder was niet correct
ingesteld.
De kanalen zijn opnieuw
gerangschikt.

Zorg ervoor dat uw recorder op
dezelfde tijd staat ingesteld als uw
ontvanger.
Raadpleeg hoofdstuk om de
volgorde opnieuw te wijzigen.

De defaultwaarde van de pincode is
0000.

Heeft u alle bovengenoemde handelingen geprobeerd en u kunt het probleem niet
oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.

33

DCR 2020_indice1

NL

1/09/05

15:26

Page 34

Technische gegevens
Dit product is in conformiteit met Europese Directieven 95/47/EC en 2002/21/EC.
Systeem Specificaties

- CPU/Video graphics:
8 MB SDRAM
- Flash geheugen: 2 MB
- Video decodering:
MPEG-2 DVB tot MP@ML,
Video bit rate tot 15 Mbit/s,
Video formaat 4:3 en 16:9,
resolutie tot 720x576 pix
- CPU snelheid: 60 MHz
- Ramgeheugen: 8 MB SDRAM
Tuner/Ontvangst/Uitzending
- Symbol rate: 1-6.9Ms/s

Audiodecodering

- Compressieformaat:
MPEG layer I/II
Videodecodering

- Frequentiebereik:
MHz 950-2150,
Video bit rate tot 15 Mbit/s
- Conditioneel
toegangssysteem:
Nagravision (kaart niet
bijgeleverd, Abonnement voor
betaal-tv noodzakeleijk, Irdeto
(kaart niet bijgeleverd)
- Ontsleutelen: Smartcardlezer

Extra’s

- Beveiliging: Kinderslot
- Installatiegemak:
Zelfinstallerend
- Programma-timer/reminder:
10
- Radio favorietenlijst: 3
- TV favorietenlijst: 3
- Kinderslot: Slot met pincode,
Kindertimer
- Instelbare programma’s: 1
- Opname:Waarschuwing geen
opname, Opnamekop bericht
- Signaalsterkte indicatie
- Gebruikersinterface:
Automatisch updaten van
programmaoverzicht,
Meervoudige ondertiteling,
Nu & Straks ESG, Display op
tv-scherm, tv en radio mode,
7 daagse Electronische
programmagids

Aansluitingen

- Audio Output - Analoog:
Geluidssterkteregeling L/R
cinch, L/R cinch
- Audio Output - Digitaal:
AC3 over SPDIF (Optisch),
Coaxiaal (cinch)
- “Plug & Play”
- TV SCART uit:
geluidsregeling L/R, CVBS,
RGB, S-Video (voor LCD
projector)
- Videorecorder SCART in:
Geluid L/R, CVBS, RGB
Accessoires

- Batterijen: 2 x AA
- Bijgeleverde accessories:
Afstandbediening, SCART
kabel van hoge kwaliteit
Hoofdsnoer
Antennekabel type F-IEC
Adapter F mannelijk-IEC
vrouwelijk

Sticker voor op uw smartcard
Foldertje met uitleg wat u
moet doen met de adapter en
bovengenoemde sticker
Garantieboekje
Gebruiksaanwijzing
Afmetingen

- Afmetingen van de verpakking
(B x H x D):
320 x 85 x 295 mm
- Afmetingen van de ontvanger
(B x H x D):
238 x 42 x 145 mm
- Temperatuur (in werking):
5º - 40ºC
- Temperatuur (opslag):
-20 - 70ºC
- Gewicht: 0.98 kg
- Gewicht incl. verpakking:
1.780 kg
Voeding

- Energieverbruik: 10 W
- Voeding: 230 V ~ 50 Hz
- Stand-by energieverbruik:
< 7W
Milieu specificaties

- Verklaring Verboden
substanties: Ja,
Verpakkingsfabrikant, Ja, ODM
- Loodvrij gesoldeerd artikel

Het product voldoet aan
deonderstaande
Europeserichtlijnen:
- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC

AC3 en Dolby Digital® zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Wegens voortdurende verbetering van het product, kan deze informatie zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
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