1 Aan/Uit
Om uw digitale satellietontvanger aan
te zetten vanuit stand-by, drukt u op
de stand-by-knop van het voorpaneel
of de afstandsbediening.

2 Volume harder/zachter
Om het volume te verhogen of verlagen,
drukt u op VOL +/-. Het volumeniveau
verschijnt in de linkerbovenhoek van
uw TV.
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Druk op de knop
om het geluid
uit (mute) of weer aan te zetten. Het
icoon in de linkerbovenhoek van het
scherm geeft ‘audio mute’ (‘geluid
uit’) aan. Dit icoon verdwijnt na een
paar seconden.

4 Programma op/neer
Om te schakelen tussen de zenders
kunt u de CH+/CH- of numerieke
toetsen gebruiken van uw afstandsbediening.

5 Teletekst

zenderinformatie weergeven
7 Elektronische Programma Gids

3 Geluid dempen

5

Gebruikt u de teletekst functie van
uw satellietontvanger en heeft u de
televisie met een HDMI-kabel aangesloten? Druk dan op de blauwe knop
om teletekst weer te geven.
Gebruikt u de teletekst functie van
uw televisie? Sluit dan de televisie
ook met een SCART-kabel op uw satellietontvanger aan. Kies dan op uw televisie
de SCART ingang als bron. (Wij raden het
gebruik van een SCART-kabel niet aan
vanwege evt. verlies van beeldkwaliteit).
Opmerking: Niet tergelijkertijd de
HDMI-kabel en de SCART-kabel
aansluiten

6 Zenderlijst en programma
informatie weergeven
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:
• De handleiding in het pakket
• www.canaldigitaal.nl
• 0900 9323 (€ 0,15 cent per minuut)
geopend van maandag t/m zaterdag
van 9:00 - 21:00 uur

Druk op / van uw afstandsbediening om de zenderlijst weer te geven
en om door uw zenderlijst heen te
stappen. Als u een zender gekozen
heeft drukt u op OK. Ook kunt u
of gebruiken om sneller door de
zenderlijst heen te stappen.

Rechts naast de zenderlijst verschijnt
een groter blok met programma informatie. Druk 2 maal op om informatie weer te geven over het volgende
programma. Na een paar seconden
verdwijnt het blok vanzelf.
Opmerking: De zenderlijst verschijnt
ook kort als u overschakelt naar een
andere zender.

7 Elektronische Programma Gids
oproepen (EPG)
De EPG geeft u een overzicht van
de programma’s die in de komende
6 dagen worden uitgezonden.
a Druk op de GUIDE knop op uw
afstandsbediening om de EPG
te openen.
b Gebruik de pijltjestoetsen / om
door de zenderlijst te scrollen. Dit kan
ook sneller door of te gebruiken.
c Druk éénmaal op de pijltjestoets
om door de programmalijst te scrollen.
In het blok rechts naast de zenderlijst verschijnen de programma’s
van de dag. Met pijltje kunt u een
programma selecteren. Druk op OK.
Standaard wordt de lijst met vandaag
uit te zenden programma’s getoond.
Om de programma’s van een andere
dag te bekijken of herhaald opnemen:
a Drukt u in het menu Programma
Gids twee keer op de pijltjestoets .
Het datummenu wordt getoond.
b Gebruik de pijltjestoetsen /
om een dag te selecteren.
c Druk op OK.
Belangrijke opmerking voor het vernieuwen van gegevens in de EPG
Zet de ontvanger elke avond op standby
om de gegevens automatisch te laten
vernieuwen. Indien bij het oproepen
van de EPG recente informatie niet
beschikbaar is zal deze automatisch
worden ingeladen.
Belangrijk, dit geldt voor HD: Ontbreekt
de EPG informatie, stem de ontvanger
af op BVN. Positie 14 in de zenderlijst.
Start vervolgens de EPG op. Het inladen
van de EPG begint automatisch.

Het vernieuwen van de gegevens kan
enkele minuten duren.
Vanuit de EPG een opname
programmeren
a Open de EPG en kies het gewenste
programma. Druk op OK.
b In het uitklapmenu dat getoond
wordt kunt u de pijltjestoetsen
/ gebruiken om Opnemen
te selecteren. Druk op OK.
c Uw opname is geprogrammeerd

8 Direct opnemen
a Druk op om het programma op
te nemen dat u aan het kijken bent.
b Druk op om het opnemen
te stoppen.
Opmerking: Om programma’s te kunnen opnemen, dient SAT2-aansluiting
aangesloten te zijn. Voor optimaal
gebruik is een DUO-LNB wenselijk.
Neem contact op met uw installateur
wanneer bij u geen DUO-LNB aan
gesloten is.

9 Live tv pauzeren
U kunt op ieder moment het programma dat u kijkt stopzetten. Het
programma dat wordt uitgezonden,
wordt tijdelijk opgenomen zodat later
het afspelen weer gestart kan worden.
om een live
a Druk op
televisieprogramma stop te zetten.
De tijdbalk verschijnt.
b U kunt het afspelen hervatten
door weer op
te drukken.
c Druk op om terug te keren naar
het live televisieprogramma.

10 Opname bekijken
Het opgenomen programma wordt
standaard opgeslagen in Alle opnamen.
Wilt u de opname bekijken druk dan
op Recordings en vervolgens op
.
Wilt u de opname stopzetten druk
dan op .

11 Radio
Druk op RADIO/de groene knop om
radio te beluisteren. Druk nogmaals op
deze knop om terug te keren naar TV.
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3 Back/Terug
4 Navigatieknoppen
5 Display

5

6

6 Opnameknoppen
7 Smartcard-klep
Voordat u begint, vul uw 14 cijferig smartcardnummer in.

Hoe te handelen bij storing:

Schakelt uw Digitale satellietontvanger
in of uit stand-by.

Houdt u deze Quick Guide in de buurt van uw ontvanger
voor toekomstig gebruik.

2 Guide

Voor een snelle start doorloopt u de volgende 5 stappen:
a Sluit twee aparte coaxkabels aan voor een juiste werking.
b Sluit de meegeleverde stroomadapter op de juiste
wijze aan.
c Plaatst de smartcard in de kaartlezer (bevindt zich aan de
rechterzijde van de ontvanger) met de chip naar beneden.
d Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de TV,
(Tip: kies HDMI 1 indien deze vrij is).
e Zet de satellietontvanger aan en zet de TV op het juiste
HDMI/AV kanaal. Op de display van de satellietontvanger
verschijnt de melding “INIT” gevolgd door 4 streepjes.
Volg de aanwijzigen op uw tv scherm.

• Indien de satellietontvanger niet reageert.
Maak de satellietontvanger spanningsloos door de
stroomstekker te verwijderen en wacht 30 seconden
voordat u de stekker weer aansluit.

1 Aanzetten of in stand-by zetten

Elektronische Programma Gids oproepen (EPG).

3 Back/Terug
Naar vorige keuze.

4 Navigatieknoppen
Omhoog/omlaag, links/rechts.
OK de selectie bevestigen.

5 Display
Draadloze zender.

6 Opnameknoppen
Direct opnemen.

7 Smartcard-klep
De smartcard voert u zo in:
a Open het smartcard-klep aan
de rechterkant van het voorpaneel.
b Druk de smartcard zo diep mogelijk in de
sleuf. De rand van de kaart blijft zichtbaar.
Waarschuwing: Voer de smartcard in met
de chip naar beneden.

Bij een eerste installatie kan het minimaal 5 minuten duren
voordat u beeld ziet. Onderbreek de handeling die wordt
uitgevoerd niet, dit kan de satellietontvanger beschadigen.
Tip: Kies in het keuze menu Zenderlijst voor HD Zenderlijst.
Uw satellietontvanger heeft altijd een opstarttijd van
minimaal 30 seconden, tijdens het opstarten zijn er 4
streepjes op de display van de satellietontvanger zichtbaar.
Indien uw televisie niet over een HDMI aansluiting beschikt
kunt u de satellietontvanger ook door middel van een scartkabel aansluiten.

• Opname functie:
U kunt opnames programmeren vanuit de Elektronische
Programma Gids (EPG). Druk op de Guide knop voor toegang tot de EPG. Bij niet-CanalDigitaal kanalen moet de
opname handmatig geprogrammeerd worden, raadpleeg
hiervoor de bijgeleverde handleiding.
• Indien de satellietontvanger geen beeld weergeeft;
a Controleer of de juiste AV/HDMI ingang op de TV gekozen is.
b Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten.
c Geen beeld op zenders uit het betaalpakket, controleer
de geldigheidsdatum van de ontvangstrechten. Kies
Menu → Instellingen → Satellietontvanger → voer
toegangscode “1234” in → Technische informatie
(pagina 4/5). Indien de datum in het verleden staat
kunt u een her-activatie signaal aanvragen via www.
canaldigitaal.nl/smartcard, via de activatielijn op
035 - 6 477 477 (normaal tarief) of SMS met een mobiele
telefoon uw smartcardnummer, zonder punten of
spaties, naar 06 44 300 300 (normaal tarief).
d Bij zware regen of sneeuw bestaat de mogelijkheid
dat het beeld tijdelijk verdwijnt.

Nederlandse ondertiteling;
Een aantal zenders uit het CanalDigitaal aanbod zijn
voorzien van Nederlandse ondertiteling. Druk op de Menu
knop van de afstandbediening en selecteer Instellingen
→ Tv Scherm → Ondertiteling 1 en druk op OK. Kies voor
Nederlands en druk op OK. Kies daarna: “Bevestig” om de
keuze vast te leggen. Wanneer Nederlandse ondertiteling
beschikbaar is zal deze weergeven worden.
Om naderhand een keuze te maken tussen SD of HD
zenderlijst kunt u doen door de volgende handelingen:
Menu → Instellingen → Satellietontvanger → PIN-Code:
1234 →Uitgebreide Instellingen → Fabrieksinstellingen →
Bevestigen. De satellietontvanger zal zichzelf uit en weer
aan-schakelen. Volg daarna de instructies op uw tv.
CanalDigitaal zend regelmatig gewijzigde zenderlijsten
en/of software updates uit via de satelliet. Wanneer er
nieuwe zenderlijsten of software updates beschikbaar zijn
zal de satellietontvanger bij het aanzetten automatisch
beginnen met inladen. Zet de satellietontvanger dan niet
uit om beschadiging te voorkomen. De optie automatisch
inladen is via Menu → Instellingen → Satellietontvanger →
PIN-Code: 1234 → Uitgebreide Instellingen → Automatisch
inladen; aan of uit te zetten.

Voor meer informatie, raadpleeg uw handleiding
of www.canaldigitaal.nl

