Vores Fjernsyn og Boks
Vi har to Fjernbetjeninger
Samsung skal normalt kun benyttes til at tænde tv’et. Man kan ikke bruge den til
at skifte kanal eller finde tekst-tv. Dog kan knappen ”SOURCE” benyttes til at
vælge input via HDMI2. Øverst til venstre på tv-skærmen vil input kortvarigt stå
angivet. Man vil kun kunne finde HDMI2, når boksen er tændt.

TechniSat benyttes til at tænde boksen, skifte tv-kanal og til at regulere
lydstyrken. Med betjeningen kan indstilling af kanaler foretages. Se senere
beskrivelse på næste side.

Boksen er slukket, når den lyser rødt.
Normal brug
Der skal være tændt for strømmen på vægen.
Tænd boksen (rødt lys slukker på boksen)
Tænd TV

BOKSEN
Kortet i boksen skal vende stregkoden opad og
udad. Kortet skubbes helt ind, således at man
kun kan se den hvide del af kortet. Den hvide
del af kortet skal altså vende opad.

Hvis fjernsynet ved visse kanaler viser:
PROGRAMKORT FEJL
skal man tjekke, at kortet vender rigtigt!!

Indstilling til ”Fabriksindstillinger”
Vi har enkelte gange set, at man ikke kunne finde andet end DR-kanaler, altså
intet Tv2 eller sportskanaler.
Når boksen ikke har været benyttet længe, bør den nok være tændt en times tid
inden man griber til at foretage disse indstillinger. Hvis der efter en time stadig er
problemer, kan nedenstående procedure følges for at få boksen på rette veje.

Benyt boksens fjernbetjening --- Altså TechniSat
Tryk MENU
Tryk Indstillinger
Tryk Genopret fabriksindstillinger
Tryk ja til spørgsmålet om du virkelig vil….. osv
Vælg 4. dansk og vælg OK
Vælg 2. Danmark og vælg OK
Vælg FORTSÆT (dermed accepterer du format (16:9) og antenneforsyning (fra))
Vælg FORTSÆT (det tager nu laaang tid (3-4 minutter))
Vælg FORTSÆT

(den har ikke fundet nyt software)

Skærmen viser nu:

Tillykke
Din boks er nu helt driftsklar
Bla bla, bla,

Vælg FORTSÆT

Hvis du stadig er inde i menuen, kommer du ud af den med knappen
exit på fjernbetjeningen.
Håber det virker nu!

Paul

