
Arion 
 

Enkel installasjonsguide 

 
Viktig: Har du signal på den gamle dekoderen skal du ikke skifte til den nye dekoderen før 

skjermen blir svart! 
 
Programkort: 
 

- Bytter du til ny dekoder bruker du det samme programkortet som før.  
 
Installering: 
 

- Koble opp dekoder med HDMI-kabel, antennekabel og strømforsyning   
- Endre kanalen på TV til HDMI   
- Slå på dekoder med rød knapp i høyre hjørne   
- Trykk på blå knapp for neste   
- Velg språk ved å bruke piltast til høyre og trykk på blå knapp   
- Trykk blå knapp  

 
- Angi lydvalg og undertekst ved å bruke piltast til høyre, og neste valg ved piltast 

ned Trykk blå knapp når du har valgt språk   
- Angi TV-skjerm format. Standard flatskjerm er 16.9. Trykk blå knapp for neste  

 
- Trykk på rød knapp for å starte automatisk 

søk: Startfrekvens: 177  
 

Sluttfrekvens: 858 
QAM modulasjon: All 
Nettverkssøking: Nei  

 
- Du vil nå få opp en oversikt over kanaler som ble funnet. Trykk exit for å gå ut 

av menyen.  
 
Kanalsøking: 
 

- Trykk på meny   
- Velg innstillinger og trykk OK   
- Velg kanalsøk   
- Velg automatisk søk, trykk OK og deretter rød knapp   
- Når søket er ferdig, trykk exit for å gå ut av menyen.  

 
Fabrikkinnstilling: 
 

- Trykk på Meny – System info – Fabrikkoppsett – Fabrikkinnstilling   
- Passord: 0000  

 
Signalnivå: 
 

- Trykk på Meny – System info – Signalnivå  
 

Har du trøbbel eller spørsmål? 
 

Se feilsøking på neste side for kjente problemstillinger og kontaktinformasjon 



Feilsøking: 
 

1. TV og dekoder er slått på, men jeg får ikke bilde på skjermen. 

- Løsning: Sjekk at alle kabler står godt i. Sjekk at tven står på kanalen på HDMI (Se 

 neste punkt) 

2. Jeg vet ikke hvordan jeg får skiftet til kanalen HDMI. 
 

- Løsning: Se om du finner en av knappene vist på bildene under på fjernkontrollen til 
tven og velg deretter HDMI på menyen på menyen. 

 
 

 

 

3. Jeg finner ingen kanaler etter gjennomført søk.  
 

Løsning: Sjekk at antennekabel er i orden og at signalstyrken er 50 eller mer. Ved 
lavt signal prøv antennejustering. Prøv å ta et nytt søk etter en stund. Dekoderen kan 
trenge litt tid for å bli oppdatert.  

 
4. Dekoderen slår seg automatisk av etter en stund.  

 
Løsning: Trykk på Meny – Innstillinger –Brukerinnstillinger - Hvilemodus og deretter 
angi når dekoderen skal gå i hvile  

 
5. Jeg får beskjed om at det er noe feil med kortet – smartcard.  

 
Løsning: Trykk på meny – System info – Piltast venstre (CAS) – dersom der står ingen 
kort satt inn, ta ut kortet og sett det inn med gullbrikken ned. Vedvarende 
feilmelding, ta kontakt med kundeservice.  
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