
Amiko 
 

 

Frekvens:    Symbol:    QAM: 
 
 

Installering 

 

- Trykk på den røde power-knappen oppe til venstre. 

- Vent til dekoderen slår seg på. Dette kan ta noe tid. 

- Trykk på menu-knappen for å få opp hovedmenyen. 

 

 

Automatisk søk - Cable 

 

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.  

- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg cable installation og trykk på ok-knappen. 

- Trykk på den hvite knappen for å søke. 

- Vent til kanalsøket er avsluttet.  

- Trykk på exit-knappen til man kommer ut. 

 

 

Manuelt søk - Cable 

 

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.  

- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg cable installation og trykk på ok-knappen. 

- Velg frequency ved å bruke piltast ned. 

- Tast inn den oppgitte frekvensen ved hjelp av talltastene. 

- Trykk på ok-knappen for å velge yes. Trykk piltast ned. 

- Tast inn den oppgitte symbol rate ved hjelp av talltastene. Trykk pilstast ned. 

- Velg den oppgitte modulation ved hjelp av høyre eller venstre piltast. 

- Sjekk signalindikatorene.  

- Den øverste søylen må være over 50 % og den nederste søylen bør være rundt 100 %.  

- Trykk på den grønne knappen for å søke. Vent til søket er avsluttet.  

- Trykk på ok-knappen for å velge yes. Trykk på exit-knappen til man kommer ut. 

 

 

Automatisk søk - Terrestrial 

 

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.  

- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg terrestrial installation og trykk på ok-knappen. 

- Velg Sweden under region ved å bruke høyre eller venstre piltast. 

- Trykk pil ned og velg off under tuner power ved å bruke høyre eller venstre piltast. 

- Trykk på den hvite knappen for å søke. 

- Velg 8 MHz ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Vent til kanalsøket er avsluttet. Trykk på exit-knappen til man kommer ut. 

 



Manuelt søk - Terrestrial 
 

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.  

- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg terrestrial installation og trykk på ok-knappen. 

- Velg Sweden under region ved å bruke høyre eller venstre piltast. 

- Trykk pil ned og velg off under tuner power ved å bruke høyre eller venstre piltast. 

- Trykk på den grønne knappen for å søke. 

- Velg frequency under scan mode ved hjelp av høyre eller venstre piltast. 

- Trykk piltast ned for å komme til frequency. 

- Tast inn den oppgitte frekvensen ved hjelp av talltastene.  

- Trykk piltast ned for å komme til bandwidth. 

- Velg 8 MHz ved hjelp av høyre eller venstre piltast. 

- Sjekk signalindikatorene. 

- Den øverste søylen må være over 50 % og den nederste søylen bør være rundt 100 %. 

- Trykk på den grønne knappen for å søke. 

- Vent til søket er avsluttet. 

- Trykk på exit-knappen til man kommer ut. 

 

 

Signalindikatorer 

 

- Trykk på info-knappen to ganger. 

- Trykk på den røde knappen nede til venstre. 

- Trykk på exit-knappen to ganger for å avslutte. 

 

 

Menylås 

 

- Menylåsen er 0000. Knappen for null er plassert under åttetallet.  

 

 

Programkort 

 

- Fjern «programkortet» som er i. Paneda-kortet skal settes inn i hullet på undersiden av 

dekoderen. Det skal settes inn med gullbrikken opp og inn. 

 

 

Ekstern tilkobling 

 

- Dekoderen takler både FAT32 og NTFS sine filsystem. USB-enheten (minnebrikke, 

ekstern harddisk etc.) kan kobles til på venstre side av dekoderen.  

 

 

Trygg fjerning av USB-enheten 

 

- Velg USB i hovedmenyen og trykk på ok-knappen. 

- Velg remove USB device safely ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg yes ved hjelp av venstre piltast og trykk på ok-knappen. 

 



Fabrikkinnstilling 

 

- Trykk på menu-knappen. 

- Velg system ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg default setting ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen. 

- Velg default value ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen. 

- Tast inn menylåsen som er 0000.  

- Velg yes ved hjelp av høyre eller venstre piltast og trykk på ok-knappen. 

- Vent til fabrikkinnstillingen er fullført. 

- Trykk på exit-knappen for å komme ut. 

- Trykk på menu-knappen for å få opp hovedmenyen. 

 

 

Undertekst 

 

- Trykk på subtitle-knappen. 

- Se om programmet har undertekst. 

- Velg språkpreferanse ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen. 

 

 

TV-liste 

 

- Trykk på ok-knappen for å få opp TV-listen. 

- Velg din kanalpreferanse og trykk på ok-knappen. 

- Trykk på exit-knappen for fjerne listen. 

 

 

Organisere TV-listen 

 

- Trykk på menu-knappen. 

- Velg service og trykk på ok-knappen. 

- Velg organizing services og trykk på ok-knappen. 

- Trykk piltast til høyre slik at move-symbolet blir blått og trykk på ok-knappen. 

- Velg kanalen man skal flytte ved hjelp av piltast opp eller ned.  

- Trykk høyre eller venstre piltast for å låse den valgte kanalen. 

- Trykk på piltast opp eller ned for å flytte kanalen. 

- Avslutt med ok-knappen for å plassere den valgte kanalen. 

- Gjenta prosessen for å flytte på flere kanaler.  

- Trykk på exit-knappen for å lagre valget. 

- Velg yes ved hjelp av venstre piltast og trykk på ok-knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opptak 

 

- Sett i en ekstern USB-enhet. 

- Velg kanalen man ønsker og trykk på rec-knappen for opptak. 

- Trykk på stop-knappen for å stanse opptaket. 

- Trykk på folder-knappen for å komme til lagringsplassen.  

- Under logoen av filmkameraet finner man alle opptak. 

- Bruk høyre eller venstre piltast for å komme dit. 

- Trykk piltast ned. 

- Velg opptaket man ønsker å se og trykk på ok-knappen. 

- Trykk på stop-knappen for å stanse visningen av opptaket. 

- Trykk på exit-knappen for å komme ut. 

 

 

Tidsinnstilt opptak 

 

- Velg kanalen man ønsker og trykk på rec-knappen to ganger for opptak. 

- Velg lengden på opptaket ved hjelp av høyre eller venstre piltast. 

- Når man har valgt lengden, så trykker på exit-knappen til man kommer ut. 
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