
Technisat HD 

 
Frekvens:    Symbol:    QAM: 
 

 
Installering 

 

- Velg svenska og trykk på OK-knappen. 

- Velg Norge og trykk på OK-knappen. 

- Velg din TV-type og trykk på OK-knappen. 

- Trykk på gul knapp for å hoppe over. 

- Trykk på gul knapp for å hoppe over. 

- Trykk på grønn knapp for å fullføre innstalleringen. 

 

 

Søking 

 

- Trykk på menyknappen.  

- Velg kanalsøking og trykk på OK-knappen. 

- Velg manuell søking og trykk på OK-knappen. 

- Bruk høgre eller venstre piltast for å endre «inmatningsformat»  

fra kanal til frekvens.  

- Tast inn frekvens xxxx (fire tall) på kanalfrekvens. 

- Tast inn teckenhastighet xxxx (fire tall).  

- Velg modulasjon. Bruk høgre eller venstre piltast for å velge QAM.  

- Sjekk signalindikatorene nederst på skjermen. Søylene bør være over 50 på nivå og 

opp mot 100 kvalitet.  Disse søylene bør også være stabile.  

- Trykk på grønn knapp for å søke. 

- Velg sorter automatisk og trykk på OK-knappen. 

- Velg fortsett og trykk på OK-knappen. 

- Trykk på EXIT-knappen til du kommer ut. 

 

 

Fabrikkinnstilling – For å reinstallere dekoderen 

 

- Trykk på menyknappen. 

- Velg innstillinger og trykk på OK-knappen. 

- Velg fabrikkinnstilling og trykk på OK-knappen. 

- Velg «återstall fabrikkinnstillinger» og trykk på OK-knappen. 

- Bruk venstre piltast og velg ja. Trykk på OK-knappen. 

 

 

Så installerer man. Se installering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opptak 

 

- Man kan kun ta opp et program av gangen med denne dekoderen.  

- Dekoderen kan ta opp selv om den er slått av på tidsinnstilt opptak. 

 

 

Opptak av pågående program 

 

- Sett i en ekstern USB-enhet (minnebrikke, ekstern harddisk etc. )  

i USB-inngangen bak på dekoderen. 

- Velg kanalen du ønsker og trykk på den røde REC-knappen for opptak. 

- Om man trykker på den røde REC-knappen to ganger, så kan man velge når opptaket 

skal stoppes. Opptaket kan stoppes etter programmet (valg nummer to) eller etter et 

valgt tidspunkt.  

Velg din preferanse og trykk på OK-knappen. 

- Man kan pause og starte sendingen, mens opptaket foregår. Dette kan man gjøre ved å 

trykke på den gule knappen. Man kan også spole frem (blå knapp) og tilbake (rød 

knapp), mens opptaket foregår. 

- Trykk på den grønne knappen for å stoppe opptaket. Velg om du vil lagre opptaket, 

slette opptaket (kassera) eller gå tilbake sendingen.   

Trykk på OK-knappen på et av valgene. 

- Om du velger å lagre opptaket, så finner du opptaket ved å trykke på den grønne 

knappen.  Velg det opptaket du vil se og trykk på OK-knappen.  

- For å stoppe visningen av opptaket trykker man på den grønne knappen. 

 

 

Tidsinnstilt opptak 

 

- Sett i en ekstern USB-enhet (minnebrikke, ekstern harddisk etc.).  

i USB-inngangen bak på dekoderen. 

- Trykk på menyknappen. 

- Velg «Timerorganisering» og trykk på OK-knappen. 

- Velg «Ny DVR-Timer» og trykk på OK-knappen. 

- Trykk på OK-knappen på TV-lista.  

Velg hvilken liste du ønsker og trykk på OK-knappen.  

- Trykk på OK-knappen på kanalen under og velg hvilken kanal du ønsker. 

- Skriv inn dato, start- og stopptidspunkt med tallene på fjernkontrollen.  

- Trykk på grønn knapp for å lagre. 

- Trykk på EXIT-knappen til du kommer ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Signalindikatorer 

 

- Trykk på OK-knappen. 

- Trykk på den gule knappen. 

- Trykk på EXIT-knappen for å avslutte. 

 

 

Organisere lister  

 

- Trykk på menyknappen.  

- Velg enten organisera TV-liste eller radioliste. 

- Velg kanalen som skal flyttes og trykk på den gule knappen for å sortere. 

- Bruk piltasten opp eller ned for å flytte kanalen.  

Trykk på OK-knappen for å lagre endringen. 

- Trykk på EXIT-knappen for å avslutte. 

 

 

Endre bildeformat 

 

- Trykk på OPT-knappen. 

- Trykk på den blå knappen for å endre bildeformat. 

- Velg din preferanse og trykk på EXIT-knappen for å avslutte. 

 

 

TV-liste 

 

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

- Velg din kanalpreferanse og trykk på OK-knappen. 

 

 

Programkort 

 

- Kortet skal settes inn i hullet på venstre side sett forfra. Det skal settes inn med 

gullbrikken ned og inn. 

 

 

Ekstern tilkobling 

 

- Dekoderen bruker FAT32 sitt filsystem. Det vil si at den eksterne USB-enheten også 

må bruke dette filsystemet. Hvis ikke, må man formatere USB-enheten til FAT32 fra 

for eksempel til NTFS. 


