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Säkerhets Föreskrifter 

Säkerhets Föreskrifter  
 

            Denna produkt har blivit tillverkat för att tillmötesgå de internationella säkerhetsstandarderna. 
            Vänligen läs all säkerhets- och användningsinformation innan du använder dig av produkten. 

Spara denna manual för framtida referens.  
STRÖMFÖRSÖRJNING 
AC 90-250V~, 50/60Hz 
Använd endast den typ av stömkabel som nätdelen till produkten är märkt med. Koppla bort 
Vantage från strömkällan innan du påbörjar underhåll eller installation. 

ÖVERHETTNING 

Överbelasta inte ditt eluttag, strömkabel eller adapter då detta kan resultera i en elektrisk brand. 
VÄTSKOR 
Denna produkt får inte utsättas för någon form av vätska, inte heller bör någon behållare med 
vätska placeras ovanför denna apparat. 
RENGÖRING 
Före rengöring, koppla bort apparaten från vägguttaget. Använd en mjuk trasa 
fuktad med vatten (inga rengöringsmedel) för att rengöra ytterhöljet. 
VENTILATION 
Luftspringorna ovanför apparaten måste förbli öppna, för att apparaten ska få rätt luftflöde. Ställ 
inte apparaten på mjuka möbler eller mattor. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller ha den 
nära någon värmekälla, och stapla inte annan elektrisk utrustning ovanför denna produkt. 
TILLBEHÖR 
Använd inga tillbehör som INTE är rekommenderade av tillverkaren, det kan medföra att 
apparaten inte fungerar som den ska, eller helt enkelt tar skada. 
KOPPLING TILL PARABOLENS LNB 
Koppla från apparaten från vägguttaget innan du kopplar eller kopplar från kabeln från din 
parabol. Om du inte gör detta kan detta skada ditt LNB. 
KOPPLING TILL TV 
Koppla från apparaten från vägguttaget innan du kopplar eller kopplar från kabeln från din 
parabol. Om inte gör detta kan din TV ta skada. 
PLACERING 
Ställ apparaten inomhus för att skydda den mot åska, regn eller direkt solljus. Installera inte 
apparaten nära en värmekälla såsom element, kupé värmare, ugnar eller andra produkter 
(inkluderar förstärkare) som alstrar värme. 
ÅSKA, eller AVSTÄNGD 
Dra ur strömkabeln från vägguttaget och koppla bort antennkabeln under åska, eller när den inte 
används under en längre tid. 
SERVICE 
Försök inte att på egen hand laga denna produkt, öppna eller ta bort skyddskåpor, detta kan 
resultera i elektriska urladdningar som kan skada dig. All service skall utföras av kvalificerad 
personal, eller av tillverkaren auktoriserade servicepartners, för att eventuell garanti ska gälla. 
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Kapitel 1 Innan du börjar  

Innan du börjar  
 

Allmänna Finesser  
• Accurate, Brilliant Friendly OSD with Full Function 

• MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4 

• LNB Controlling Logic (0/22KHz Tone) 

• SCPC/MCPC Receivable from C /Ku-Band Satellites 

• Digital Tuner with Loop-through 

• Wide Symbol Rate 2~45Mbps & Frequency Input 950~2150MHz 

• DiSEqC 1.0, 1.1 & 1.2 Supported (Go to X function) 

• 2 SCARTS for TV, VCR (optional) 

• 16 Bit Colors Graphic User Interface 

• Multi-language Menu 

• 13-digit VFD (Time clock in Stand-by mode) 

• OSD Teletext Supported 

• EPG (Electronic Program Guide) for On-screen Channel Information 

• Installation by Easy Setup Guide 

• 10,000 Channels 

• User-friendly Data Editing Function 

• Favorite Channel and Parental Lock Function 

• RS232C Port for Additional Information Service and Upgrading System Software 

• S/PDIF OUT Optical and Coaxial 

• HDMI 

• SVIDEO OUT 

• PVR Ready 
• Time-Shift 
• Unicable 
• OTA Update for Software and Channel Data 
• Nätverkskort 
• USB Port 
• 2 modulplatser och 2 kortläsare 
 

• Blindsökning 

Tillbehör  
• Bruksanvisning, Microduk, Vantage CD-Rom  

• Fjärrkontroll  
• Batterier  

• Hdmikabel  
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Kapitel 2>> Knappar och Funktioner  

Knappar och funktioner  
 

Framsida 

1  Power (   )  
Slår av och på din Vantage-mottagare. 

2  Pilarna (◄/►)  
Höjer och sänker volymen 
Flyttar höger/vänster i menyn 

3  Pilarna (▲/▼)  
Byter kanaler 
Flyttar upp/ner i menyn 

4  MENU  
Visar menyn 
Avslutar aktuellt menyläge eller går tillbaka 
till föregående meny 

5  OK  
Bekräftar ett val 

6  DISPLAY 
Visar kanalinformation 
Visar lokal tid i standbyläge  

Baksida
         

4 6 9 11 13 
 

1 Dish INPUT Tuner 2 
Anslutning för din parabol. 

2 Dish INPUT Tuner 1 
Anslutning för din parabol. 

3 LOOP 
Loop out är en vidarekoppling av 
parabolsignalen. 

4 USB 1 
Anslutning för en extern hårddisk med 
usb eller usb-minne. 

5 RS-232C 
För att ansluta till en PC. 
RS232 överför data till datorn. 
 

6 USB 2 
Anslutning till en PC. 

7 VIDEO OUT 
Kopplas till en videoingång på en TV eller 
ett externt videosystem. 

8  AUDIO OUT, LEFT / RIGHT 
Kopplas till ljudingången på en TV eller ett 
externt ljudsystem. 

9  Y Pb Pr OUT 
Kopplas till komponentingången på en TV 
eller ett externt videosystem. 

10 S-Video OUT 
Kopplas till en TV med en S-Videokabel  

11 S/PDIF OUT Optical & Coaxial  
 Kopplas till en digital ljudanläggning med 
en optisk kabel. 
12 Ethernet(Optional) 

Kopplas till nätverket med en nätverkskabel 

13 HDMI 

Kopplas till en TV med Hdmikabel 

14  SCART for VCR 
Kopplas till en Video/AUX med 
scartkabel. 

15 SCART for TV 
Kopplas till en TV med scartkabel. 

Svenska  
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Kapitel 2>> Kontroll och Funktioner  

 

Fjärrkontroll  
1  Power  

Av- och påslagning av TV och Vantage. 

2  Siffror (0~9)  
För snabb åtkomst av en specifik kanal. 
 

3  Mute ( )  
Av- och påsättning av ljud. 

4  Sleep ( ) ) 
Startar insomningstimern. 

5  Option 
Åtkomst av multifeedkanaler 

6  OK  
Åtkomst av kanallista eller för att bekräfta ett 
val i menyläget. 

7  Text 

Startar teletext. 

8  Last 
Visar en lista på senast besökta kanaler. 

9  MoSAic ( ) 

Öppnar flerkanalsläge. 

10 Audio ( )  
Val av ljudspår och ljudinformation. 

11 Arrow (◄/►)  
Volymkontroll och höger/vänster i 
menyläge. 

 
Arrow (▲/▼)  

Byter kanal upp eller ner och upp/ner i menyläge. 

12 Guide Button 
Öppnar EPG-läge. 

13 Media  
Öppnar din fillista. 

14 Zoom ( ) 
Zoomar in bilden, tryck två gånger för högre 
zoom 

15 Menu  
Öppnar huvudmenyn . 

Flyttar tillbaka till föregående meny/stänger 
meny. 

16 Info  
Visar kanalinformation på din TV. 

17 Back 

Går till föregående meny. Glöm ine att spara.  

18 SAT (  ) 

Shows a list of available satellites. 19  

VOl +/-  
Kontrollerer volymen. 

20 Page (+/-)  
Hoppar en sida, upp eller ner i TV- eller 
radiolistan. 

21 FAV  
Används för att välja en av dina Favoritlistor. 
Tryck upprepade gånger tills listan du önskar 
syns. 

22 REW<<  

Spola bakåt i uppspelningsläge, upptill 8 x. 

23 PR +/-  
Byter kanal, upp eller ner. 

24 Stop 

Stoppar en inspelning eller uppspelning. 

25 Record  
Direktinspelning 

26 Play/ Pause 
Visar din fillista, pausar och startar 
uppspelningar.  
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Kapitel 2>> Fjärrkontroll och Funktioner  

 

Fjärrkontroll  
 
27 FWD>>   

Snabbspolning, upptill 16 x uppspelningshastighet.  

28 PiP ( Picture in Picture )  
 Startar  PiP (bild i bild) funktionen  

29 Timer  
Öppnar programreservationsmenyn.  

30 Timeshift  
Startar Tidskiftsfunktionen.  

31 Mode ( ) Knapp 
Skiftar mellan TV- och Radioläge.  

Video Format  
Öppnar menyn för TV aspektläge (t.ex. 4:3, 16:9)  

Swap  
Skiftar från PiP (bild i bild) till fullskärmsläge.  

Pause 
Pausar och startar uppspelning i uppspelningsläge.  
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Kapitel 2>> Fjärrkontroll och Funktioner  
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Kapitel 2>> Fjärrkontroll och Funktioner  

 

Fjärrkontroll (ej översatt)  
 
Additional function  

1.  Learning Method  

•   If there is no further action within 30 seconds in LEARN MODE, the remote control turns to  
 normal operation mode switching LED off.  
•   TV Power key doesn’t have Default key data.  

The Learning Method  
•   Only the key of “TV Power”has Learning function.  
•   Toggle Learning (Continuous 2 codes should be learned in TV Power key)  
•  1st Learned data is produced upon 1st press and then 2nd Learned data will be produced  
 upon next pressing on the TV Power key.  

�  If you press [TV Power + OK] KEYs at the same time for 1.5 seconds, the remote goes into  
 leaning mode. => Then LED ON will be “ON’ for 30 seconds. If there is no further action, it  
 will automatically turn back to normal mode after 30 seconds switching LED off.  

�  Press TV Power key one more time. LED blinks one time and then LED will be “ON”. �  

Press 1st SOURCE KEY (Power key of the original key)  

�  If it learns correctly, --- LED will be “ON”after blinking Two Times.  
-  If it does not learn correctly, --- LED will be “ON” after blinking 5 Times  
-  If there is no input Signal for 30 seconds, the remote will stay in learning mode after  
 blinking 5 times.  
-  If no further input signal for another 30 seconds, the remote will return to normal operation  
 mode. LED will be OFF.  
-  If you want to teach it again, then you need to press TV Power key. --- LED will stay  
 “ON”after blinking one time.  

� Now you learned one code from your original TV power key. Please press TV Power key  
 one more time. --- LED will stay ON after blinking one time.  

=> If the first TV Power code is learned correctly (after LED Blinking two times), 2nd code 
can be taught.  

� Please press 2nd SOURCE KEY(Any numeric key from the original remote control. For  
 example Number 1)  

� If it learns correctly, --- LED will be “ON” after blinking Two Times.  
If it does not learn correctly, --- LED will be “ON” after blinking 5 Times  
=> If there is no input Signal for 30 seconds, the remote will stay in learning mode after 
blinking 5 times.  
If no further input signal for another 30 seconds, the remote will return to normal operation 
mode. LED will be OFF.  
=> If you want to teach it again, then you need to press TV Power key. --- LED will stay 
“ON” after blinking one time.  

� If you press [TV Power + OK] Keys at the same time, it turns back to normal operation  
 mode after LED blinking 3 times.  

2. Low Battery Warning Function  
It is the fuction to check if the battery has LOW VOLTAGE  

� If you press [STB Power] KEY at the level that IC’s OPERATING VOLTAGE is as low as  
 “2.2V ~ 2.3V”, power code will be produced blinking LED 3 times.  
� At that LOW VOLTAGE level, you can not go into LEARNING MODE.  
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Kapitel 3 >> Anslutningar  

Anslutningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placering av din Vantage  
• Installera din Vantage i horisontalt läge  
• Ställ inga tunga saker på din Vantage, såsom en TV.  
• Installera inte din Vantage på ställe såsom: Vibrerande ställe, direkt solljus, fuktiga utrymme, 
ställe med för hög eller för låg temperatur, eller ställe med otillräcklig ventilation.  

Anslut din Vantage till din parabol 
När du installerat ditt antennsystem ansluter du koaxialkabeln från ditt LNB på parabolen 
till "DISH INPUT" som finns markerad på mottagarens bakre panel. Alla kabelanslutningar ska t 
spännas med handkraft. Använd aldrig någon typ av verktyg för att dra åt, då detta kan skada 
Vantage och därmed förbruka din garanti. Använd endast 75 ohms koaxialkabel med f-kontakt. 
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Kapitel 3 >> Anslutningar  

 

Anslutningar  
 
 

Anslut din analoga satellitmottagare  
Översätts ej då användandet av analoga satellitmottagare i Sverige är obefintlig, vid frågor 
kontakta din auktoriserade återförsäljare för hjälp. 

Anslut din Vantage till din TV  
Du kan ansluta din Vantage till TV:n genom fyra olika metoder: RCA, SCART, HDMI eller YUV. 
Anslut Video/Audio RCA-kablar från Video OUT/AUDIO OUT (LEFT, RIGHT) på baksidan av 
Vantage till Video INPUT/AUDIO INPUT (LEFT, RIGHT) på TV:n. Om du ansluter TV:n via 
scartkabel ansluter du scartkontakten märkt TV till SCART på TV:n. Anslut Hdmikabel till 
ingången märkt "HDMI" på baksidan av Vantage och andra änden till TV HDMI-ingången. 

Anslut din Vantage till Video (gäller endast 7100/8000)  
För anslutning av video har mottagaren utrustats med en scart-ingång på baksidan märkt "VCR". 
Med hjälp av en scartkabel kan videon anslutas till Vantage. 

 

Anslut till en extern ljudanläggning  
För anslutning till ett externt ljudsystem har Vantage försetts med två RCA-kontakter på baksidan. 
Kontakterna är märkta AUDIO L (vänster) och AUDIO R (höger) för anslutning av höger och 
vänster högtalare i din ljudanläggning. 

Anslut till en digital ljudanläggning  
Anslut en kabel mellan S/PDIF OUT på baksidan av din Vantage och S/PDIF INPUT koaxial 
eller optisk på din digitala ljudanläggning. 
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Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner  

Grundläggande inställningar och Funktioner  
 

Menyinformation  
En meny är ett textfält som visas på TV:n. Rader som kan väljas är oftast markerade/aktiverade. 
Rader som inte kan väljas är inte markerade/aktiverade. De flesta menyerna visar kort information 
längst ner på din TV.  

Huvudmenyn består av sju menyer:  

•  Installation •  Spel 
•  Systeminställning •  Multimedia 
•  Kanalinställning •  Åtkomstbegränsad tillgång 
•  Föräldrarlås  

 
1  Användning av pil (▲/▼) kan förflytta dig upp och ner i menyerna och i dina tv-listor. 
  

2  När du nått önskat menyval, tryck OK för att bekräfta ditt val. 
   

3  I menyerna kan du ändra menyval genom att trycka på pil (◄/►) .  

4  Vill du gå tillbaka till föregående meny och samtidigt spara ändringarna tryck på Back.  
   

5  För att avsluta aktuell meny tryck på Menu.  

 

Kom igång  
 

När du startar mottagaren för första gången måste du välja menyspråk och du bör ställa in 
systemkonfigurationen. Utför nedanstående process för att söka kanaler. När du är klar kan du 
lyssna på radio och titta på TV. 

 

1  Sätt på din TV och Vantage.  
Bilden nedan visas på din TV.   
 
  

Val av menyspråk (OSD)  

2  Välj menyspråk genom att använda  
 pil (▲/▼) knapparna.  

Du ser det valda menyspråket på din TV genom 
att ditt val är upplyst.  

3  Välj installation genom att använda pil (◄/►)  
 knapparna. 
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Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner 

 

Kom igång  

Inställning av klocka  

1  Välj önskad tidszon geonom att använda   
 pil (◄/►) knapparna 

2  Välj om du vill använda dig av sommartid  
Använd pil (◄/►) knapparna, för att välja av/på. 

3  Tryck på blå knapp för att fortsätta.  

 

 

Antenninställning Tuner 1  
Val du gör här påverkar ditt resultat. En felaktig 
konfiguration gör att du inte kan söka kanaler.  

1  Välj Antenninställning genom att använda 
    Pil (▲/▼) knapparna, avsluta med att trycka på 
    OK-knappen. Antenninställnings menyn visas.  

2  Välj önskad satellit genom att använda 
     pilknapparna (▲/▼) or eller Page (+/-) knapparna. 
     Tryck på pilknapparna (◄/►) för att göra 
      inställningar.  

3  Gör inställningar genom att använda pilknapparna.  

Se längst ner på denna sida vad som gäller för 
just din installation, välj efter behov. 

DiSEqC 1.0 = maximalt 4 lnb 
DiSEqC 1.1 = maximalt 16 lnb 
DiSEqC 1.2/ USALS = motorstyrning 

LNB ström: av eller på (normalt: på)  

Longitud: Använd normalläge  

LNB Typ: Universal 1, Universal 2 (normalt 
Universal 1)  

LNB Freq: Skall ej ändras  

DiSEqC Port:1~4 for 1.0.  
Tone 22kHz: av, på eller Auto (normalt: Auto)  
Unicable: Tryck OK för att välja Autodetektering 
Motor: Flyttar parabolen med hjälp av DiSEqC1.2 eller USALS  
DiSEqC1.1: Väljs då din parabol har fler än fyra lnb 
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Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner 

 

Kom igång  

AntenninställningTuner 2  
1  Välj Antenninställning genom att använda 

Pil (▲/▼) knapparna, avsluta med att trycka på 
OK. Antenninställnings menyn visas.  

2  Välj ett av följande val:  

Samma Signal: Samma konfiguration som tuner 1  

Loop Through: Medföljande antennkabeln från 
tuner 1 loop through till dish input 2  

Separerade: Tuner 2 har en annan konfiguration 
Efter detta val kommer samma meny upp som 
för tuner 1, du måste därför göra dina 
inställningar.  

 

Installations val  

1  Välj ett av följande val med hjälp av pil (▲/▼) knapparna.  

Val 1: Automatisk kanalsökning (se sidan 15)  
Val 2: Ladda ner kanallista från Astra (finns för närvarande inte till Thor 1w och Sirius 5e)  
Du kan välja olika kanallistor. Välj den kanallistan du vill ha och tryck på OK.  
 
Val 3: Tysk kanallista  
 

2  Tryck på OK-knappen. 
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Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner 

 

Kom igång  

Automatisk kanalsökning  

1  Välj automatisk sökning genom att använda dig  
     av pil (▲/▼) knapparna, och tryck på OK.  

Den för installerade satellitlistan visas.  

2  Välj en av de satelliter du vill ha genom att 
     använda dig av pil (▲/▼) knapparna och välj 
     det sökningsläge du föredrar.  
     Använd  pil (◄/►) knapparna. För att välja.  

•   Av: Genomför ej en kanalsökning.  

•   Alla: Söker både fria- och betalkanaler.  

•   Fri: Söker endast fria kanaler.  

•   NIT: Söker genom alla lägre med hjälp av nätverkssökning.  

•   Du kan välja Av, Alla, Fri or NIT för varje satellit i listan.  

3 Tryck på OK, automatisk kanalsökning kommer nu att starta. 
Alla kanaler på den valda satelliten kommer nu att laddas ner. 

4 Tryck på OK för att spara kanallistan. 

5 Tryck på Back ( ) för att gå ut ur menyn. 
Använd pil (▲/▼) knapparna för att bläddra till 
önskad kanal. Det är nu fritt fram att välja mellan 
de lagrade TV- och Radiostationerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information om hur man gör en sökning på en satellit, se kapitel 5 ! 
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Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner 

 

Terrestrial automatisk kanalsökning 
(gäller endast Vantage 8000TS) 

1  Tryck på OK för att påbörja automatisk sökning.  

2  Tryck på OK för att spara kanalerna.  
3  Tryck på Back för att gå ur menyn.  
 Använd pil (▲/▼) knapparna för att bläddra till 
 önskad kanal. Det är nu fritt fram att välja mellan de 
 lagrade TV- och Radiostationerna. 

 

 

Grundläggande hantering  
Denna sektion förklarar olika funktioner medan du tittar TV eller lyssnar på Radio.  

Skifta kanal  
Du kan skifta kanal på olika sätt.  

•   Metod 1: Tryck på pil (▲/▼) knapparna eller PR+/- knapparna.  

•   Metod 2: För att välja en specifik kanal använd dig av sifferknapparna (0~9).   

•   Metod 3:  
1  För att visa kanallistan, tryck på OK.  
2  För att välja en kanal du vill titta på använd pil (▲/▼) knapparna och tryck sedan på OK.  
Är det många kanaler i listan använd Page (+/-) eller pil (◄/►) knapparna för att förflytta dig 
en sida i taget.  
 

•  Tryck på Mode ( ) knappen för att skifta mellan TV- och Radiokanaler. 

•   Metod 4: Ifall du har sökt upp fler än två satelliter. 
1  Tryck på SAT( ) knappen för att visa listan över satelliter. 
2  Välj önskad satellit med hjälp av pil (◄/►) knapparna och tryck på OK.  
3  You can follow the method 3 instruction for channel selection.  

•   Metod 5: Hur man förflyttar sig till en kanal som man redan har sett.  

1  Tryck på last-knappen på din fjärrkontroll.  
2  Tryck på Ok efter att du valt en kanal i listan med hjälp av pil (▲/▼) knapparna. 
3  Tryck på OK för att återgå till fullbildsläge.  

 

Volymkontroll 
För att kontrollera volymen:  
•   Tryck på VOL+/- eller pil (◄/►) knapparna.  
•   Tryck på Mute ( ) knappen för att stänga av ljudet. 
•   Tryck på Mute ( ) knappen igen eller VOL+/- eller pil (◄/►) knapparna för att aktivera ljudet. 

16 English 



 
Kapitel 4 >> Grundläggande inställningar och Funktioner 

 

Grundläggande hantering  

Info Bar  
Kanalinformation visas för en en kort stund när du skiftar kanal.  

Övergripande information  
Tryck på INFO-knappen; Här ser du en övergripande information om kanalen.  
 
 1  Kanalnummer och namn  

2  Aktuell tid  

3  Signalstyrka  

4  Signalkvalité  

5  Ikoner: HD kanal, Låst kanal, Radio Channel, kodad kanal, Undertext, Teletext information  

 

6  EPG-information. 

7  Åtkomstbegränsad tillgång 

Detaljerad kanalinformation  
Du kan se detaljerad information genom att trycka på INFO (  ) knappen igen.  

8  You can see detailed channel information pressing the INFO button again.  

9  Satellit, Frekvens, Symbolhastighet, FEC, Polaritet, Video PED, Audio PID, PCR PID, 
    Transponder  

10 Visar dataströms information.  

Val av ljudspår  
Du kan välja ljudspråk, ljudspår eller ljudläge.  

1. Tryck på Audio (Gul) knapp.  

2. Tryck på pil (▲/▼) knapparna för att välja 
    ljudspråk eller ljudspår, tryck sedan OK.  

3. Tryck på pil (◄/►) knapparna för att välja 
    Stereo, Mono-vänster eller mono-höger.  

4. Dataströms information.  

Val av OSD teletext, VBI teletext, Undertext och DVB-undertext  
Du kan välja OSD teletext, VBI teletext, undertext och DVB-undertext för aktuellt TV-
program, om TV-stationen sänder detta.  

•   OSD teletext: Tryck på Textknappen  

•   VBI teletext: Tryck på Textknappen två gånger.  

•   Undertext: Tryck på Textknappen tre gånger.  

•   DVB-undertext: Tryck på Textknappen fyra gånger.  
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Grundläggande hantering  

Insomningstimer  
Tryck på GRÖN (Sleep) knapp, den kommer att visa satt tid om detta är valt i Tidinställnings- 
menyn. Tryck upprepade gånger för att sätta en avstängningstid (0 min -120 min)  

 

Zoomfunktion  
Du kan få bilden på din TV att bli större genom att trycka på Zoom ( ) knappen. 

1  Tryck på Zoom ( ) knappen. 

2  Välj en del av bilden du vill förstora genom att trycka på pilknapparna och sedan på OK.  
 Picture is enlarged two times.  

3  Varje gång du trycker på Page (+/-) knapparna,
 förstoras bilden två eller fyra gånger.  

Tryck på pil (▲/▼/◄/►) knapparna för att skifta 
zoomposition.  

4  För att avbryta zoomfunktionen tryck på zoom 
   ( ) knappen två gånger eller tryck på Back.  

 

Kanallista  
Genom att trycka på OK knappen medan du lyssnar 
på radio eller tittar på TV kan du på så sätt få upp 
aktuell kanallista. Skifta mellan radio och TV genom 
att trycka på Mode (    ). 

Ikonen till höger om kanalnamnet indikerar om 
kanalen är fri eller kodad.  

Välj kanal genom att använda pil (▲/▼/◄/►), PR+/-, or Page (+/-) knapparna och tryck på 
OK för att titta.  

De färgade knapparna visar kanallistorna som följer:  

•   Röd knapp: Bokstavsordning  
•   Grön knapp: Satelliter  
 (alla/sökta satelliter)  
•   Gul Knapp: Leverantörernas namn  
•   Blå  knapp: HDTV-Kanaler  
•   Opt : Editera en kanallista  
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Grundläggande hantering  

Att se en kanal i en specifik ordning 
(Alfabetisk/Satellit/Leverantör/HD)  

1  Tryck på de färgade knapparna 
(Röd/ Grön/Gul/Blå)  

Kanallistan blir markerad.  

2  Välj Alfabetisk, Satellit, Leverantör, eller HD  
 använd pil (▲/▼) knapparna.  

Kanallistan kommer att sorteras enligt ditt val.  

3  Välj kanal genom att trycka på pil (▲/▼)  
 eller Page (    /    ) knapparna och tryck sedan 
     på OK. 

Elektronisk Program Guide (EPG)  
EPG visar information om program, såsom titlar, sändningstablåer,   
Programinnehåll etc. Tjänsten skiljer sig mellan olika leverantörer. 

1  Tryck på GUIDE-knappen medan du tittar på TV eller lyssnar på Radio, information om 
    programmet kommer då att visas på din TV (om sådan information är tillgänglig).  

2  Välj ett program för mer information.  
•  Pil (▲/▼) : Väljer en kanal  
•  Pil (◄/►) : Väljer ett program på aktuell kanal med 30min tidsintervaller.  
•  Du kan se detaljerad information genom att trycka på Page (+/-).  

3  Tryck på OK-knappen för detaljerad information över valt program.  

4  Tryck på GUL-knapp för att växla visningsläge (många och få).  

5  Tryck på BLÅ-knapp för att hoppa en dag.  

6  Tryck på RÖD-knapp för att hoppa en dag bakåt.  

7  Tryck på GRÖN-knapp för att spela in ett program. 
     (Läs mer om detta i PVR-kapitlet) 

8  För att gå ur EPG-läget tryck på BACK-knappen  
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Kapitel 5 >> Huvudmeny  

Huvudmeny  
Menyn är designad ur en användarvänlig synvinkel för att underlätta vid navigering i 
menysystemet. Huvudmenyn är indelad i 7 undermenyer som gäller skilda funktioner vilket gör 
det mer överskådligt.  

 

Installation  
 

I menyn Installation kan du anpassa dina antenninställningar och utföra en 
kanalsökning. 
Tryck på Meny-knappen.  
Välj Installation med hjälp av pilknapparna (◄/►)  i huvudmenyn.  
 

Installation >> Antennkonfiguration  

Antenninställning TUNER 1 eller Tuner 2  
Du kan välja antenn och lnb-information för att söka 
kanaler. Är inte inställningarna rätt gjorda, kommer du 
inte att hitta några kanaler, och kan därför inte se på  
några TV-program eller lyssna på Radio.  

1  Välj antenninställning genom att trycka på 
    pilknapparna ▲/▼)  
 Tryck sedan på OK-knappen.  

Antenninställnings-menyn kommer fram.  

2  Välj satellit som du vill avsöka genom att trycka 
på pilknapparna (▲/▼) eller Page (+/-) och tryck på 
pilknapparna (◄/►) för att göra ett val.  

3 Välj ett alternativ genom att använda pilknapparna. 

� LNB Power 

Sätt LNB Power På. (detta val är väldigt viktigt)  

� Longitud  
Om du vet den exakta longituden du befinner dig på använder sifferknapparna (0~9). 
och växlar mellan E (öster) och W (väster) med hjälp av pilknapparna (◄/►). 

� LNB Typ (Se till att Universal 1 är valt, )  
Välj LNB-typ genom att trycka på pilknapparna (◄/►). 
- Universal 1 (9750 / 10600) 
- Universal 2 (9550 / 10750) 
- Unicable (1210 IF / 1420 IF / 1680 IF / 2040 IF) 

• Välj Unicable och tryck på OK-knappen för att välja en IF via Autodetektering 
(Unicable stödjer inte funktionen snabbsökning.) 
- Användardefinierad (LNB Low(låg) / LNB High(hög)) 

• LNB IF-frekvens kan anges med fjärrkontrollens sifferknappar 
- Standard (5150 / 9750 / 10000 / 10600 / 10750 / 11250 / 11300 / 11475) 
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Installation  
 
Note  

•   Vad är en lågbrusblockerare (LNB)?  
Ett LNB sitter på parabolen. Den förstärker de väldigt svaga signalerna från satelliten, och 
konverterar mikrovågssignalen, så den inte förlorar i styrka mellan parabolen och din 
satellitmottagare.  

 

� DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) Mode  

Du kan välja DiSEqC med hjälp av pilknapparna (◄/►) .  
Du kan välja ett följande läge: DiSEqC Port1~4 för 1.0, Tone Burst 1~2 och Av.  

 

� Tone 22KHz  

I det fall där du använder dig av dual LNB eller två paraboler kopplade till en 22KHz Tone 
Switch, med 22KHz Tone Switch (På, Av, eller Auto) växla mellan LNB eller parabol.  

� Motor  

Välj mellan motorinställningarna: DiSEqC, USALS, Positioner, och Ingen. 

� DiSEqC 1.1  

I det fall du använder  DiSEqC 1.1 välj port 1~16 för de satelliter som ska mottagas 
med hjälp av pilknapparna (◄/►). (viktigt att du anger rätt port till rätt satellit) 

� Signalstatus  

Tryck på den blåa knappen för att kontrollera signalstyrkan för varje TP och satellit med 
hjälp av pilknapparna (◄/►▲/▼). 

Du kan söka vald satellit och TP samt spara ändringarna 

-   Grön knapp: Satellit automatisk sökning  
-   Gul knapp: TP sökning  

4  Efter att du gjort dina val, tryck på OK-knappen eller Röd-knapp för att spara.  
•   Välj satellit(er) som stämmer överrens med riktningen/installationen av din parabol.   

5  Tryck på Back för att återgå till installationsmenyn.  
 

 

Notera  

•   DiSeqC är ett registrerat varumeräke för Eutelsat Communications.  
Det är en standard som gör det möjligt att för en DiSEqC-kompatibel digitalmottagare att 
sända en signal över koaxialkabeln till en switch som switchar mellan olika LNB och 
paraboler. DiSEqC använder 22KHz-signalen för att kontrollera switchen.  
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Installation  
Installation >> Tuner (1 eller 2) >> Motorinställningar  

Motorinställningar  
 
� DiSEqC 1.2  

Om motor är inställd på DiSEqC 1.2 i 
antenninställningsmenyn.  

1  Välj motorinställning med hjälp av 
     pilknapparna (▲/▼) och tryck på OK.  

2  Välj en satellit genom att använda  
     pilknapparna (▲/▼) och tryck på OK. 
     Satellitlistan visas, välj en satellit med hjälp 
     pilknapparna(▲/▼) tryck sedan på OK. 
     En punktlista visar valda satelliter.  

3  Tryck på RÖD-knapp för att spara valda satelliter, tryck sedan på Back.  

4  Om du trycker på Gul-knapp, markeras OSD-navigationsmenyn. Använd pilknapparna 
     för att styra motorn Väst, Öst, Norr, Söder i ordning. Positionen på motorn kan 
     begränsas med mjukvarans inställningar (Väst/Öst) med hjälp av RÖD och BLÅ knapp.  

5  Tryck på GUL-knapp för att markera satellit.  

6  Tryck OK på menyn Gå till satellit. Parabolen ändrar sin position till den valda satelliten. 
     (Upptill 28 satellitpositioner kan lagras, beroende på vilken typ av motor du använder).  

7  Tryck på OK för att spara den aktuella positionen. Aktuell position på motorn 
     sparas efter vald satellit.  

8  Du kan i funktionsmenyn ändra (Gå till Ref. Position / Återställ Position / Beräkna  
 Position) genom att använda pilknapparna (◄/►) Aktivera med OK-knappen.  
 
 - Gå till Ref. Position: Tryck på OK-knappen i menyn  Gå till Ref. Position. Motorn 
       ändrar sin position till noll grader longitude / latitude där räkningen påbörjas.  

  -  Återställ Position: Återställ  Återställer motorn till standardvärdet 

-  Beräkna positioner: Väljer en satellit för att granska positionen på motorn och spara 
    ändringarna. Ändrad position på motorn påverkar riktningen av de andra satelliterna.  
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Installation  
 
9  Bekräftar Aktivera begränsningar/avaktivera begränsingar genom att trycka på OK- 
    knappen. Du kommer att bli tillfrågad om du vill använda Väst/Öst-inställningarna 
    eller de begränsade inställningar.  

10 I menyn Kontinuerlig/Stegvis(impulser)/Tid(sekunder) kan du ändra positionen på motorn. 
     Om du trycker på pilknapparna (◄/►) en gång I Kontinuerligt-läge, låses vald TP på 
     aktuell satellit, eller så stannar motorn. I Stegvis-läge kan du välja steg (impulser) 
     från 1 till 10. Motorn ändrar sin position beroende på valda steg, antingen höger eller 
     vänster (beroende på motor). I tid-läge kan du välja mellan 1-20 sekunder, motorn ändrar 
     sin position höger eller vänster, beroende av hur många sekunder som valts.  

 

� USALS  

1  Använd pilknapparna (▲/▼) för att välja 
     motorinställning, tryck sedan på OK-knappen.  

2  Välj menyn Satellit med hjälp av 
     pilknapparna (▲/▼) tryck sedan på OK.  
 Satellitlistan visas. Välj satellit med hjälp av 
     pilknapparna (▲/▼) tryck på OK. En 
     punktlista visar valda satelliter.  

3  Tryck på RÖD-knapp för att spare valda  
     satelliter och tryck sedan på BACK.  

4  Om du trycker på GUL-knapp markeras 
     OSD-menyn. Använd pilknapparna för att  
     styra motorn Väster, Öster, Norr, Söder. 
     Motorns position kan begränsas med programvarans inställningar (Väst/Öst) 
     med hjälp av RÖD -och BLÅ knappen.  

5 Tryck på GUL-knapp för att markera satellit. 
•   Den här funktionen fungerar kanske inte, beroende på USALS-program. 

6 Ange värdet 000.0 E/W (latitud) och 000.0 N/S (Longitud) tryck sedan på OK-knappen i 
menyn Gå till  X. Motorn ändrar sin position efter vald satellit.  

7  Bekräfta funktionen aktivera begränsingar/avaktivera begränsingar genom att trycka 
på OK-knappen. Du kommer att få välja mellan Väster/Österinställningarna eller 
begränsade inställningar.  

•   Den här funktionen fungerar kanske inte, beroende på USALS-program.  
•   Tryck på OK i menyn Gå till Referens. Motor ställer sig på noll grader longitud/latitud.  
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Installation  
 

� Positioner  

1  Den här funktionen används för att ta emot DiSEqC 1.2 kommandon med 
     adaptern som styr  positioneringsantennen. 
     Välj satellit med hjälp av pilknapparna (▲/▼) 
     och tryck på OK-knappen. Satellitlistan 
     visas. I satellitlistan kan du välja satelliter 
     med OK-knappen. Tryck på RÖD-knapp för 
     att spara valda satelliter.  
 2  Om du trycker på GUL-knapp markeras 
     navigationsmenyn. Använd pilknapparna  
     (▲/▼/◄/►) för att flytta motorn Väster, Öster 
     Norr och Söder. Motorns position kan  
     begränsas med programvarans inställningar (Väst/Öst) med hjälp av RÖD/BLÅ knapp  
3 Tryck på OK-knappen i menyn Gå till satellit. Parabolen ändrar sin position till riktningen 
     för satelliten. 
4  Tryck på OK-knappen i menyn spara aktuell position. Aktuell position på motorn 
     sparas efter på vald satellit.  
5  Tryck på OK-knappen i menyn Gå till Ref. position. Motorn ändrar sin position till noll 
     grader longitud/latitud, där räkningen påbörjas. (Denna funktion stöds inte av adaptern 
     som kontrollerar positioneringsantennen)  
6 Go to Reference changes the position of control adaptor. 
7 Reset Positioner initializes the position of motor to the default value. 
8 Du kan ändra I funktionsmenyn (Gåt till Ref. Position / Återställ Position / Beräkna positioner 

Med hjälp av pilknapparna (◄/►), aktivera funktionen med OK-knappen. 
-  Gå till Ref. Position: Ändrad riktning på motorn påverkar även de andra satelliterna. 
-  Beräkna Position: Bekräfta funktionen Aktivera/avaktivera begränsningar genom att 

         trycka på OK. Denna funktion stöds kanske inte beroende på modell som används.  
 9 Metoden för att ändra position på motorn väljs i menyn  Kontinuerlig/Steg/Tid. Om du 
    trycker på pilknapparna (◄/►) en gång i läget Kontinuerligt, låses den aktuella TP- 
    signalen eller så stannar motorn.  
     I läget Steg (impulser), kan du välja att gå från 1 till 10. Motorn ändrar sin position 
     beroende på hur många steg du valt, antingen till vänster eller höger (beroende av motor) 
 I läget Tid (sekunder), kan du välja mellan 1 till 20. Motorn ändrar sin position beroende 
på hur många sekunder du valt, antingen vänster eller höger (beroende av motor).  

Om du har en MOTEK motor ska du använda positioner-menyn istället för DiSEqC 1.2. för 
att vara säker på att motorn fungerar korrekt. 
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Installation  
Installation >> Tuner (1 eller 2) >> Automatisk sökning  

Automatisk sökning  
Om du väljer att söka kanaler beroende på din parabol-konfigurration, kan din Vantage 
automatiskt söka kanaler utan att du behöver mata in någon annan information.  

1  Välj Automatisk sökning med hjälp av 
    pilknapparna (▲/▼) i Installations-menyn 
    och tryck på OK-knappen.  

2  Välj satellit som du vill avsöka med hjälp av 
    pilknapparna (▲/▼) och välj sökläge  
 (Alla, Fria eller NIT) med hjälp av 
     pilknapparna (◄/►).  

•   Alla: Söker alla kanaler (fria och betalda).  
•   Fria: Söker enbart efter fria (gratis) kanaler.  
•   NIT: Söker alla med TP-nätverkssökning.  

3  Tryck på OK-knappen, och din Vantage påbörjar sökingen. Efter att den automatiska sökningen 
    är klar kan du se TV -och Radiokanaler i listan.  
 
 
 

Installation >> Manuell sökning  

Manuell sökning  
Du kan söka kanaler på de valda satelliterna 
genom att mata in transponderinformation om just 
de kanaler du är intresserad av.  

1  Välj manuell sökning med hjälp av 
    pilknapparna  (▲/▼) i Installations-menyn 
    och tryck på OK-knappen.  

2  Gör följande för att göra en manuell sökning.  

� Satellit:  

Välj satellit med hjälp av pilknapparna (▲/▼ 
◄/►)  eller Page (+/-) .  

� Transponder:  

Ställ in transpondern för vald satellit.  
Välj transponder med hjälp av pilknapparna (◄/►).  
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Installation  
Om du inte hittar vald transponder, välj ny för att ändra transponderinformation enligt 
följande:  
•   Frekvens  

Visa vald TP-frekvens.  
•   Symbolhastighet  

Visa vald TP-symbolhastighet.  
•   FEC (Forward Error Correction)  

Välj  mellan Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, och 7/8 använd pilknapparna (◄/►).  
•   Polaritet  

Du kan välja mellan Horisontal, Vertikal, Cirkulär Vänster, och Cirkulär Höger 
använd pilknapparna (◄/►).  

•   Horisontal utnivå är 18V och Vertikal utnivå är 13V via LAN.  
 
 

OBS  

•   Vad är en transponder ?  
En trådlös kommunikationsenhet som oftast är fäst vid en satellit. En transponder  
Tar emot och skickar inkommande signaler med ett förutbestämt frekvensomfång. 
Efter att signalen mottagits, sänder transpondern signalerna med olika frekvenser.  

 

� Sökläge  
Bestäm om du vill söka fria kanaler eller alla inklusive betalkanaler. Välj ett sökläge med 
hjälp av pilknapparna (◄/►).  
•   Alla: Söker alla typer av kanaler.  
•   Fria: Söker endast fria kanaler.  

� NIT-sökning  
Du kommer att få ett val om du vill söka kanaler för en annan 
transponder, välj antingen Ja eller Av med pilknapparna (◄/►).  
Välj Ja för att påbörja nätverkssökningen.  

� PID-sökning  
Du kan manuellt söka kanaler, genom att ange individuella PID-värde. Ange PID-
värdet med sifferknapparna (0~9).  
Välj först PID-typ (Video PID, Ljud PID, eller  PCR PID) med hjälp av pilknapparna 
(◄/►), ange sedan PID-värde med sifferknapparna 0~9).  

3 Tryck på OK-knappen för att starta sökningen. 
Efter att automatisk sökning är avslutad, kan du börja avnjuta TV- och Radioprogram som hittats 

     på de valda satelliterna. 
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4  Tryck på RÖD-knapp i menyn Manuell sökning.  

•   Satellit: Välj satellite med pilknapparna (▲/▼ ◄/►) eller Page (+/-)   
•   Transponder: Ändra TP med pilknapparna (◄/►)  
•   Frekvens: Visar aktuell frekvens  
•   Symbolhastighet: Visar aktuell symbolhastighet  
•   FEC (Forward Error Correction): Visar aktuell FEC   
•   Polaritet: Visar aktuell polaritet  
•   Lägg till TP: Tryck på GRÖN-knapp för att lägga till en ny TP  
•   Ta bor  TP: Ta bort aktuell TP genom att trycka på GUL-knapp  
•   RÖD-knapp: Sparar TP-informationen  

 

 

Blindsökning  
1  Tryck på OK för att öppna Blindsökningsmenyn.  

2  Välj Start- och slutfrekvens I det område du vill 
     avvsöka.  

3  Välj frekvenshopp för sökning av transpondrar.  

4  Välj polarisation.  

5  Välj om du vill begränsa din sökning för fria 
     (gratis) kanaler eller alla kanaler (inklusive 
     betalkanaler).  

6  Starta blindsökningen genom att trycka på OK.  
 

OBS 

Blindsökning söker av hela satelliten, hittas icke dokumenterade transpondrar läggs 
dessa automatiskt till I din kanal- och transponderlista.  
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Installation >> Grundinställningar  

Grundinställningar  
Du kan återställa din Vantage till grundutförande i det fall du stöter på problem eller att något 
går fel efter att du sparat kanaldata och annat som påverkar funktionerna i din Vantage.  

1  Välj grundinställningar med hjälp av pilknapparna(▲/▼) i menyn Installation och 
    tryck sedan på OK-knappen.  

2  Välj Fabriksinställning eller STB (Set-Top-Box) omstart genom att använda pilknapparna 
    (▲/▼) och tryck sedan på OK-knappen.  

•   Fabriksinställning: Återställer till grundinställningarna som angivits av fabriken.  
Om du trycker på OK-knappen I denna meny kommer det upp en ruta där du får bekräfta 
kanalinstallation eller fabriksinställning, välj Ja eller Nej och tryck på OK-knappen.  

•   STB Omstart  
Om du trycker på OK I denna meny kommer din Vantage att starta om.  

 

 

Systeminställning 
You can set the system configuration in this menu. Press the Menu button.  
 
Välj Systeminställningar genom att trycka på pilknapparna (◄/►) i menyn.  
 
Systeminställningar >> Språkinställningar  

Språkinställningar  
Här kan ställa in språket för OSD-navigationsmenyn, 
Ljudspår 1-2, undertexter och EPG 1-2 samt Text-TV 

1  Välj språkinställningar med pilknapparna (▲/▼) 
     i menyn systeminställningar och tryck på OK.  

2  Välj något av  OSD, Ljud 1- 2, Text-TV, undertext,  
eller EPG1-2 med hjälp av pilknapparna (▲/▼) 
använd pilknapparna (◄/►) för att välja språk.  
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Systeminställning  
 
Systeminställningar >> OSD-inställning  

OSD-inställning 
Du kan justera hur transparent informationsrutorna, 
och skärmsläckaren ska visas på din TV.  

1  Välj OSD-inställning med hjälp av pilknapparna 
    (▲/▼) i menyn Systeminställningar, tryck på OK.  
2  Välj någon av Transparens,Fönstertransparens, 
     skärmsläckartid, VFD-modul visa i standby- 
     läge, och skärmsläckar-tid med hjälp av  
     pilknapparna (▲/▼) samt pilknapparna (◄/►) 
     för att göra ändringar.  

•   Transparens: 0 (ogenomskinlig) to 100%  

•   Fönstertransparens: 0 (ogenomskinlig) - 100%  

•   Informationsruta: 1 - 60 sekunder eller alltid  

•   Skärmsläckartid: 1 - 60 minuter eller ingen  

•   Seriemodul: X-crypt eller ingen  
 

Systeminställningar >> Videoinställningar  

Videoinställningar  
Här kan du göra en hel del inställningar för ditt TV-system 
Bildförhållande, TV Aspect Ratio, Video Aspect Ratio, 
RGB, Y/Pb/Pr or Composite, RF Channel, 
Broadcasting System, Video Freeze and DVB 
Subtitle.  

1  Välj videoinställningar med hjälp av pilknapparna 
    (▲/▼) i menyn Systeminställningar och tryck på 
    OK-knappen.  

2   Välj Mediainställning med hjälp av pilknapparna 
     (▲/▼) och tryck på pilknapparna (◄/►) för att 
     göra ändringar.  

•   TV-system: 576p, 720p, 1080i  

•   Bildförhållande TV: Du kan välja den aspekt som passar din TV. (4:3,16:9 eller Auto)  

•   Bildförhållande Video: Du kan välja hur bilden på din TV ska visas.  
 (Letter Box, Pan & Scan, Mixed, or Full)  

•   Videosignal-Typ: RGB, Y/Pb/Pr, Composit (se sidan 51)  

•   Video Frys: På/Av (stillbild vid kanalbyte)  
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Systeminställning  

Ljudinställningar  
I den här menyn kan du völja olika ljudinställningar som passar just din ljudanläggning:  
 

1  Med pilknapparna (◄/►) välj Ljudinställningar och tryck på OK-knappen.  

2  Använd pilkanpparna (▲/▼) för att välja Ljudinställningar. Använd pilknapparna 
      (◄/►) för att göra ändringar:  

•   Dolby Digital: PÅ, AV  
•   SPDIF-ut: Dolby Digital, PCM  
•   HDMI Dolby Digital: AV, PÅ  
 
(Sidan 50 innehåller förklaringar till de flesta 
definitioner)  

 
 
 
 
 
 
 

Systeminställningar >> Tidsinställningar  

Tidsinställningar  
Du kan sätta en tids-zon.  
1  Välj tidsinställningar med pilknapparna(▲/▼)  

i meny Systeminställningar och tryck på OK.  
 

� Ställ in Tids-zon:  
Tryck på pilknapparna (◄/►) för att ställa in 
Tids-zon auto eller manuellt.  

� Tids-zon  
Tryck på pilknapparna (◄/►) för att ställa in en tids-zon.  
Den lokala tiden ändras automatiskt genom denna inställningen.  
Ställ in tid med hjälp av pilknapparna (◄/►) om du valt läget Auto.  Ange tiden 
med hjälp av sifferknapparna (0~9) om du valt manuellt läge.  

� Sommar-tid: Välj Sommar-tid PÅ eller AV  
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Systeminställning  
Systeminställningar >> Reservationsinställningar  

Reservationsinställningar  
Här kan du ange när din Vantage ska sättas på eller 
stängas av.  

•   Påsättningstid: Ange påsättningstid med hjälp 
    av sifferknapparna.  

•   Avstängningstid: Ange avstängningstid med 
    hjälp av sifferknapparna.  

•   Upprepning: Välj aktiveringstid  
(En gång, Dagligen, Veckovis) med hjälp av pilknapparna (◄/►). 

•   Program: Välj kanal med hjälp av pilknapparna (◄/►) och tryck på OK-knappen för att spara.  
 
Systeminställning >> Systeminformation  

Systeminformation  
Här kan du se  modellnamn, version av mjukvara, hårdvaruversion etc. Vid behov av teknisk 
support kan du behöva ange information som finns här.  

Modellname: Vantage modellbeteckning  

Laddningsversion: Vantage uppstarts-laddare  
Huvudprogramvaruverison:  Mjukvara 
Databasversion:  Databasversion  
Huvudprogramvarudatum: Tillverkningsdatum  
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Kanalinställning  

 
Du kan editera TV- och Radiokanaler och gruppen favoritkanaler I denna meny. Tryck på Meny-
knappen, och välj kanalinställning i huvudmenyn med hjälp av pilknapparna (◄/►).  
 
Kanalinställning >> Ta bort kanaler  

Ta bort kanaler  
Du kan ta bort vilka TV- och Radiokanaler du vill. 

 

 1  Välj Ta bort kanaler med hjälp av 
     pilknapparna (▲/▼)  och tryck på OK-knappen.  

2  Välj de kanaler du vill ta bort genom att trycka på 
    pilknapparna (▲/▼), tryck sedan på OK-knappen  
  

 Tryck på pilknapparna (◄/►) för att växla mellan 
    TV- och Radiolistan. Du kan välja flera kanaler en 
     lista indikerar valda kanaler. 

  
Tryck på GRÖN-knapp för att välja borttagnings-
läge (kanal, TP, Satellit).  

3  Tryck på RÖD-knapp för att ta bort valda kanaler.  
 

OBS: 

Om du trycker på BLÅ-knapp kommer du att få en förhandsvisning av aktuell kanal i det övre 
högra hörnet på din TV.  
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Kanalinställning 
 
 Kanalinställning >> Ta bort alla kanaler  

Ta bort alla kanaler  
Du kan ta bort alla kanaler.  

1  Välj Ta bort alla kanaler genom att trycka på 
     pilknapparna (▲/▼) och tryck på OK-knappen 
  
     Ett systemmeddelande visas, där du ombedes att 
     bekräfta valet. 
     

2   Välj Ja med hjälp av pilknapparna (◄/►), tryck 
     sedan på OK-knappen för att radera alla kanaler.  
 

Kanalinställning >> Favoritkanaler  

Favoritkanaler  
Du kan redigera dina favoritkanaler. Det finns 9 
favoritgrupper (News, Sports, Movie, Music,  
Shopping, Kids, Adults, Drama, and Education).  

1  Välj Favoritkanaler med hjälp av pilknapparna 
    (▲/▼) och tryck sedan på OK-knappen.  

2  Välj kanaler du redigera genom att trycka på 
     pilknapparna (▲/▼) eller Page (+/-) i  
     TV/ Radiolistan, tryck sedan på RÖD-knapp.  
 Valda kanaler är nu listade i favoritgruppen.  

Tryck på TV/Radio (         ) knappen för att växla mellan TV- och Radiolistan.  

3  Tryck på FAV-knappen för att välja en annan favoritgrupp.  

4  Välj kanaler du vill redigera genom att trycka på pilknapparna (▲/▼) i TV/Radiolistan, tryck 
     sedan på RÖD-knapp. Upprepa steg 3 -4.  

5  Tryck på OK-knappen för att bekräfta.  
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Kanalinställning  
 
 
Kanalinställning >>Sortera Kanaler  

Sortera Kanaler  
Du kan ändra namnet på en kanallista. Välj Sortera 
kanaler genom att använda piknapparna (▲/▼)i  
huvudmenyn kanalinställning, tryck på OK-knappen.  

•   FAV-knappen: Visar Favorit-kanallistor  

•  Pilknapparna (◄/►) : Växlar mellan TV- och 
   Radio-kanallistors  

Att byta namn på en Kanallista  

1  Välj kanal du vill döpa om genom att använda pilknapparna (▲/▼), PR+/-, eller Page (+/-)  
 tryck sedan på GRÖN-knapp. Du kan nu byta namn med hjälp av ett tangentbort.  

2  Tryck på BLÅ-knapp för att ta bort den valda kanalens namn.  

3  Välj bokstäver/siffror genom att använda pilknapparna (▲/▼ ◄/►) tryck på RÖD-knapp för att 
    skriva in bokstäver/siffror.  

•   GUL-knapp: mellanslag  

•   BLÅ-knapp: backsteg  

•   RÖD-knapp: Väljer inmatning  

4  Tryck på OK-knappen för att bekräfta.  
 

OBS: 

Använd GUL-knapp för att döpa om dina favoritlistor. Stega dig fram genom att trycka på 
FAV-knappen tills du får fram önskad favoritlista. Upprepa steg 1- 4 i ovanstående text.  
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Kanalinställning  
 
Kanalinställning >> Mjukvaruhanterare  

Mjukvaruhanterare  
Du kan ladda ner mjukvara till din Vantage via satellit, 
när det finns ny mjukvara tillgänglig. Stäng inte av din 
Vantage under nerladdningen. Om så är fallet, sätt på 
den igen för att återuppta nerladdningen.  
1  Välj Mjukvaruhanterare genom att trycka på 
    pilknapparna  (▲/▼) i menyn Kanalinställning, 
    tryck sedan på OK-knappen.  

•   Mjukvara Uppladning: Kopierar all data från 
    Huvud STB till Slav STB.  
•   Kanal Uppladdning: Kopierar endast kanaldata från huvud STB till slav STB.  

Kopplar bade Master och Slave STB genom  (RS232C) nollmodemkabel, tryck sedan på 
OK-knappen för att starta mjukvaru-uppladdningen för master STB Cable and then press 
the OK button on the Software Upload menu for the Master STB.  

•   OTA Software Download: Main Software can be updated over the air.  

•   OTA Channel Download: Channel Data can be updated over the air.  
Info: OTA means that new software are updated „Over The Air“. New software also means there  

are new functions and fixed errors. Keep you software up to date with OTA Software Downloads 
 
 
 

 
 Föräldrarlås  

 
Du kan låsa kanaler för att förhindra allmän visning specifika kanaler. Tryck på Meny-knappen, och 
välj Föräldrarlås med hjälp av pilknapparna (◄/►) i huvudmenyn  

Föräldrarlås >> Kanallås  

Kanallås  
När du vill se på en kanal som är last, blir du ombedd 
att trycka in din pinkod som du valt I en dialogruta.  

1  Välj kanallås med hjälp av pilknapparna (▲/▼)  
 i Föräldrarlås-menyn och tryck på OK-knappen. 

2  Välj den kanal du vill låsa. Använd pilknapparna 
 (▲/▼), PR+/-, Page (+/-), eller de numeriska 
     knapparna (0~9) och tryck på OK-knappen.  
 Vald kanal kommer nu att visas med en 
     låsmärkning, tryck på den igen för att rensa.  

Pilknapparna (◄/►) växlar mellan TV- och 
Radiolista.  

3  Tryck på RÖD-knapp för att bekräfta.  
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Föräldrarlås  
 
Föräldrarläs >> Låskontroll  

Låskontroll  
När du vill använda det låsta systemet kommer du att bli ombedd att slå in din pinkod i en 
dialogruta. Använd pilknapparna (▲/▼) och tryck på OK-knappen för att välja lås-status.  

 
•   Systemlås: Välj lås eller olåst med hjälp av 
     pilknapparna  (◄/►) . Om lås är vald kommer 
     front-nyckelfunktionen  att vara blockerad.  
•   Menylås: Select Lock or Unlock by using  
 the Arrow (◄/►) button submenu Lock  
 control will be available with PIN code.  
•   Lock mode: Select Once or Every time mode  
 by using Arrow (◄/►) button.  
•   Once: Input the pin code once on the channel  
 change with Parental Lock.  
•   Every time: Input the pin code every time on  

the channel change with Parental Lock Save the changes with OK button  
 
 

Parental Lock >> Change PIN Code  

Change PIN Code  
You can create a new PIN code in this menu.  
“0000” is the default password.  
1  Select Change PIN Code using the Arrow  

(▲/▼) buttons on the Parental Lock, System  
 Lock, Menu Lock and press the OK button.  
 2  Enter the old PIN code.  
3  Enter the new PIN code.  
4  Enter the new PIN code again to confirm.  

 
 

Note  

•  Please keep in mind that the PIN code must be a four-digit number. In case you forgot  
 your PIN code, contact your local dealer..  

 

Games  
This product provides lots of games for your entertaining environment.  
Select Game using the Arrow (◄/►) buttons on the main menu.  
1  Select a game using the Arrow (▲/▼) buttons on the Game menu and press the OK button. 2  
According to the instruction displayed on screen, you can enjoy games using the Arrow,  
 Numeric (0~9), and OK buttons.  
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Multimedia 
  

This menu offers you to access your multimedia devices USB, Internal harddisk and ethernet.  

Multimedia >>PVR Setting  

You can find detailed infiormations about PVR Settings in Chapter PVR Function from site  
42.  
 
Multimedia >>Player Setting  

Vantage Player Time:  
Set  the  timeout  for  the  Vantage  Player  function  
menu.  
 

Auto Resuming:  
Enable to resume playback from last position.  
 

Playback Repeat:  
Enable instant repeat if playback is finished  
 

JPEG- Slide Show:  
Set timeout on photo slide show.  
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Multimedia  
Multimedia >> Internal Hard Drive  
Connect the external HDD through SATA connector in the rear panel. 
HDD must be compatible with FAT 32 file system.  
If HDD is not compatible with FAT 32 File system, you need to change the file system. 
By using personal computer with the format  
function.  
 

1  Playing the media files  
Select the media file with channel up/down  
buttons and press OK button.  

2  Software Update  
Select S/W files with channel up/down buttons 
and press Red key.  

3  Deleting files  
Select the files with channel up/down buttons 
and press Green key .  

4  Format  
Press yellow key to delete all the files in the storage device.  

 
 

Multimedia >> USB 1 und USB 2  
 
You can use exernal harddisks or USB storage devices ( USB Stick) as   data storage.  
 

Note: All external Storage devices must be formatted with FAT 32. You can format your devices, if 
needed, by pressing the yellow key.  
 
1  Playback media files  

Select the mediafile you want to playback by navigating with your navigation keys and 
activate with OK. You can playback the following file formats:  

Xvid, JPEG, MP3  
 

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thom- 
son  
 

2  Software Update  
Select S/W files with channel up/down buttons and press Red key. 3  

Deleting files  
Select the files with channel up/down buttons and press Green key 4  

Format  
Press yellow key to delete all the files in the storage device.  
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Multimedia  
 
Multimedia>> Network (optional)  

• Before starting setup, please check if the Ethernet cable is connected to your receiver well.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) TCP IP set up  

Input the right information for the settings to 
the followings.  
TCPIP Type/ IP Address/ Net mask /  
Gateway/ DNS Type/ DNS Server  

 

Note:  The  suggested  setting  is  DHCP(Dynamic 
Host Configuration Protocol). This option 
configurates your network automatically.  

 
 
 
 
 
 
 

2) FTP Explorer  
Press O.K. to connect the FTP Server 
Select file and press Red Key for S/W 
update. You cvan download pictures, 
firmware and video files  
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Conditional Access  
 
Condtional Access  
 
CI A Common Interface Slot 1 
CI B Common Interface Slot 2 
CA A     Card reader 1  
CA B    Card reader 2  
 
Your receiver is equipped with 2 Common Interface Slots. In this Slots you can use every standard Common interface 
module : Irdeto, Viaccess, Cryptoworks, Conax und Mediaguard.  

To watch scrambled channels you will need a common interface modul and a descrambling card  that must match 

system wise.  

Your card ( provided by TV provider ) must be slide in your common interface module. The Common Interface module 

must be positioned in on of the 2 CI slots.  

You can access internal menus of your CIs via menu Conditional Access. Documentations about your card or 

module will be provided by your pay tv provider.  
 

Beside CI slots your receiver is equipped with two card readers for smart cards.  
 

The card readers support the following encryption systems:  

dgcrypt,  

conax,  

firecrypt,  

xcrypt,  

crypton  

You can access internal menus of your smart cards via menu Conditional Access. Documentations about your 

cards will be provided by your pay tv provider.  

 

Note: Informations about Common Interface Modules and smart cards will be provides by the provider who offers 

those only.  
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PVR Functions  
 
 
In this Chapter we will explain setup and functions of your PVR( Personal Video 
Recoder) .  

Multimedia >>PVR Settingt  
 
 

Recording Limit Time:  
You can setup the max.recording time for instant 
recording.  
 

Timeshift Limit Time:  
ere you can setup the max. Timeshift buffer. When 
timeshift reaches the max time it starts overwriting 
from the beginning.  
 

Timeshift:  
Choose between these options:  
 

Auto: Timeshift start automatically in the backround.  
 

Manuell: You have to start timeshift manually by pressing the Timeshift Button.  
 

Extended Recordtime:  
Adds a extra time to Timer duration. This extra time will added at the end of your timer.  
 

Store and close by pressing the OK Button.  
 

Note: You can press Info at every menu entry to get helpfull informations realated to the 
function on your screen.  
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PVR Functions  
 
Recordmodes  

 

Timeshift:   There are two timeshift modes availa- 
ble:  

1. In Menu: Multimedia  >>PVR Setting you can set  
Timeshift to autoTimeshift auf Auto, Timeshift will re- 
cord a cetreihn amount of time automatically.  

2. You start timeshift manually by pressing the 
timeshift button.  

Note: You can set the max Timeshift buffer in 
MenuMultimedia >>PVR Setting.  
 

You can stop timeshift by pressing the timeshift button followed by pressing the Stop key.  
 

Instant Record:  
You can start a record everytime by pressing the record button. A popup allow you to use EPG  
data to record until the end of the current event. Otherweise you record the max. record time. You  
can stop recording by pressing Stop or wait until the4 end of the event or the max. recordtime  
has reached.  
Intant stop can be accomplished by pressing Stop Button twice.  
 

Note: The max Recordtime can be set in menu Multimedia >>PVR Setting.  
 
 

You are able to record two events at nthe same time and use timeshift for a third programm on 
one of those two carriers you are already recording from.  

Note: In Channelist , channels that will be recorded or a timer was set on will be marked with a 
„R“ and a color filling.  

What is timeshift?   Timeshift allows you to watch programms timeshifted. You can stop the live 
programm and start watchuing it to a more convinient time or you can watch programms that  still 
be recorded even befor the record is actually not finished yet.  
In practice, hwen you get a call hust press Pause, answer your call and if you are finshed press 
Pause again and you can follow the programm just from that point youve pressed pause.  
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PVR Functions  
 
Timer records:  
 

A Timer let your box start  , switch to the chosen 
channel and start recording automatically. After ending 
this task the Receiver will fall back in his original 
mode ( Standby ).  

You can open the Timer menu by pressing the  Timer  
button    or choose Timer menu out of the System  
menu.  

Pick start and end time, if you want to do a record and 
the channel you wish to record as well.  
Store your settings by pressing the OK Button  
 

Note: You can set up to 40 Timers.  
 

Timer recording out of EPG (Guide)  
 

You can set Time in EPG as well  
Please follow these steps:  
 

1. Start EPG by pressing the Guide Button.  
2. Use the navigation keys to choose a event in your EPG.  
3. To set a timer press the Green Button.  
4. A popup will appear , here you can set several parameters of your event recording  
Start and End time, record mode (once, daily, weekly or off), the channel, standby (you can set a 
state that your box turn to after recording), Filename and target device.  
5. Store your settings by using the OK button.  

44 English 



 
Chapter 2 >> PVR Functions  

 

PVR Functions  
Vantage Player Functions:  
 
Start the Vantage Player by pressing the Media 
Key at your remote control.  
Your file list will appear now.  
 
Note: You can control your Vantage player bei  
moving the cursor with your navigation keys and  
activate a function with your OK button.  
 
You have the following options:  
 

<< fast rewind  

>> fast forward  

Note: The speed you moving back and forth will be controlled by pressing the ffw or rew 
button multiple times.  
 
Page keys: You can jump 10 percent wise back and forth by using this buttons.  

Media keys: You can open your File list at every given time by pressing the Media key. 

Stop key: Stop   playback.  

Pause key:  You can pause playback by pressing the pause button. Pressing it again 
returns to playback.  
 
Info key: Pressing it once show you the controls of the vantage player. Pressing it twice it 
will show you information about the current file.  
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PVR Functions  

Vantage Player Functions  

The Cut function  

The Vantage player   allow you to cut your 
recorded files. Using this function allow to cut out 
commercial breaks for instance.  
 
Start Cutting by pressing the Zoom ( ) Button in 
Playback mode. 
 
Function keys:  
 

Arrow keys (◄/►): Move for and backwards within a  
recorded file up to the point you want to start or end cutting.  

 
 

Arrow keys (▲/▼): Use this keys to switch between cut and bookmark mode.  

 

 

FAV Key: press the FAV Button to mark the point where you want start cutting, move to the end point of the 

area you want to cut out and press FAV again. At this point a menu pops up and offer you to cut the 

marked area. Please choose yes and confirm with OK.  

Red Key: You can delete your marks by pressing the RED Button. You can delete Bookmarks the 

same way.  
 

Bookmark functions:  
 

Arrow keys (◄/►): Move for and backwards within  
 a recorded file up to the point you want to set a  
 bookmark.  

 

FAV Key: Use the FAV Button to set Bookmarks in a 

recorded file. You can use the FAV button in playback 

mode to jump to your bookmarks.  
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Comfort features  
 
 
In this chapter we introduce you to some comfort function of your STB.  
 

PiP: Picture in Picture  
You can start PiP by pressing the PiP Key . In this mode your program will move to a small picture in 
the upper right quadrant of your screen.  You can now change the channel on your main screen by 
using the numeric Keys, CH+/- Keys or by using the channel list.  
Press the SWAP Key to switch between your PiP and Main screen. 
Finish this function by pressing the PiP Key.  
 

MoSAic  
Press the RED Button (MoSAic) to open up this function. You can choose from a menu how  
many screens you wan to use for this feature. You can choose between 2 x 2 pictures or 2 x 3. In 
this mode you get an overview about 4 or 6 channels on your screen. The actual pictures will be 
refreshed one after another. You can switch to next channels in your channel list by pressing the 
Blue Button and move backwards with the RED Button. You can use your navigation keys to 
move to every of this small screens and activate it to live mode using the OK button. If you want to 
see a this channel on your main screen press OK again.  
 

Teletext Navigation  
Open Teletext by pressing the Text Button. A popup menu let you (if available) choose 
between teletext languages. Choose your language and confirm with OK. Now you can use 
teletext services you can go to teletext sites directly by addressing it with your numeric keys or 
you can move site wise with your Up and Down Keys.  
 

Favorites  
Your Receivers offers the opportunity to organize your favorite channels in so called favorite 
lists: (see page 33/34)  
You can access your Fav lists directly by pressing the FAV Button. Push the button again to  
move to the next Fav list  Please press this button again to move back to your main channel  
list.  
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Felsökning  

Felsökning  
 
 

Problem Åtgärd 

Ingen belysning på frontpanelen. Kontrollera att strömkabeln är ansluten korrekt. 

Ingen ström  
 

Ingen bild. Försäkra dig om att Vantage är påslagen. 

Kontrollera anslutningarna baktill  

  
 

Dålig bildkvalitet. Kontrollera din signalstyrka 

Om den är för låg försök justera din parabol. 

  
 

Inget ljud. Kontrollera volymen på din TV och Vantage 

Kontrollera mute-funktionen på din TV och 

Vantage, kontrollera även ljudkablarna.  
 

Fjärrkontrollen fungerar inte.  Rikta fjärrkontrollen direkt mot Vantage.  

Kontrollera och byta ut batterierna.  

Kontrollera om något blokerar frontpanelen på din Vantage. 

  
 

Programmet visas ej eller är kodat.  Se till att ditt programkort är giltigt för just den kanalen. 

  
 

Glömt pinkoden.  Se kapitel 5, “Föräldrarlås” i denna bruksanvisning.  
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Specifikationer  

Specifikationer  
   
MOTTAGARDEL & KANALER 

Input Frequency 950-2150MHz 

Input connector F-type, IEC 169-24, Female 

Symbol Rate 
DVB-S2:10-30Ms/s(QPSK),10-31Ms/s(8PSK) 

2-45Ms/s  

Demodulation QPSK, 8PSK 

DVB-S2: Auto1/2,2/3,3/4,3/5,4/5,5/6,8/9,9/10(8PSK ) 

Convolution code rate 
Satellite(DVB-S2) 
2 Tuners 

 
LNB Power & 

Polarization 

Auto 2/3,3/4,3/5,5/6,8/9,9/10(8PSK ) 

DVB-S:   Auto1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 

Vertical: DC13.5V 

Horizontal: DC18V 

Current: MAX. 500mA 

Overload Protection  

Frequency : 22KHz +/- 1KHz 
22KHz Tone 
DiSEqC Control 

Amplitude : 0.6V +/- 0.2V 

Version 1.1,1.2,USALS & Uncable  

Input VHF : 174~230MHz 
Frequency(Europe) UHF : 470-860MHz 

Channel   Bandwidth 7MHz(for VHF), 8MHz (for UHF) 

Terrestrial(DVB-T) Input connector IEC 169-2, Female (RF IN). 

Demodulation COFDM 2K/8K-Carrier 

FEC Mode rate 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 

Guard Interval Modes 1/32, 1/16,1/8,1/4 active symbol duration 

NÄTDEL 

Input Voltage AC100-250V~,50/60Hz 
Satellite 

Power Consumption MAX.50W (Standby: Less than 3W) 
Input Voltage AC100-250V~,50/60Hz 

Terrestrial 
Power Consumption MAX.35W (Standby: Less than 3W) 

MPEG TS A/V Avkodning 

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 1318-1 

Profile Level 
MPEG-2 MP@ML 

MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4  

Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box 

Video Resolution 1080i, 720p, 576p 

Audio Decoding MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2 

Audio Mode Single channel/Dual channel/Joint Stereo/Stereo 

Sampling Rate 32,44,1& 48KHz 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 49 



 
Specifikationer  

Specifikationer  
   
System Resurser  

Main Processor ST40 CPU core: 266MHz(STi7101) 

Flash Memory 8 Mbyte (Optional Expand) 

Video DDR SDRAM 64 Mbyte (Optional Expand) 

System DDR SDRAM 64 Mbyte (Optional Expand) 

EEPROM 8Kbyte 

A/V & Anslutningar 
 
Digital output(HD) 

HDMI(TMDS main video output)  

YPbPr 

TV-Scart & RCA(SD) 
Video : CVBS / RGB output 

Audio : L/R output 

VCR-Scart(SD) 
Video : CVBS output / CVBS input bypass 

Audio : L/R output / L,R input bypass 

Digital Audio output 
Digital AC-3 Decoding output  

Digital Audio Bitstream output(S/PDIF)  

S-Video Video : S-Video output 

RS-232C Transfer rate 115.2Kbps, 9 pin D-sub type 

PVR Ready(Optional) 
USB2.0 High speed   host controller  

Serial ATA hard-disk drive support  

Fast Ethernet (10/100) 

Network (Optional) 
Direct access arrangement modem 

PSTN Modem(V.24) 

Modem analog front end(MAFE/DAA) interface  

Åtkomstbegränade System (CA System)

PCMCIA (Optional) 2 Slot of DVB-CI 

Smart Card(Optional) 2 Smart card Reader for Embedded CAS like 

Frontpanel 

Display Dot-Matrix VFD (Vacuum Fluorescent Display) 

Keys Touch pad 7Keys 

Tillbehör 

RCU IR(   Freq. : 38Khz),   Battery : 2x1.5V  AAA 

HDMI Cable 1.5M 

Manual 

Fysiska Specifikationer 

Size (W x H x D) 375 x 60 X 230mm 

Net Weight 3.5Kg 

Operation Temperature 0~50 C 

Storage Temperature -10~+60 C 

Lager Temperatur -10~+60 C 

 

 

Denna bruksanvisning är baserad på mjukvaruversion: 02.20T-O . 
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Specifikationer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)  

(Applicable in the European Union and other European countries with 
separate collection systems)  
This marking shown on the product or its literature, indicates that it  
should not be disposed with other household wastes at the end of its 
working life.  
To prevent possible harm to the environment or human health from  
uncontrolled waste disposal, Please separate this from other types of 
wastes and recycled it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources.  
Household users should contact either the retailer where they  
purchased this product, or their local government office, for details of  

where and how they can take this item for environmentally safe recycling.  
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the  
purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.  
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Glossary  

Glossary  
 

DiSEqC:  
is a special communication protocol for use between a satellite receiver and a device such  
as a multi-dish switch or a small dish antenna rotor. DiSEqC was developed by European  
satellite provider Eutelsat, which now acts as the standards agency for the protocol.  
 
DiSEqC is available in serveral versions:  
 
DiSEqC 1.0, which allows switching between up to 4 satellite sources 
DiSEqC 1.1, which allows switching between up to 16 sources  
DiSEqC 1.2, which allows switching between up to 16 sources, and control of a simple 
horizontal-panning satellite motor  
DiSEqC 2.0, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.0  
DiSEqC 2.1, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.1  
DiSEqC 2.2, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.2  
 
Symbolrate:  
This value indicates the data transfer speed. If you need this information to setup your 
receiver ( satellitescan) you will find it for instance under: www.lyngsat.com.  
 
Polarization:  
Satellite reception works with two polarizations. That is because the bandwith capacity can 
be used more efficient.  
In the european area the polarisatzions usually are devided in vertcal and horizontal layers. 
Receiver access those layers by using different power thru ZF. 14 V for vertical and 18V for 
horizontal.  

22KHz:  
Das 22 KHz Signal wird benutzt um im LNB zwischen den zwei vorhandenen 
Frequenzbereichen umzuschalten.  
 

lower frequency range:  
The lower frequency range is 10.70 - 11.70 GHz ( input frequency)  
 
upper frequency range:  
The upper frequency range is 10.70 - 11.70 GHz ( input frequency)  
 
SPDIF  
S/PDIF specifies a Data Link Layer protocol and choice of Physical Layer specifications for  
carrying digital audio signals between devices and stereo components. The name stands  
for Sony/Philips Digital Interconnect Format (more commonly known as Sony Philips Digital  
InterFace), the two companies being the primary designers of the S/PDIF format  
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Ordlista  

 
Common Interface Module:  
CI Modules (Common Interface) are interfaces between STB and smartcard.  
There are many different types of CI Modules available. The decision wich one have to 
be used depends on the cryptsystem your TV provider is actually using.  
CI Modules are physical PCMCIA cards.  
 
EPG:  
Electronic programm guide  
An Electronic Program(me) Guide (EPG) or Interactive Program(me) Guide (IPG)  
or Electronic Service Guide (ESG) is an on-screen guide to scheduled broadcast  
television or radio programs, typically with functions allowing a viewer to navigate,  
select, and discover content by time, title, channel, genre, etc. by use of their re- 
mote control, a keyboard, or other input devices such as a phone keypad.  
 
 
HDMI: High Definition Multimedia Interface  
The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is a compact audio/video connec- 
tor interface for transmitting uncompressed digital streams. It represents a digital  
alternative to consumer analog standards such as Radio Frequency (RF) coaxial  
cable, composite video, S-Video, SCART, component video, D-Terminal, and VGA.  
HDMI connects digital audio/video sources such as set-top boxes, Blu-ray Disc  
players, personal computers, video game consoles, and AV receivers to compatible  
digital audio devices, computer monitors, and digital televisions.  
 
OSD: On Screen Display  
Is a graphical menu on the screen that allow you to control and setup your Receiver. 
One can control it by using a remote control or control buttons at the front display of 
your STB. The OSD is availabel in multiple languages.  
 
 
High Definition Television:  
(High-definition television (HDTV) is a digital television broadcasting system with  
higher resolution than traditional television systems (SDTV) . HDTV is digitally  
broadcast because digital television (DTV) requires less bandwidth if sufficient video 
compression is used  
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RGB:  
The RGB color model is an additive color model in which red, green, and blue light are  
added together in various ways to reproduce a broad array of colors. The name of the  
model comes from the initials of the three additive primary colors, red, green, and blue.  
 

YUV: older but common name for Component Video or YPbPr.  
YPbPr is a color space used in video electronics, in particular in reference to component  
video cables. YPBPR is the analog version of the YCBCR color space; the two are 
numerically equivalent, but YPBPR is designed for use in analog systems whereas YCBCR is 
intended for digital video.  
 
Composite Video:  
Composite video is the format of an analog television (picture only) signal before it is 
combined with a sound signal and modulated onto an RF carrier.  
Composite video is often designated by the CVBS acronym, meaning any of “Color, Video, 
Blank and Sync”, “Composite Video Baseband Signal”, “Composite Video Burst Signal”, or 
“Composite Video with Burst and Sync”.  
 
 

Lettebox:  
Letterboxing is the practice of transferring widescreen film to video formats while preserving 
the film’s original aspect ratio. On video displays with a 4:3 aspect ratio, the resulting 
videographic image has mattes (black bars) above and below it; LTBX is the identifying 
acronym for films and images so formatted  

Pan & Scan:  
Pan and scan is one method of adjusting widescreen film images so that they can be  
shown within the proportions of a standard definition 4:3 aspect ratio television screen,  
often cropping off the sides of the original widescreen image to focus on the composition’s 
most important aspects. Some film directors and film enthusiasts disagree with pan and scan 
cropping, because it can remove up to 45% (on 2.35:1 films) of the original image, changing 
the director’s original vision and intentions. The vertical equivalent is known as “tilt and scan” 
or “reverse pan and scan”.  
 
Dolby Digital (or ATSC A/52 and AC-3) is a multi channel -Soundsystem of Dolby labs. Its 
been used in movies, DVDs and digital TV transmissions.  
 
PCM: Puls-Code-Modulation  
Pulse-code modulation (PCM) is a digital representation of an analog signal where the  
magnitude of the signal is sampled regularly at uniform intervals, then quantized to a series  
of symbols in a numeric (usually binary) code. PCM has been used in digital telephone  
systems and 1980s-era electronic musical keyboards. It is also the standard form for digital  
audio in computers and the compact disc “red book” format. It is also standard in digital  
video.  
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Hårddiskinstallation  

 

Montera en intern hårddisk:  
 
Observera: För säkerhetsskäl bör endast erfarna användare öppna denna mottagare. Se till 
att strömmen är bruten och strömkabeln utdragen innan du öppnar din Vantage.  
 
1. Ta bort locket på din mottagare genom att lossa skruvarna baktill samt på sidorna.  
 
2. Ta fram hårddiskplattan och hårddiskskruvarna (ligger i lådan) och fäst hårddisken på 
hårddiskplattan. Använd endast 3,5“ Sata-hårddiskar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Spänn skruvarna korsvis för att motverka spänningar.  

Observera: Var försiktig när du själv monterar en hårddisk för att undvika att din Vantage-
mottagare tar skada. Använd rätt sorts verktyg .  
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Hårddiskinstallation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Spänn fast hårddiskplattan och skruva fast den i lådan med tillhörande skruvar. 
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Hårddiskinstallation  
 
 

5. Anslut ström- och satakabel (röd kabel) till din hårddisk.  

6. Se till att du har anslutit hårddisken korrekt. (se figurbilderna nedan) 

 
 
Anslutningar på din hårddisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslutningar på moderkortet (böjda delen av satakabeln ska anslutas till hårddisken)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sätt på locket och skruva fast det.  
 
8. Koppla in din mottagare igen.  
 
9. Läs på sidan 38 om att initiera hårddisken  

 
 
 

Svenska 57 



 
Memo  



 
Memo  



 

 

www.vantage-digital.com 


