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Säkerhetsinstruktioner
Denna satellitmottagare har framställts för att motsvara internationella säkerhetsstandarder.
Var god läs noggrant igenom följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter.
NÄTAGGREGAT:
ÖVERBELASTNING:

VARNING!

AC 110–230V~, 50/60Hz
Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar, då
detta kan leda till brand eller elchock.
VÄTSKOR:
Håll vätskor borta från satellitmottagaren.
RENGÖRING:
Före rengöring, koppla ur satellitmottagaren från vägguttaget. Använd
en lätt fuktad trasa (inga lösningsmedel) för att rengöra utsidan.
VENTILATION:
Blockera inte satellitmottagarens ventilationshål. Se till att
satellitmottagaren har fritt luftflöde. Förvara aldrig satellitmottagaren där
den utsätts för direkt solljus eller i närheten att uppvärmningsutrustning
t.ex. ett element. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå
satellitmottagaren. Placera satellitmottagaren minst 10 cm från
väggen.
TILLSATSER:
Använd inga tillsatser som inte rekommenderas av tillverkaren,
eftersom detta kan förorsaka risker eller skador på utrustningen.
ANSLUTNING AV KABEL, TV OCH SATELLITMOTTAGARE:
Anslut alla komponenter innan någon strömsladd sticks in i
vägguttaget. Stäng alltid av satellitmottagaren, TV:n och andra
komponenter innan du kopplar in eller från andra kablar. För att
koppla från satellitmottagaren från elnätet, måste kontakten dras ut ur
eluttaget. Därför ska elkontakten vara lätt att nå.
UNDERHÅLL:
Öppna ej locket på satellitmottagaren. Låt allt underhåll utföras av
behörig tekniker. Underlåtelse att följa detta direktiv medför att garantin
blir ogiltig.
BLIXTAR:
Om satellitmottagaren är installerad i ett område som ofta utsätts för
intensiv blixtoväder, behövs skyddsutrustning för satellitmottagarens
elanslutning och modemtelefonanslutning. Vid åskoväder måste också
den enskilde tillverkarens skyddsinstruktioner för utrustning som är
ansluten till satellitmottagaren, såsom TV, HiFi-anläggning m.m., följas.
JORDNING:
Signalkabeln MÅSTE VARA JORDAD. Jordningssystemet måste följa
SABS 061.

1. Följ dessa instruktioner så att inte strömsladden eller kontakten skadas.
● Modifiera eller bearbeta inte egenmäktigt strömsladden eller kontakten.
● Böj eller vrid inte strömsladden för mycket.
● Se till att strömsladden är urkopplad när du håller i kontakten.
● Håll värmeanordningar så långt från strömsladden som möjligt för att inte höljet ska
smälta.
2. Underlåtelse att följa någon av dessa kan leda till elchocker och brand.
● Öppna inte locket.
● För inte in metallföremål eller eldfarliga föremål i produkten.
● Vidrör inte elkontakten med fuktiga händer.
● Dra ur elsladden i händelse av åska.
● Täck inte över mottagarens ventilationsöppningar med föremål, såsom tidningar,
kläder osv.
● Placera inte mottagaren uppe på hushållsmaskiner som utstrålar värme.
● Utsätt inte mottagaren för regn eller väta.
3. Använd inte produkten när den inte är helt fungerande. Om du fortsätter använda en
produkt med defekter, kan detta leda till att produkten skadas allvarligt. Kontakta alltid
din lokala produktleverantör när produkten inte fungerar.
Denna symbol på utrustningen garanterar att din produkt följer de europeiska
direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.
Denna produkt innehåller upphovsrättskyddad teknologi som skyddas av amerikansk
patent- och immateriallagstiftning. Användning av denna upphovsrättskyddade teknologi
måste godkännas av Macrovision, och är avsedd för visning i hemmet och andra begränsade
sammanhang, såvida inte annan användning är godkänd av Macrovision. Reverse
engineering (omvänd ingenjörskonst) eller isärtagning är förbjuden.

Kassera använda batterier på avsedd plats, så att inte miljön tar skada.
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Anslut din “Satellitmottagare”
1. ANSLUT MOTTAGAREN TILL PARABOLANTENN
Efter att antennsystemet har installerats, anslut koaxialkabeln från LNB:n på din antenn
till ”SAT IN”-uttaget som är markerat på baksidan av mottagaren. Kabeln ska vara av
typen tvinnad koaxialkabel med 75 Ohm impedans med en anslutning av typ ”F”.

Figur, anslutning

2. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV:n
Anslut ena änden av SCART-kabeln till uttaget som är märkt “TV SCART” på baksidan
av mottagaren, och den andra änden till respektive SCART-uttag på TV:n.
3. ANSLUTNING AV VIDEO
Anslut ena änden av SCART-kabeln till uttaget som är märkt “VCR SCART” på baksidan
av mottagaren, och den andra änden till respektive SCART-uttag på videobandspelaren.
4. INKOPPLING AV EXTERNT AUDIO-/HIFI-SYSTEM
Mottagaren har utrustats med två RCA-anslutningar på baksidan för inkoppling av
externt Audio Hi-Fi-system. Anslutningarna är märkta med AUDIO L och R för inkoppling
av vänster och höger ljudkanal.
5. ANSLUTNING AV DIGITALT LJUDSYSTEM
Anslut en fiberoptisk kabel mellan DIGITAL AUDIO OUT på baksidan av mottagaren och
den optiska digitalljudsingången på det digitala ljudsystemet.

Om bildkvaliteten är dålig när kopieringsskyddade VOD (Video-on-Demand) –filmer spelas, anslut
satellitmottagaren direkt till TV:n. Koppla inte in via en videobandspelare.
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Beskrivning
Frontpanel

2

(STRÖM)
1
2 PILknappar
3 OK
4 MENU
5 EPG
6 BACK
7 Infraröd sensor
8 Telefonindikator
9 Postindikator
0 Smart Card-slot

3 4

5

6

7 8 9

0

1

Slår på och av mottagaren (standby).
Förflyttar markeringen för att välja alternativ i menyn.
Matar in och bekräftar data till mottagaren i menyn.
Öppnar menyn.
Används inte i nuläget.
Går tillbaka till föregående meny.
Tar emot IR-kommandon från fjärrkontrollen.
Används inte i nuläget.
Används inte i nuläget.
Att sätta i ditt smartcard. SmartCards säljs av tjänsteleverantörer och
särskilda distributörer, inte av SAMSUNG.

2 3 4

5

6

7

SWE

1

Bakpanel

Ansluter till en satellitantenn.
1 SAT IN
Används inte i nuläget.
2 LINE TELEPHONE
3 DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Ansluter till en optisk ingång på din digitalförstärkare med hjälp av en
optisk kabel.
Ansluter till ljudingångar på ditt ljud-/hi-fi-system med hjälp av
4 AUDIO OUT(L, R)
RCA-ljudkablar.
Ansluter till TV:n med hjälp av SCART-kabel.
5 TV SCART
Ansluter till videobandspelaren eller annan utrustning med hjälp av en
6 VCR SCART
SCART-kabel.
Här ansluts sladden för växelström.
7 ELNÄT

Sätt i ditt smartcard med chipet nedåt.
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Fjärrkontroll

1 STANDBY/ON( )
Slår på och av mottagaren (standby).
2 SIFFROR (0~9)
Används för inmatning av numeriska värden och direktval av
kanal genom inmatning av respektive nummer. Används också vid
inmatning av text.
3 OPTIONS
Ändrar ljud- eller undertextspråk (om tillgängligt).
4 VOL+/Ökar och minskar volymen.
5 MENU( )
Öppnar och avslutar menyn.
6 RIKTNINGSknappar
Förflyttar markeringen för att välja alternativ i menyn.
7 OK( )
Matar in data eller bekräftar ett menyval.
8 EPG
Används inte i nuläget.

1

9
0

2

3

!
@

4

#

5

$

6
7
%
^

8

9 TV/RADIO
Växlar mellan TV och Radio-läge.
0 INFO( )
Visar kanal- och programinformation. Om denna knapp trycks ned
igen, visas den utökade programinformationen.
! STATUS
Visar signalkvaliteten.
(TYST)
@
Växlar mellan normalt och tystat ljud.
# CH /
Väljer kanal (program).
$ BACK( )
Går tillbaka till föregående meny.
% Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ)
Knapparnas funktion beror på vilken interaktiv applikation som är
aktiverad.
Funktion vid normal TV-mottagning:
RÖD: Används vid aktivering av TV:ns externa ingång, vid
registrering av favoritkanaler och ändring av mottagarnummer.
GRÖN: Visar favoritlistan.
GUL: Bläddrar genom kanallistan.
^ EXIT
Avslutar aktuell meny.
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Startinstallation
3. Val av installationsläge

När du slår på din mottagare för första gången efter inköp, kommer installationsguiden att starta
automatiskt.
Guiden kommer att visa följande skärmbilder:
● Med universal-LNB: Val av land > Val av LNB-typ > Val av installationsläge > Signalkvalitet >
VIASAT-sökning
● Med SatCR-LNB: Val av land > Val av LNB-typ > Numrering av mottagaren > Val av
installationsläge > Signalkvalitet > VIASAT-sökning

Välj automatiskt eller manuellt läge, och tryck på
OK( )-knappen för att fortsätta.

SWE

1. Välj det land som du bor i
När du startar mottagaren för första gången, måste du välja
det land som du bor i.
Välj ditt land och tryck på OK( )-knappen.
Valet av land anger vilket språk som ska
användas i alla menyer, undertexter och
ljudspår.

Om Automatisk läge är valt, kommer skärmbilden för
kontroll av signalkvalitet att visas. För att fortsätta, tryck på
OK( )-knappen.

2. Välkomstskärmbild (val av LNB-typ)
Efter valet av land har gjorts, kommer välkomstskärmbilden att
inleda med att visa menyn för val av LNB-typ (Universal LNB
eller SatCR-LNB). Tryck på OK( )-knappen efter att valet
har gjorts.

Om Manuell läge är valt, måste du själv ställa in
konfigurationen för antennen och andra värden som hör ihop
med manuell sökning.

<Antennkonfiguration>

Om SatCR (Satellite Channel Routing) –LNB är vald, kommer
skärmbilden för nummerallokering för mottagaren att visas.
Tryck på OK( )-knappen ör att fortsätta.
Om du installerar flera mottagare i ditt hem
så får inte samma nummer tilldelas mer än
en mottagare.

<Konfiguration för manuell sökning>
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Grundfunktioner
4. VIASAT-sökning

1. Kanalbyte

Tryck på OK( )-knappen för att utföra sökningen.
VIASAT-sökningen börjar.
När sökningen slutförs, kommer resultatet av sökningen att
visas, som bilden visar.
Om du trycker på OK( )-knappen, kommer den första
TV-kanalen bland de sparade att ställas in på skärmen.

Använd CH

/

knapparna för att byta kanal, eller mata in kanalnumret direkt.

2. Bläddra igenom kanallistan.
För att visa TV-kanallistan, tryck på MENU( )-knappen och
välj TV-kanaler. Eller tryck på den GULA knappen för att direkt
visa kanallistan när TV:n är aktiv.

För att visa detaljerad information, tryck på INFO( )-knappen.
Du kan också se informationen för aktuell kanal genom att
trycka på INFO( )-knappen medan du tittar på ett program.
Den visade informationen innefattar:
● Kanalnummer & - namn
● Händelsenamn & kort/lång beskrivning
● Start-/sluttid
● Bargraph för förfluten tid
● Ikoner för undertexter och ljudspår
● Aktuell tid
För att visa Radiokanallistan, tryck på MENU(
och välj Radio-kanaler.

)-knappen

För att ändra kanallistan mellan TV och radio,
använd TV/RADIO–knappen.
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3. Hantering av favoritkanalerna
För att visa din nuvarande favoritkanallista, tryck på den GRÖNA knappen. När det finns flera
kanallistor, kan du bläddra genom favoritkanallistorna med hjälp av den GRÖNA knappen. För att
ställa in favoritkanal, se “Inställning av favoritkanaler” på sidan 10.

Tryck på MENU( )-knappen och välj Inställningar för att
kontrollera och modifiera menyrelaterade inställningar.

DSB-B560N

Inställning

4. Hindra barn från att titta
1. Kortinställningar

SWE

Om du vill förhindra att barn ser barnförbjudna program, ange nivå för ålderslås i Föräldramenyn.
Tillgängliga åldersnivåer är 7+, 11+, 15+, och 18+. För ytterligare information, se “Kortinställningar”
på denna sida.

För att gå in i menyn Kontrollinställningar, ange först PIN-kod.

5. Byte av språk för ljudspår/undertext

Den fabriksinställda standard-PIN-koden är
“0000.”

Tryck på OPTIONS-knappen för att tillfälligt byta språk för ljud eller undertext för bara aktuell kanal.
Använd W/X knapparna för att välja ljud eller undertext. Använd S/T knapparna för att växla till
önskat språk.

6. Volymkontroll
För att justera volymnivån, använd knapparna VOL +/-. När du behöver inaktivera ljudet, tryck på
(TYST)-knappen. För att aktivera ljudet igen, tryck på (TYST)-knappen igen eller tryck på
knapparna VOL +/-.

Efter bekräftande med OK-knappen öppnas menyn för
Kortinställningar. Menyn för Kortinställningar består av
tre undermenyer: Föräldra-kontroll, Ändra PIN-kod och
Auktorisationer.

7. Till MENU
Tryck på MENU(

)-knappen för att kontrollera eller modifiera inställningarna på On-screen-menyn.

8. ITV-tjänster
När du tittar på en kanal där en interaktiv TV-ström sänds, kommer dekodern automatiskt aktivera
den interaktiva applikationen. Om det inte finns någon videoström, kommer en stillastående
bakgrund att visas.

I undermenyn Föräldra-kontroll, ange värden för ålderslåsnivå
(Av, 7+, 11+, 15+, 18+) och köpgräns (På, av). Om köpgränsen
är satt till “På”, sätts en gräns för vilka belopp som kan
spenderas för betal-TV (pay-per-view) som bilden visar.
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För att ändra din PIN-kod, ange en ny PIN-kod och mata in
den igen för att bekräfta.

3. TV-inställningar
För att ange skärminställningar på TV:n, ändra värden för
skärmformat, videosignaltyp och ljudkompressionstyp. De
tillgängliga TV-skärmsformatien är 4:3, 16:9 och 4:3 letterbox.
De videosignaltyper som det finns stöd för är RGB (Röd,
grön, blå videosignal) och CVBS (Composite Video Broadcast
Signal). De ljudkompressionstyper som är tillgängliga är MPEG
(Moving Picture Expert Group) och AC3 (Audio Compression
3).

Det finns många olika prenumerationsalternativ. Olika tjänster
(Film, sport etc.) har olika prisnivåer. Auktorisations-fönstret
listar de produkter som ditt abonnemang innehåller.

1. AC3 kan spelas när Dolby dekoder-försedd
utrustning är ansluten genom SPDIF.
2. 4:3 letterbox används för att visa ett16:9-förhållande på en 4:3-format TV. Den
krymps till 16:9-format utan bildförvanskning, så att över- och underdelarna av
bilden är tomma.

4. Inställning av favoritkanaler
2. Användarinställningar

För att definiera dina favoritkanaler, ställ in dina favoritkanaler i
en favoritkanallista.

Ange språk för meny, ljud och undertext med hjälp av denna
undermeny. För varje värde kan du välja ett av de medföljande
språken.

När du väljer en favoritlista, visas fönstret för inställning av
favoritkanaler. För att lägga till en kanal i vald favoritlista, tryck
på RÖD knapp. Efter att alla inställningar har gjorts, tryck på
OK( )-knappen.
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5.3. Signalkvalitet

Ändring av signalrelaterade inställningar med Universal-LNB
eller SatCR-LNB, som visas i följande bild.

Efter att konfigurationen av antennen har genomförts, visas
skärmbilden för signalkvalitet. Du kan kontrollera att din
mottagare tar emot signaler från vald satellit.
Skärmbilden visar signalstyrkan och signalkvaliteten
tillsammans. Dina mottagare måste ta emot signalstyrka och
signalkvalitet på minst 60% för att lyckas hittas kanaler.

DSB-B560N

5. Antenninställningar

SWE

5.1. Antennkonfiguration
Ange värden för antal LNB, LNB-index och satellitnamn. För
att spara inställningarna, tryck på OK( )-knappen. Enligt
antalet LNB kan LNB-index beräknas, och därefter måste
motsvarande satellit tilldelas.

5.2. Numrering av mottagaren
Denna undermeny finns endast för SatCR-LNB. Du kan
modifiera frekvensen för ett mottagarnummer genom att
trycka på RÖD knapp medan mottagarnumret ändras med
hjälp av W/X knapparna.

5.4. Automatisk sökning för VIASAT
När satelliten har satts till Sirius, tryck på OK( )-knappen.
VIASAT söker automatiskt efter kanalerna. När sökningen har
slutförts, kommer resultatet från sökningen att visa hur många
TV- och radiokanaler som din mottagare har hittat.

5.5. Manuell sökning
Om du vill göra en specifik installation, ange värdena för
följande faktorer.
- Satellit: Välj satellit med hjälp av W/X knapparna. Sirius,
LMI, Astra, HotBird, och Thor är tillgängliga i universal-LNB.
Men SatCR LNB ger endast Thor och Sirius.
- Frekvens (MHz): Mata in frekvensen för önskad
transponder med de NUMERISKA knapparna.
- Symbolhastighet (kSym/s: Ange korrekt symbolhastighet
med de NUMERISKA knapparna.
- Polarisation: Välj Vertikal eller Horisontell efter
transponderns polaritet.
- FEC: Välj korrekt FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 or 7/8)efter vald
transponder.
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Felsökning
5.6. Kanalsökning övrigt
Den söker igenom en lista av fördefinierade transpondrar för
vald satellit. Tryck på OK( )-knappen för att börja sökningen.
När sökningen har slutförts, kommer resultatet från sökningen
att visa hur många TV- och radiokanaler som din mottagare
har hittat.

Problem

7. Återställning av fabriksinställningar
Du kan återställa fabriksinställningarna genom menyn Återställ
fabriksinställningar. Tryck på OK( )-knappen för att bekräfta.

Lösningar

Strömsladden är inte korrekt
inkopplad

Koppla in strömsladden på
korrekt sätt

Skärmen visar inga bilder

Mottagaren är i standbyläge; SCART är inte ordentligt
ansluten till videoutgången
på TV:n; Inkorrekt kanal- eller
videoutgång är vald

Sätt din mottagare till “På”;
Kontrollera och korrigera
anslutningen; Kontrollera
och korrigera kanal- och
videoutgången

Inget ljud

Ljudsladden är inte korrekt
ansluten; Volymnivån = 0;
(TYST)-knappen är intryckt

Kontrollera och korrigera
anslutningen Öka volymen på TV:
n Tryck på (TYST)-knappen

Fjärrkontrollen fungerar inte

Batterierna är slut eller
felmonterade

Peka med fjärrkontrollen mot
mottagaren; Byt batterierna
eller sätt i på korrekt sätt

Dålig bild

Signalstyrkan är för svag

Kontrollera signalstyrkan i
Info-menyn; Korrigera
antennens riktning

6. Mottagarinformation
Fönstret för dekoderinformation visar detaljerad information för
den inbyggda dekodern.

Möjliga orsaker

Ingen visning på frontpanelen;
Ingen strömförsörjning

ATT KASSERA
Apparaten, förpackningsmaterialet (dvs Styrofoam) och batterierna får aldrig kasseras med
hushållsavfallet.
Var god ta del av det regelverk som gäller för ditt område, och kassera restmaterialet i enlighet med
regelverket på separata platser för avfallshantering.
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DSB-B560N

Specifikationer
Strömförsörjning
Typ:
Inspänning:
Strömförbrukning:

SMPS (switchade nätaggregat)
AC 110–230V~, 50/60Hz
MAX. 25W

Fysisk specifikation
Storlek:
Vikt (netto):

270mm x 200mm x 40mm
1.05Kg

SWE

Videodekoder
Transportström:

MPEG2 ISO/IEC 13818

Audíodekoder
Audíoavkodning:

MPEG1 Layer II

Ingångs-/utgångsgränssnitt
TV-Scart:
Videobandspelare-Scart:
RCA 2p(W/R):
Digitalljud:
Modem:

Komposit Video In/ut, RGB-ut, Audio V/H In/ut
Komposit Video In/ut, RGB-in, Audio V/H In/ut
Ljud V/H ut
Fiberoptik
2400bps, RJ11

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

Utformning och specifikationer är föremål för förändring utan förvarning.

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte
bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid
är över.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör
kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
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