Frågor och svar angående Dilog DCH760
Hur skall programkortet vändas/ monteras?
Ditt programkort skall monteras i kortläsaren på boxensvänstra sida.
Kortets kontaktyta/ chip skall vara vänt nedåt/ inåt.
Hur kontrollerar jag att min box har kontakt med nätverket?
Gå in i Meny > gå till Konfiguration > gå till Systeminformation, OK > gå till IP nätverk, OK > gå till Eth0, OK >
kontrollera att boxen har en IP adress, Nätmask och Gateway
Vad är det för behörighets kod till apparaten från fabrik?
Behörighetskoden står som standard till 1111 på alla boxar och i alla menyer.
Hur gör jag en ominstallation/fabriksinställning?
Gå in i Huvudmenyn > gå till Konfiguration > välj Systeminställningar, OK > välj Återställ till fabriksinställningar,
OK > skriv in pinkod (1111 som standard) > välj sedan OK
Hur gör jag för att kontrollera mitt programkort?
Gå in i Huvudmenyn > gå till CA > du kan nu välja att kontrollera CA information eller abonnemangsinformation
Hur gör jag för att installera en hårddisk?
1. Stäng av boxen och gör den strömlös.
2. Koppla in din hårddisk i någon av de två USB portarna på boxens baksida. Är hårddisken externt
strömförsörjd så se till att hårddisken är påslagen.
3. Starta boxen > gå in i menyn >välj USB > tryck på ”Opt” på fjärrkontrollen> tryck ”OK” på ”Påbörja
formattering nu”> välj ”OK”.
4. I menyn visas nu ”Formatterar”. Formatteringen kan ta upp till 30 sek.
5. När formatteringen är slutförd visas ”Används för PVR och Timeshift”
6. Hårddisken är nu klar att användas.
Kan man ansluta två stycken hårddiskar till DCH-760 samtidigt?
Ja det går utmärkt, dock kan enbart en i taget användas. Det som händer är att den första hårddisken som
kopplats in och formatteras märks med ”Används för PVR och Timeshift”, detta är den aktiva disken och den
som just används för detta.
Vill man istället växla till disk nummer två måste disk nummer ett kopplas ifrån genom att i menyn USB välja
disk ett, trycka på knappen ”opt” och välja ”Avsluta användning PVR/ Timeshift”, efter detta kan disk nummer
två aktiveras istället genom att markera den, trycka ”opt” och välja ”Använd för PVR/ Timeshift”

Hur gör jag för att skapa en favoritlista?
På DILOG DCH-760 kan du skapa favoritlista samt numrera om och flytta om kanalerna precis hur du
vill.
Skapa favorit lista:
-Gå in i menyn > ställ dig i ”favoriter” > tryck ”opt” på fjärren och tryck OK på ”lägg till ny lista”.
-Längst ned i Favoriter menyn har du nu en lista som heter ”Lista nr.1”.
Döpa om lista:
Markera din favoritlista (Lista nr 1), tryck ”opt” på fjärren och välj ”namnge lista”, OK. Navigera med
pilknapparna och tryck ”ok” för att skriva, välj ”enter” när du är klar.
Lägga till kanaler i listan:
-Ställ dig på din favoritlista, tryck ”opt” på fjärren > välj ”lägg till/ ta bort kanaler”, OK.
Tryck ”ok” på de kanaler du vill ha med i din favoritlista, tryck sedan ”vänsterpil” och tryck OK på ”spara”.
Sortera kanaler:
Ställ dig på din favoritlista, tryck ”opt”, välj ”ordna lista”, markera den kanal du vill flytta genom att trycka ”ok”,
flytta kanalen upp eller ned med pilarna upp/ned, tryck ”ok” för att släppa den. Fortsätt på samma sätt tills du är
nöjd. Tryck ”vänsterpil” och tryck OK på ”spara” då du är nöjd.
Byta kanalnummer:
Ställ dig på din favoritlista, tryck ”opt”, välj ”ändra listnumrering”, välj ”på index” för att få kanalen du lagt på plats
1 i listan som nummer 1 på din fjärrkontrolls numeriska knapp. Observera att dessa ändringar enbart går att
göra på din favoritlista, ej på de förinlagda listorna.
Kan jag skicka ut signal samtidigt via HDMI och AV- utgången?
Ja, mottagaren skickar simultant ut signal via båda utgångarna. Adapterkabeln är tillbehör, unik för DILOG och
köps av din återförsäljare/ leverantör.
Hur gör jag en ny kanalsökning?
1. Tryck Meny på fjärrkontrollen.
2. Välj Konfiguration med piltangenterna.
3. Välj Kanalinstallation. Tryck OK på fjärrkontrollen. Tryck in din kod (1111 som standard), tryck OK.
4. Välj Automatisk kanalsökning, t ryck OK på fjärrkontrollen, tryck OK på start.
Hur gör jag en ominstallation/ fabriksinställning?
1. Tryck Meny på fjärrkontrollen.
2. Välj Konfiguration med piltangenterna.
3. Välj systeminställningar, tryck på OK på fjärrkontrollen.
4. Välj Återställ till fabriksinställningar. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Tryck in din kod (1111 som standard),
tryck OK
5. Boxen gör nu en omstart och startar sedan upp i installationsläge.
Hur gör jag för att kontrollera signalstyrka/kvalitet?
1. Tryck Meny på fjärrkontrollen.
2. Välj konfiguration.
3. Välj Kanalstatus > tryck på ”OK”
4. Aktuella uppgifter om den kanal mottagaren är inställd på visas nu tillsammans med information om
signalstyrka och kvalitet.
Notera att de nivåer som visas enbart indikerar hur förhållandena ser ut. För att göra en korrekt mätning av
signalförhållanden krävs instrument och certifierad tekniker.
Hur fungerar Timeshift-funktionen på DILOG DCH-760?
Vi har valt att inte ha automatisk buffring påslagen som standardval i boxen. För att aktivera funktionen tryck på
Meny > Konfiguration > välj användargränssnitt , OK >välj Automatisk Timeshift , OK > välj ”aktiverad”, OK

Kan jag koppla till vilken USB-disk som helst till boxen?
Ja, i princip. Boxen har stöd för USB 2.0 och enheter med senare version är bakåtkompatibla. Det kan vara bra
att tänka på att disken inte får vara för långsam då detta kan påverka funktionen. Av DILOG utprovade diskar
tillhandahålls av våra återförsäljare
DILOG NORDIC AB tar inget ansvar för in kompabilitet med andra diskar än diskar som
levererats med apparaten från DILOG NORDIC AB.
Är DILOG DCH-760 ett bra val ur miljösynpunkt?
DILOG DCH-760 är designad för att ha låg energiförbrukning och minsta möjliga användning av miljö- och
hälsoskadliga ämnen. Strömförbrukningen är låg vid drift och är endast någon W vid s.k. standby läge.
Min fjärrkontroll har försvunnit/ blivit uppäten av en hund/ tappats i golvet. Var kan jag köpa en ny
Fjärrkontroller till alla Dilog apparater kan beställas direkt på webben från oss. Du hittar beställningsformuläret i
huvudmenyn på vår hemsida.
Kan jag använda boxen utan att ha hårddisk inkopplad?
Ja, boxen fungerar lika bra att titta på TV med utan hårddisk inkopplad, inspelningsfunktionen fungerar dock
inte i detta läge.
Hur gör jag för att uppgradera mjukvaran i min box?
Mjukvaruuppdateringar kommer, när det finns tillgängliga att levereras via TV-nätet.
Mottagaren kommer att göra dig uppmärksam på att ny mjukvara finns tillgänglig och fråga dig om du vill
installera den.

