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2.Inhoud van de doos

Controleer vóór installatie de inhoud van de doos:

RE-2400DVBT2 TV ontvanger

Afstandsbediening

HDMI kabel

AAA batterijen t.b.v. de afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

3.Product Overview

3.1. Paneel voorzijde

User’s

manual

2x AAA batterijen t.b.v. 

afstandsbedieningHDMI kabel

Gebruikershandleiding

Afstandsbediening

DVBT2 ontvanger
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USB poort zijkant: t.b.v. software updates
In het geval er nieuwe software/firmware versies beschikbaar zijn, zullen we deze ter download
beschikbaar stellen op onze webste: www.rebox.tv

3.2. Paneel achterzijde

1. ANT IN: Sluit hier de externe antenne op aan.

2. ANT OUT: Niet van toepassing.

3. Coaxial: t.b.v. digitale audio output.

4. HD OUT: aansluitpunt voor de HDMI kabel.

5. SCART : analoog aansluitpunt voor SCART.

6. DC IN : t.b.v. power adapter.
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3.3. Afstandsbediening

1. MUTE: onderbreekt de Audio Output

2. INFO: toont additionele zender informatie

3. TTX: Teletext informatie

4. SUBTITLE: ondertiteling

5. EXIT: Exit of terugkeer naar menu

6. OK: bevestiging van invoer of tonen van zenderlijst

7. LEFT/RIGHT: pijltoetsen LINKS/RECHTS t.b.v. navigatie

plus volume control

8. TV/RADIO: schakelen tussen radio en TV functie

9. RECALL: schakel tussen de laatst gebruikte zender(s)

10. GOTO: selecteer een specifieke ‘time index’

11. PREV: selecteer vorige media track.

12. NEXT: selecteer volgende media track.
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pijltoetsen UP/DOWN om de optie te selecteren, en de RECHTS/LINKS buttons om de
juiste instelling te maken.

Kies EXIT om het menu te verlaten.

5.6. Systeem

Selecteer ‘Systeem’ in het Hoofdmenu om de volgende opties te kunnen kiezen:
Informatie, Fabrieksreset, Timer Settings, OSD, USB Update, en USB Backup.

5.6.1. Informatie

Informatie over model, hardware- en softwareversie vind je in het ‘Systeem’ menu.
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5.6.4. OSD (On Screen Display)

Kies hier bijvoorbeeld hoe lang de Info balk in beeld dient te blijven bij zenderschakeling,
of dat de ontvanger automatisch naar Standby dient te gaan na 1-6 uur.

5.6.5. USB Update | Backup

Nieuwe software versies stellen we ter download beschikbaar op onze website: rebox.tv
Plaats de versie op een FAT32 geformatteerde USB stick en steek deze in de ontvanger.
Upgrade Modus - Alle Codes => alle (zender) data wordt gewist.
Upgrade Modus - Maincode => alle (zender) data blijft behouden.
Upgrade Modus - User DB => copy all (zender) data van een andere RE-2400DVBT2 unit.
Selecteer het ‘Upgrade bestand’, selecteer ‘Starten’, en bevestig met OK.
- Local Version geeft aan welke versie er reeds is geïnstalleerd.
- Bin Version geeft de te installeren versie aan.

Het updateproces neemt een paar minuten in beslag. Onderbreek dit process niet!

Backup User DB/Preset, kopieert respectievelijk alle data, of alleen de zenderdata.

5.7. Media Center

Klik de MENU button en selecteer Media Center met de pijltoetsen RECHTS/LINKS

In dit menu kan je Muziek, Foto’s, en Filmbestanden afspelen.
















