Full HD Digitale Satelliet Ontvanger

Gebruiksaanwijzing
Rebox RE-2020HD S-PVR

Veiligheidsvoorschriften
 Vóór het gebruik
Lees

graag

deze

gehele

gebruiskaanwijzing,

en

neem

alle

eventuele

opmerkingen/waarschuwingen in acht, alvorens deze ontvanger in gebruik te
nemen.
 Stroomadapter
90–250V AC 50/60Hz.
 Verwijder geen deksel
Om electrische schokken te voorkomen, dient het deksel niet verwijderd te
worden.
 Onweer/bliksem
Haal de ontvanger bij onweer/bliksem van het spanningsnet, alsmede bij
langdurige afwezigheid.
 Vermijd vloeistof
Voorkom electrische schokken of brand. Gebruik de ontvanger niet in de buurt van
water.

WARNING: Om electrische schokken of brand te voorkomen, laat geen
vloeistof in de ontvanger komen.


NOTE: Wordt de ontvanger voor een langere periode niet gebruikt, haal
deze dan van het spanningsnet.

-1-

 Schoonmaak
Haal de ontvanger .van het spanningsnet, en maak de ontvanger schoon met een
zachte/droge doek.
 Koelsleuven
Zorg er voor dat er geen voorwerpen door de koelsleuven kunnen geraken, om
zodoende hierdoor mogelijk veroorzaakte kortsluiting te vermijden.
 Ventilatie openingen en installatie
Blokkeer geen ventilatie openingen, en plaatst de ontvanger op een stabiele
ondergrond.
 Lokatie
Plaats de ontvanger dusdanig, zodat deze niet blootgesteld wordt aan bliksem,
regen, of zonlicht.
Zorg er tevens voor dat de ontvanger voldoende zijn warme lucht kwijt kan, om
oververhitting te voorkomen.
 Onderhoud en service
Dient er onderhoud aan de ontvanger/stroomadapter uitgevoerd te worden
(bijvoorbeeld bij schade aan de stekker, snoer, of intern bij vloeistofschade, of
wanneer de ontvanger gevallen is), laat dit dan doen door gekwalificeerd
personeel.
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1. Voordat je begint
1.1

Kenmerken

z Easy Graphic MENU Interface
z Ondersteunt DiSEqC 1.0/1.2,13/18V, 22Khz Tone
z RCA aansluiting
z Laatst gekozen service geheugen
z OSD: On Screen Display
z Front Paneel buttons & IR oog
z Bewerk functies (TV or Radio zender, service naam, favorieten naam, satellietnaam
z EPG (Electronische Programma Gids)
z Ontvangt QPSK Satellite Broadcasting RF Signaal
z Geheugen voor 4000 services

1.2

Accessoires

z Quickguide
z Afstandsbediening
z RCA A/V kabel
z Stroomadapter
z Batterijen
Waarschuwing:
De meegeleverde batterijen zijn niet geschikt om opnieuw op te laden!

-4-

2. Functies
2.1

Paneel voorzijde

STANDBY

Schakel tussen ‘Operation en Standby’ modus.

CH▲/CH▼

Verplaats hiermee de cursor op/neer in Menu modus, of
kies hiermee de vorige/volgende zender vanuit ‘Live TV’.

VOL◄/VOL►

Verplaats hiermee de cursor naar rechts of links , in het
menu om een ander menu item te kiezen, of om het
volume niveau te kiezen wanneer je in Live TV modus zit.

MENU

Kies deze button om in het menu te geraken.

OK

Kies deze button om bijvoorbeeld een menu keuze te
bevestigen..

Display

Deze display toont 4 karakters tellende namen/meldingen.
De groene LED licht op wanneer een zender (tuner) is
gelocked.

Kaartlezer

Open het klepje om de smartcard, met de chip naar
beneden, in de interne kaartlezer te steken.

Smartcard
1. Open het klepje (zie opmerking hierboven)
2. Om gecodeerde (abonnee) zenders te kunnen kijken, steek je een smartcard
(bijvoorbeeld van Canal Digitaal of TV Vlaanderen), met daaraan gekoppeld een
zenderpakket naar keuze, in de interne kaartlezer, met de chip naar beneden, om
deze zeners te kunnen de-coderen, en dus te kunnen bekijken.
Na de smartcard ingestoken te hebben, kan het klepje weer gesloten worden.
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2.2

Paneel achterzijde

LNB IN

Maak hier de coax verbinding met jouw schotel/LNB.

USB

T.b.v. USB stick gebruik i.v.m. een eventuele opname.

HDMI

Maak hier een verbinding met jouw TV m.b.v een HDMI
kabel.

AUDIO/VIDEO

Hiermee maak je een analoge aansluiting, indien gewenst

S/PDIF

Maak hier een eventuele verbinding met een audio
versterker m.b.v. een S/PDIF coaxiale kabel.

Stroomadapter

Sluit hier de stroomadapter aan.

POWER

Schakel hier de netspanning IN/UIT
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2.3

Afstandsbediening

Alle functies van deze ontvanger kun je met de afstandsbediening.bedienen.
z POWER: Schakel hiermee de ontvanger IN/UIT.
z MUTE: Onderbreek hiermee (tijdelijk) het audio signaal.
z NUMERIEKE BUTTONS (0~9): Press Maak met deze jouw zenderkeuze, vul een
password of pincode in, etc.
z SAT: kies hiermee de satellietlijst.
z FAV: Hiermee kies je jouw favorietenlijst(en)..
z i : Hiermee toon je informatie over het huidige te bekijken programma..
z EPG: Hiermee bekijk je de Electronische Programma Gids.
z VOL◄/ VOL►: Pas hiermee het volume aan, of kies een menu item, vanuit Menu
modus..
z CH▲/CH▼: Hiermee kies je een vorige/volgende zender, of een menu item,
vanuit Menu modus.
z OK: Hiermee bevestig je een menu keuze, of open je de zenderlijst.
z MENU: Klik, om het hoofd menu te openen.
z EXIT: Klik, om een bepaald menu af te sluiten.
z PAGE-/+: Pagina up/down, bijvoorbeeld in zenderlijst te gebruiken.
z ZOOM: Zoom in.(‘picture mode’)
z TEXT: De Teletekst functie aanroeepen.
z USB: Open hiermee het USB menu..
z RECALL: Kies hiermee de vorig bekeken zender.
z TV/RADIO: Hiermee schakel je tussen radio en tv zenders.
z HOT KEYS (ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW): Speciale buttons, volg het scherm.
AUDIO (ROOD): Hiermee kies je verschillende audio instellingen.
PAUSE (GEEL): Hiermee pauzeer je de video weergave.
z ◄◄: Versneld terugspoelen. Klik deze button meerdere keren, om uit meerdere
snelheden te kunnen kiezen.
z ►►: Versneld vooruit spoelen (idem).
z PLAY ►: Afspelen van een opname, of terug naar normale afspeelsnelheid.
z REC ●: Start een opname.
z ∣◄/ ►∣: Skip naar vorige/volgende programma.
z PAUSE∣∣: Pauzeer het afspelen, van een opname.
z STOP ■: Stop het afspelen, van een opname.

-7-

3. Aansluiting voorbeeld
1. Sluit de TV aan op de ontvanger, met bij voorkeur de HDMI kabel.
2. Maak de verbinding tussen de ontvanger en de schotel.
Zet eerst de TV
Raadpleeg eventueel jouw TV handleiding i.v.m. het maken van een HDMI kabel
verbinding, het selecteren van de juiste ‘bron/input’, of het kiezen van het gewenste
beeldformaat.
Maak eerst alle aansluitingen, sluit daarna de stroomadapter aan.
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4. Instellingen en Scannen
4.1

Eerste gebruik

z Zet de TV en de ontvanger aan.
z Nadat de ontvanger is opgestart, kom
je in het fastscan menu. Selecteer
“Start”, bevestig met OK om de
zenders te zoeken. Alle gevonden
zenders zijn nu automatisch
opgeslagen.
z Je bent in staat om digitale TV en
radio zenders te kijken/beluisteren.

Menu Informatie
z Druk op de menu knop voor het
hoofdmenu.
z Met de pijltoetsen links/rechts en
omhoog/omlaag maak je vervolg
keuzes.
z Sommige menu keuzes vragen om
een pincode. De ‘default’ PIN: 0000

4.2

Installatie

Dit menu gebruik je bijvoorbeeld om zenders te zoeken, of een reset uit te voeren.
z Selecteer de juiste menukolom, en klik OK ter bevestiging.
z Kies het gewenste submenu met de pijltoetsen omhoog/omlaag.
 Schotel instellingen
Kies in dit menu de gewenste satelliet,
pas een Diseqc Switch instelling aan,
etc.
z Gebruik de ▲/▼ buttons om een
submenu item te selecteren, en de
◄/►buttons om een instelling te
bewerken, of open een item met de
OK toets.
Frequentie: Kies hier de gewenste TP/frequentie.
De in de ontvanger opgeslagen transponderlijst is als volgt te bewerken:
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z Klik de groene button om een nieuwe TP waarde toe te voegen
z Klik de rode button om een transponder waarde te verwijderen, en de gele hotkey
om deze te bewerken.
LNB voeding: Standaard staat 13/18V voor LNB aan, en is in meeste gevallen
goed.
LNB Type: Standaard is type ‘Universeel’ voorgekozen, en is in meeste gevallen de
juiste.
LNB Frequency: De default ingevoerde waarde is in de meeste gevallen de juiste.
DiSEqC 1.0/1.1: De default instellingen zijn voor de meeste schotel
typen/aansluitingen correct, wanneer de fysieke aansluitingen aan
de schotel volgens de Canal Digitaal standaard is.
 Motor instellingen
Gebruik je bijvoorbeeld een motor
gestuurde schotel zonder eigen
regeleenheid, dan kan je hier opgeven
om gebruik te maken van het USALS
protocol. Voer hier dan de coördinaten in
(longitude/latitude) van waar de
ontvanger zich bevindt, geografisch
gezien.
 Kanalen zoeken
Kies de gewenste satelliet, zoek modus,
en overige parameters.
z Gebruik de ▲/▼ en de ◄/► buttons,
om de parameters te kiezen en
eventueel OK om te bevestigen.
z Indien gereed, kies ‘Start zoeken’ om
zenders in te lezen.
Zoek modus: Beschikbaar zijn: Blind,
Handmatig, Uitgebreid en
Automatisch.
Zoek type: Kies hier voor alleen abonnee zenders, alleen FTA (free to air), of alle
services.
Netwerk zoeken: Zet deze op AAN, zodat er ook naar een eventuele NIT (Network
Information Table) gekeken wordt. Zodoende wordt er ook
gescanned op de daarin aanwezige (nieuwe) frequenties.
(LET OP: Hoe uitgebreider de zoekopties, hoe langer het scannen
zal duren).
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< Fabrieksinstellingen >
Gebruik de ▲/▼ buttons om een keuze
te maken, en klik OK.
 Radio kanalen verwijderen: Verwijder
alle opgeslagen radio zenders.
 Gecodeerde kanalen verwijderen:
Verwijder alle betaalde/abonnee
zenders.
 Alle kanalen verwijderen: Verwijder
alle opgeslagen kanalen.
 Fabrieksinstelling: Verwijdert alle
zenderdata, en brengt de ontvanger terug naar alle default menu instellingen.
< Fast Scan >
Kies Fast Scan in het Installatie menu,
en klik OK.
Kies jouw operator, en geef aan of je de
HD zenders, of de SD zenders vooraan
in de zenderlijst wilt hebben staan.

4.3

Kanalen

In dit menu kan je enkele bewerkingen
aan zenders uitvoeren.
z Kies Kanalen in het hoofdmenu, en
klik OK.
z Gebruik de ▲/▼ buttons om een
selectie te maken, en klik OK.

< Favorieten manager>
Favoriete zenders en groepen.
z Met de ▲/▼ button kies je een
favorietengroep, geef je deze een
andere naam, of zet je er een
kinderslot op.
z Indien een groep gekozen, springt de
cursor naar de kanalenlijst. Selecteer
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zenders en bevestig met OK.
z Indien gereed, klik de exit button, en kies JA om op te slaan.
Roep vanuit Live TV de favorietenlijst op met de FAV button.

< Kanalen manager>
In dit menu kies je de gewenste
bewerkings optie uit het menu, en
bevestig met OK. Indien niet in beeld,
roep je dit op met de groene button. Kies
daarna de te bewerken service, en klik
OK.
Vergrendeld: Hiermee zet je een
pincode op een groep/zenders.
Overslaan: Zenders die de status
‘overslaan’ hebben gekregen, zullen vanuit Live TV worden overgeslagen
tijdens zappen.
Verwijderen: Klik deze optie, en klik vervolgens de te verwijderen zenders aan in de
servicelijst. Indien gereed, klik ‘exit’ en kies JA om op te slaan.
Hernoemen: Kies hernoemen, en vervolgens de te hernoemen service, en hernoem
met het ‘keyboard on screen’.
< Kanalen verplaatsen>
z Selecteer in dit menu een zender, en
klik OK. Gebruik de ▲/▼ buttons om
de nieuwe positie te kiezen.
z Klik vervolgens op de rode button om
de zender te verplaatsen.

4.4

Configuratie

Stel hier taal, resolutie, opname, en andere instellingen in.
<A/V uitgang instellingen>
z Kies hier de gewenste resolutie,
helderheid, beeldscherm formaat etc.
z Gebruik de ▲/▼ buttons, en de ◄/►
om de keuze en instelling te wijzigen.
z Klik de exit button, en antwoord JA om
de wijzigingen op te slaan.
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TV Modus: Kies PAL (Europese markt), of NTSC (Amerikaanse markt), of
automatisch.
Beeldscherm modus: Kies hier 16:9 (breedbeeld model) of 4:3 formaat.
Beeld instelling: In ‘Gebruiker’ mode, kan je helderheid/contrast aanpassen.
<UI instellingen>
z Hier stel je bijvoorbeeld het
‘transparency’ niveau in, of de duur
dat de info balk in beeld blijft.
(UI = User Interface / Gebruikers
omgeving)
Transparency: Met de ◄/► buttons
maak je één van de negen keuzes.
Infobalk: Wanneer je van zender
veranderd, krijg je onder in beeld de infobalk te zien. Stel hier in voor hoeveel
seconden dat dient te zijn.
Pagina omhoog/omlaag: Hier stel je in per hoeveel zenders er wordt ‘gescrolled’
wanneer je in de zenderlijst zit, en deze ‘page up/down’ functie gebruikt.
<Taal instelling>
Kies hier jouw gewenste menu taal.
Talen voor overige opties komen alléén tot uiting, wanneer deze ‘taal data’ ook
werkelijk met de uitzending (stream) wordt meegezonden.
<Ouderlijk toezicht>
z Het password/pincode om in dit en
andere eventueel vergrendelde
menu’s te komen, is default: 0000.
z Kies hier of je menu items of zenders
wilt vergrendelen, of dat je de default
pincode wilt wijzigen.
Er is zelfs een pincode te zetten op
toegang van de ontvanger, nadat
deze is opgestart.
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<Timer Setup>
z Hier zet je de klok van de ontvanger
op de juiste tijd, voor de time-zone
waarin je je bevindt.
Automatisch/GMT +01:00, zijn de
juiste settings voor Nederlands
gebruik, waarbij de systeem tijd up to
date gehouden wordt (door de
satelliet) wanneer de ontvanger is
aangesloten op de schotelantenne.

<Opname/Event instellingen>
z Voeg toe, of bewerk bestaande ‘timer
recordings’.
Gebruik hiervoor de gekleurde
‘hotkeys’.
z Kies JA om op te slaan.
Event
Hier kies je de op te nemen zender. In
dit menu kan je ook de tijd opgeven dat
de ontvanger inschakelt/uitschakelt.
Modus
Kies hier voor een eenmalige, dagelijkse of wekelijks ‘event’.
Start datum / tijd
Voer datum en tijd in dat het ‘event’ uitgevoerd dient te worden.
TV/Radio, Kanaal nummer
Selecteer hier het radio of TV kanaal dat opgenomen dient te worden.

4.5

Hulpprogramma’s

z Hier staan extra programma’s tot je beschikking, zoals bijvoorbeeld een
rekenmachine en een kalender.
<Calendar>
z Press OK in Calendar of Utilities Menu to enter. The receiver provides the
Calendar, in this menu you can look the information of the date which you want to
look for.
<Calculator>
z Press OK in Calculator of Utilities Menu to enter. The receiver provides calculator,
in this menu you can do the simple calculation by the clue under the screen.
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<USB>
z Plug eerst een USB stick in, open dan
dit menu. Klik vervolgens op OK voor
de inhoud van de stick.
z Gebruik de ▲/▼buttons om foto’s
(gif/png/jpeg) te bekijken, of om MP3
te beluisteren.
Ook een met deze ontvanger
gemaakte opname zie je in dit menu
staan. Het afspelen hiervan lukt
echter alleen vanuit het PVR menu.
<PVR>
In dit menu speel je een opname af,
welke met deze ontvanger is gemaakt.
Selecteer het bestand met de ▲/▼
buttons, en klik OK om deze af te spelen.
In hoofdstuk ‘2.3 Afstandsbediening’
vind je, indien nodig de beschrijvingen
van overige buttons en bediening.
<CAS Menu>
In dit menu zie je informatie over jouw smartcard. Bijvoorbeeld het serienummer, en
de geldigheid/datum.

4.6

About STB/Systeeminformatie

Dit menu toont jou o.a. de hardware versie, software versie, etc. Over het algemeen
alleen nuttig om te weten/kunnen melden indien je contact hebt met Rebox, mocht er
sprake zijn van een storing o.i.d.

4.7

EPG

Klik op de EPG (Elektronische
Programma Gids), om info zoals
hiernaast, getoond te krijgen.
NOTE: programma informatie wordt
alléén getoond wanneer de broadcaster
dit beschikbaar heeft gesteld.
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z Klik ▲/▼om een kanaal te selecteren.
z Klik ◄/► om een programma te selecteren.
z Klik de gele hotkey, indien een programma is geselecteerd, om dit programma te
‘boeken’. Maak je een zgn Reservering terwijl er een USB stick was ingestoken,
dan betreft het automatisch een ‘opname reservering’.Indien geen USB is
ingestoken, dan betreft het een ‘geplande timer’ om over te schakelen naar een te
kijken programma op de ingestelde tijd.
z Klik de rode hotkey om van modus te switchen.
z Klik OK om een ‘setting’ te bevestigen, of kies EXIT om iets te cancelen.

4.8

OPNAME quick start guide

NOTE: Er dient een (FAT32) USB stick ingestoken te zijn
< Directe opname >
Tijdens het kijken van een programma
kan je kiezen voor een zogenaamde
‘directe opname’, door op de REC
button van de afstandsbediening te
klikken. Klik deze button nogmaals als je
de duur van de opname wilt instellen.
Tijdens een opname staat de REC
aanduiding rechtsboven in beeld.
Wil je de opname stoppen, klik dan de
STOP button op de afstandsbediening.

< Afspelen van een opname >
Steek een USB stick in, met daarop een
met deze settop box opgenomen
opname.
Selecteer PVR in het menu en klik OK.
Een soortgelijk scherm zoals hiernaast
afgebeeld zal openen, met daarin jouw
opnames.
z Gebruik de ▲/▼ buttons om de
gewenste opname te kiezen, en klik OK om af te spelen.
z Kies de STOP toets om het afspelen te beëindigen.
z Gebruik de FF en REW buttons om versneld heen/terug te spoelen in de opname.
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4.9

TV kijken

Wanneer je eventueel benodigde
settings hebt aangepast, en vervolgens
een zenderlijst hebt ingelezen, dan kan
je door één van de onderstaande opties
te kiezen, TV kijken.
z Kies de ▲/▼ buttons om het
volgende/vorige programma te
bekijken.
z Gebruik de numerieke buttons om rechtsreeks een kanaal te kiezen.
z Kies de SAT button om een gewenste satelliet te kiezen, en de daar vandaan
uitgezonden zenders/programma’s te kiezen.
z Klik op OK, en kies met de ▲/▼ buttons het gewenste kanaal, en bevestig met
OK.
z Kies de FAV button om een favorieten groep, met daarin ondergebrachte favoriete
zenders, te selecteren. Klik op OK om de favoriete zenders behorende tot deze
groep te openen en te bekijken. Of gebruik de ▲/▼ buttons om te kiezen voor de
volgende/vorige beschikbare zender binnen de gekozen groep.

- 17 -

Appendix
A1

Trouble Shooting

In het geval van afwijkend gedrag, hieronder een kleine opsomming van mogelijke
oorzaken.

SYMPTOOM

OORZAAK?

OPLOSSING?

De LED brandt

De stroomadapter is

Controleer de verbindingen

niet

niet aangesloten.

Geen beeld of

Er is iets mis met de

Check de Audio/Video

geluid

Audio/Video

verbinding van de ontvanger

verbinding.

naar de TV.

De mute button is

Klik nogmaals de mute button.

aangeklikt.
Geen beeld

De TV staat niet aan.

Zet de TV aan.

De Rebox ontvanger,

Controleer de coax kabel.

ontvangt geen signaal.
Foutieve instellingen

Controleer de benodigde

van bepaalde

instellingen (bijvoorbeeld de

parameters.

Diseqc Switch settings)
Herstel dit, eventueel met

De schotel is niet goed

behulp van één van onze

uitgericht.

dealers. Zie hiervoor ‘find a local
store’ op onze website:
www.rebox.tv

De RCU (Remote

Er zijn geen batterijen

Voer batterijen in, of vervang

Control Unit),

ingevoerd, of deze zjin

deze.

oftewel de

op.

afstandsbediening,
doet het niet.
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A2

Specificaties

1 Tuner &Channel <Digital Part>
Type .......................…….....IEC169-24 Female
Frequency Range ...............950MHz to 2150MHz
Input Impedance .................75 ohm unbalanced
Signal Level ...............…......-25 to 65 dBm
LNB Power ................…......13.5/18.5Vd ±5%, 0.5Amax, Overload protected
22kHz Tone .................…....Frequency: 22k Hz ±2kHz Amplitude: 0.6V ±0.2V
DiSEqC Control ..................Version 1.2 Compatible
Demodulation .....................QPSK
Input Symbol Rate...............2~45Ms/s
FEC Decoder ......................Convolution Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with
.....................…………..........constraint Length K=7
2 System &Memory
Main Processor .................... M88CS6001-D
Flash Memory ............….......4MB
SDRAM .................……........128MB
Channel Memory ..................Digital Channel: 4000
Multi-satellite ............…........Up to 100
Multi-language Menu.....…...English
Remote Controller ................IR Remote Control
3 MPEG Transport Stream &A/V Decoding <Digital Part>
H264………………………….MP@L30;8Mbps support
Profile Level .............….........support up to Level 30 of Main Profile
Input Rate ...............…….......Max 60Mbit/s
Aspect Ratio ...........…..........4:3, 16:9
Frame Rate ............…..........50Hz for PAL, 60Hz for NTSC
Video Resolution ..................720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC)
Audio Decoding ....................MPEG/MusiCam Layer I &II
Audio Mode .............….........Signal channel/Dual channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response ...........20Hz~20kHz, <+/-2dB, 60Hz~18kHz <+/-0.5dB
Sampling Rate ...........….......32, 44.1, 48(kHz)
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4 A/V &Data In/Out
TV/VCR Scart Output ..…....RGB, CVBS, L, R Output with Volume Control
(optional)
RCA Output ...........…...…... CVBS, L, R Output (Yellow, White, Red Jack)
............................………..…..with Volume Control
5 Power Supply
Input Voltage ...............…..….AC 90~250V, 50/60Hz
Power Consumption .....….....Max. 12W
Protection ...............…….…...Separate Internal Fuse
...........................…………......The Input shall have the lighting protection
6 Physical Specification
Size (W×H×D)..........……....215×160×40 (mm)
...........................…………......Excluding the foot. Foot height is 4 mm
Weight .................……...…....about1.5kg
7 Environment Condition
Operating Temperature .........0~40 °C
Storage Temperature ............-30 °C~80 °C
Operating Humidity Range ....10~85%RH, Non-condensing
Storage Humidity Range ........5~90%RH, Non-condensing
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