
DIGITAL KANALSÖKNING

TV-MODUL
Du som har en TV-modul kommer behöva hämta den nya digitala kanallistan själv. Titta hur 
du gör i manualen för din TV. Under sökningen kan du behöva ange följande värden: 
Frekvens: 306MHz, Symbolhastighet: 6,875, Modulation: 64 QAM, Nätverks-ID: 100 (om 
TV:n kräver denna info) eller 00100 om din TV kräver 5 siffror.

DIGITALBOX
För dig som har en digitalbox kommer det när vi arbetat klart i nätet att visas ett meddelande 
på TV:n om att din box hittat nya kanaler. Markera JA och tryck OK så hämtas den nya kanal-
listan till din box. När du hämtat den nya kanallistan behöver du göra om dina favoritlistor.
Om du inte får upp meddelandet automatiskt och om några kanaler försvinner, behöver du 
göra en fabriksåterställning av din box. Så här gör du: 

Triax C-HD 512, Sappa SC-260HD eller Dilog DC-260HD 
Meny / Systemåterställning / Ange lösenord 0000 / Fabriksinställningar / Flytta markören 
så att ”JA” blir ljusblå, tryck OK / Boxen startar nu om / Välj svenska, tryck OK / tryck blå 
knapp på fjärrkontrollen / Kontrollera inställningar för kanalsökning: frekvens 306MHz, 
Symbolhastighet 6.875MS/s, Modulation 64QAM, Nätverk JA, tryck sedan OK. Spara sedan 
den nya listan genom att trycka OK.

Dilog DC-250HD 
Meny / Verktyg / Återställning av fabriksåterställningar / Flytta markör till OK, tryck OK / 
Ange lösenord 0000 / Välj Ok / Boxen startar nu om / Tryck vidare med blå knapp 6 gånger / 
Spara sedan ned nya listan genom att trycka blå knapp.

Dilog DC-660HD 
Meny / Installation & inställningar / Underhåll / Fabriksåterställningar / Flytta markör till 
”JA”, tryck OK / Boxen startar nu om / Tryck OK 3 gånger / Spara sedan den nya listan ge-
nom att trycka OK, tryck sedan OK för att titta på TV.

Dilog DCH-760 och DCTH-760 
Meny / Konfiguration / Systeminställningar / Återställ till fabriksinställningar / Ange lösen-
ord 1111 / Tryck OK / Boxen startar nu om / Se så att det står svenska, hybridläge och auto-
matisk i de 3 fälten / Välj OK

Dilog DCT-280HD 
Meny / System / Fabriksinställning / Rad 2, fabriksinställning, tryck pil till vänster så att det 
står fabriksinställning / Tryck OK / Boxen startar nu om / Gör de val du önskar / Välj kabel / 
Automatisk sökning / Spara sedan den nya listan genom att trycka OK.


