Reset-instruktioner - Digitala Mottagare.
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:Sätt i sladden
När de 4 strecken i display kommer , tryck standby
på fjärren.
Släpp standby och tryck MUTE istället.
Språkinställningen bekräftar rätt tryck.
Anm.Lite svårt.Prova flera gånger.

:Hårdare reset än den som finns i menyn.
Ut med sladden i minst 10sek.Sätt i den och titta på lamporna.
Dom tänds Röd – Blå – Röd.När den röda tänds 2:a gången ,
tryck på fjärrens On/Off.Nu släcks den röda.
Släpp On/Off och tryck på Mute i 2 sek.
Rätt utfört så bootar mottagaren om.Installera på nytt.
Använd denna nollställning efter varje uppdatering.
:Tryck Mute på fjärren.
Slå siffrorna 37175 , tar ca. 2 min.
Bekräftas genom skylt "program finnes ej".

: Mottagaren på , tryck knapparna "SERV","INFO","GUIDE",GUIDE","+","+","+", i
följd.Står "dEbU" i displayn.Tryck siffran "7".Står nu "PrEM" i displayn.
Vänta 2 minuter , tryck stand-by, installera på nytt.

:Håll in ON/OFF på fronten medans du sätter i nätsladden.
När displayen visar 4 streck eller tiden , släpp ON/OFF
och tryck direkt "PIL UPP".Håll kvar "PIL UPP"
och tryck "PIL NER".Displayen visar "C.U.S.t" och
sen "Pull the cord".Ut och in med nätsladden ,
ominstallera
: Meny , installation , tryck kod 0044 , tryck OK. Låt markören stå i läge
användaranställningar , tryck kod 737 , tryck OK

:1.Det finns en universalkod=0044, prova den.
Se Sagem 5510.
2. Vanlig reset = dra ur nätsladden.
Sätt i och håll in + och - på boxen samtidigt,
den börjar då blinka och ha sig, sedan kan man
installera på nytt.
:Se Sagem 5510

DTI353TH : Dra ur nätkabeln.
Tryck in "Meny", "Pil ner" och "OK" på fronten och håll dessa intryckta samtidigt som du sätter
tillbaka nätkabeln.
Röd och grön lysdiod blinkar till.
Släpp sedan knapparna.
Självsökning startar... (Om detta inte sker, gör om proceduren igen)
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:Ut med sladden.
Tryck och håll "MENY" + "OK" på fjärren.
Tryck samtidigt på "PIL NER" på fronten.
Be någon annan sätta i strömsladden.
Vänta tills den gröna lampan tänds , släpp
därefter "PIL NER".
Släpp nu knapparna på fjärren.
Kolla ifall det finns ny mjukvara tillgänglig.
:Håll in MENY - PIL ner och OK samtidigt som
du sätter i sladden.
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