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T e n g i  D i g i Ta L  Í s L a n D  m y n D Ly k i L s i n s

 ant. in. Þarf að tengja við Loop 
through með meðfylgjandi snúru.

TV out. Til að tengja við sjónvarp 
með hefðbundinni loftnetssnúru.

Ónotað tengi.

Loftnetstengi. Til að tengja 
myndlykilinn við loftnet.

Loop Through. Þarf að tengja við 
Ant. In með meðfylgjandi snúru.

VCR. Til að tengja við myndbandstæki 
með SCART-snúru.

sPDiF. Má nota til að tengja hljóð 
við heimabíómagnara.

TV. Til að tengja við sjónvarp með 
SCART-snúru.

Video. Má nota til að tengja við 
sjónvarp.

audio R og L. Má nota til að tengja hljóð 
við hljómflutningstæki eða sjónvarp.
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Takk fyrir að velja 
Vodafone sjónvarp

Í þessum bæklingi eru einfaldar uppsetningarleiðbeiningar fyrir Vodafone Digital Ísland myndlykil fyrir 
móttöku sjónvarpsútsendingar frá Vodafone. Hér fi nnur þú yfi rlit yfi r tengi myndlykilsins og fjarstýringu 
auk þess sem farið er skref fyrir skref í gegnum það hvernig tengt er í fyrsta skipti og ýmsir eiginleikar 
myndlykilsins útskýrðir.

Við hvetjum þig til að fylgja leiðbeiningunum vandlega við tengingu myndlykilsins.

Í kassanum eru:

 » Digital Ísland 
myndlykill

 » Loftnetssnúra

 » Fjarstýring

 » Aðgangskort 

Vodaone Digital Ísland

690 350 12141 5
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Veldu staðsetningu

Gættu þess að loftraufar á myndlykli haldist ávallt opnar þannig að hiti 
nái að streyma út. Forðastu að staðsetja myndlykil í þröngu, lokuðu 
rými eða lokuðum skáp.

Tengdu Loop through og ant. in

Tengdu saman Loop through og Ant. In með loftnetssnúrunni sem 
fylgdi með lyklinum.

Tengdu loftnet

Tengdu myndlykilinn við loftnet með loftnetssnúru. Myndlykilinn má 
tengja bæði við örbylgjuloftnet (örbylgjuútsendingar eru í boði víða á 
suðvesturhorni landsins) og hefðbundin UHF-loftnet.

svona tengir þú  
myndlykilinn

Vodafone myndlykill

Loftnetssnúra

sCaRT-snúraLoftnetssnúra
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Sjónvarp

Hljómflutningstæki 

Tengdu sjónvarpið

Hægt er að tengja myndlykilinn við sjónvarpið bæði með hefðbundinni 
loftnetssnúru og SCART-snúru. Við mælum með að nota SCART-tengið, því 
það getur flutt sjónvarpsmerki í betri gæðum en hefðbundin loftnetssnúra.

Tengdu myndbandstæki og hljóð (ekki nauðsynlegt)

Ef þú vilt tengja myndlykilinn við hljómflutningstæki eða heimabíó getur þú ýmist notað SPDIF 
tengið eða Audio R og L til þess. Athugaðu hvers konar tengi eru í boði á hljómflutningstækjum 
þínum og tengdu í samræmi við það. Einnig má tengja myndbandstæki við efra SCART-tengið. 
Snúrur fylgja ekki með myndlyklinum.

Tengdu rafmagn

Tengdu nú myndlykilinn við rafmagn og kveiktu á honum með rauða STAND BY-hnappnum  
á fjarstýringunni.

Ef myndlykillinn er tengdur með SCART-snúru stillir þú hann inn með því að ýta á viðeigandi 
hnapp á sjónvarpsfjarstýringunni (oft merktur „AV“ eða „Input“). Ef þú tengir myndlykilinn 
með loftnetssnúru þarftu að framkvæma stöðvaleit á sjónvarpinu til að fá hann inn.

sCaRT-snúra Loftnetssnúra
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Notaðu örvahnappa á fjarstýringu til að velja 
tungumál og staðfestu með OK-hnappi. 
Veldu tungumál fyrir valmynd, hljóð og 
texta.

Stingdu aðgangskortinu í myndlykilinn. 
Raufin er framan á lyklinum. Hliðin með 
strikamerkinu á að snúa upp.

stilltu stöðvar inn  
á myndlykilinn
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1. Tungumál valmyndar

•	 Íslenska

•	Polski

•	english

Uppsetning

V/ a016 1301 1400 Ok staðfesta

 eXiT aðalvalmynd

6. Leit að stöðvum

•	sjálfvirk leit (allar sjónvarpsstöðvar)

•	sjálfvirk leit (stöðvar í boði)

•	Handvirk leit

Uppsetning

menU   Fyrri Ok staðfesta

 eXiT aðalvalmynd

Veldu sjálfvirka leit og staðfestu með 
OK-hnappnum.

digital ísland1
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Þegar þessu er lokið birtist aðalvalmynd 
sem hægt er að fara út úr með því að ýta 
á EXIT á fjarstýringunni.

10:48aðalvalmynd

Ok       Velja valmynd

CH.

stöðvalisti
Breyta stöðvalista
Dagskrá
Uppsetning
sjálfvirk leit
Handvirk leit
Aðgangskerfi
Þjónusta

10:48sjálfvirk leit

menU   stöðva leit

Viltu vista?

 Ok     Vista
eXiT  Hætta

mUX HZx

511         234

2     stöð 2

 ?

Sláðu inn PIN-númer sem er 0000 og stað- 
festu með OK-hnappnum. aTH: Í fyrstu 
uppsetningu er ekki beðið um PIN-númer  
í þessu skrefi, en alltaf eftir það.

Lokuð rás

Þegar leit er lokið ýtirðu á OK...

Og aftur á OK til að vista þær stöðvar 
sem fundust.

Það getur tekið allt að 5-20 mínútur að opna læstar stöðvar við 
fyrstu uppsetningu. Þangað til birtist „Lokuð rás“ á skjánum.

10:48sjálfvirk leit

menU   stöðva leit

Leit lokið
ný stöð:11

 Ok     Vista

mUX HZx

511         234

2     stöð 2

 ?

aðalvalmynd

    Ok       Velja valmynd

sjónvarpsstöðvar
ensurstilla        lista
Uppsetning
sjálfvirk leit
Handvirk leit

Aðgangskerfi
Þjónusta

? ? ? ?

Valmynd læst
Pin-númer

 ?
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Vodafone
Skútuvogi 2
104 Reykjavík
Sími 1414
vodafone.is

a/Lang
Velja tungumál.

BLÁR
Sýna upplýsingaborða.

TeXT
Opnar textavarpið.

gULUR
Stilla áminningu / Næst á dagskrá.

menU
Sýna aðalmynd / Fara í síðustu valmynd.

Ok
Val staðfest. 

Upp/niður hnappar
Til að skipta um stöðvar.

VOL
Hljóð hækkað / lækkað.

TV/RaDiO
Skipt á milli sjónvarps og útvarps.

sTanD By
Kveikja / slökkva á 

myndlykli.

mUTe
Hljóð af / á.

CH
Skipt á milli stöðva.

Hægri / vinstri  hnappar
Með þessum hnöppum getur þú farið 

til hægri og vinstri á valmynd.

eXiT
Fara út úr valmynd.

gRÆnn
Sýna upplýsingar um dagskrárlið.

ReCaLL
Stilla aftur á síðustu stöð.

P.siZe
Breyta skjástærð (16:9 – 4:3).

ePg
Sýna sjónvarps- / útvarpsdagskrá.

RaUÐUR
Skjátexti á / taka hann af

/ breyta ham fyrir stöðvalista.


