Vanliga frågor ang. NanoXX 9500/9800HD

Hur uppdaterar jag mjukvaran i min NanoXX 9500/9800HD?
Gå till www.antennlaget.se , under supportfliken väljer man ”Mjukvara” och ”NanoXX”.
Ladda hem senaste officiella mjukvaran för NanoXX 9500HD/9800HD genom att trycka på ”DOWNLOAD”
knappen. Filen är zippad och måste packas upp, lägg den på ett USB-minne och stoppa in den i USB ingången
på din receiver (OBS. USB-minnet skall vara formaterat i FAT32, det är de oftast).
Tryck ”MENU” på fjärrkontrollen och välj USB1 i ”Multimediamenyn”
Markera filen med mjukvaran och tryck på ”OK” knappen (på äldre exemplar är det ”RÖD knapp).
På frågan som kommer upp om du vill uppdatera välj ”JA (YES)”.
Uppdateringen tar några minuter.
Efter uppdatering gör en fabriksåterställning.
OBS glöm inte spara din kanallista och systeminställning.

Hur sparar jag befintlig Kanallista och systeminställning?
Anslut ett USB-minne till USB ingången.
Tryck på ”MENY” knappen och välj mjukvaruhanterare i kanalinställningsmenyn.
Välj nu ”SPARA” och tryck ”OK” vid systeminställning och kanallista.
En ny mapp som heter ”Media” har skapats på ditt USM-minne i den finns dina sparade filer.

Hur återskapar jag sparade kanallistor och systeminställningar?
Anslut USM-minnet som du sparat dina inställningar på.
Tryck på ”MENY” knappen och välj mjukvaruhanterare i kanalinställningsmenyn.
Välj nu ”ÅTERSKAPA (RECOVER)” och tryck ”OK” vid systeminställning och kanallista.
Gå ur menyerna med ”BACK” knappen och starta om receivern.
Klart!

Hur gör jag en fabriksåterställning?
Tryck på ”MENU” knappen och välj systemåterställning i installationsmenyn.
Receivern frågar efter lösenord, det är ”0000” om du inte ändrat det.
I systemåterställningsmenyn välj ”fabriksinställningar”, ”JA” för att bekräfta.
Klart!

Hur lägger jag in Antennlagets kanallista i min NanoXX 9500/9800HD?
Gå till www.antennlaget.se , under supportfliken väljer man ”Mjukvara” och ”NanoXX”.
Ladda hem kanallista Sverige med ”DOWNLOAD” knappen.
Filen är zippad och måste packas upp, lägg den uppackade filen på ett USB-minne och stoppa in den i USB
ingången på din receiver (OBS. USB-minnet skall vara formaterat i FAT32, det är de oftast).
Tryck ”MENU” på fjärrkontrollen och välj USB1 i ”Multimediamenyn”
Markera filen med kanallistan och tryck OK.
Kanallistan är nu installerad, gå ur menyerna med ”BACK” knappen.
För att växla mellan favoritlistor tryck på ”FAV” knappen.

Hur söker jag kanaler?
Tryck på ”MENU” knappen på fjärrkontrollen.
Välj automatisk sökning i installationsmenyn (9500HD), för 9800HD välj först ”Tuner1”
Välj ”Alla” med pil knapparna vid ”Thor”.
Tryck ”OK”
Sökning har startat
När kanalsökningen är klar, spara med ”OK”.

Hur lägger jag till kanaler i mina favoritlistor?
Tryck på ”MENU” knappen
Välj alternativet favoritkanaler i kanalinställningsmenyn.
Växla mellan befintliga favoritlistor med ”FAV” knappen på fjärrkontrollen.
Lägg kanaler till vald favoritlista genom att trycka ”OK” i ”Alla listan”.
När favoritlistan är färdig sparar du den med ”RÖD” knapp på fjärrkontrollen.

Hur sorterar jag min favoritlista?
Tryck på ”MENU” knappen på fjärrkontrollen.
Välj sortera kanaler i kanalinställningsmenyn.
Skifta till den favoritlista du vill redigera med ”FAV” knappen på fjärrkontrollen.
Flytta till den kanal du vill flytta med pil knapparna (upp/ner) och markera med ”OK” knappen.
Flytta nu vald kanal med pil upp/ner till den plats där du vill spara den och tryck på ”OK” knappen.
När du har sorterat färdigt så spara med ”RÖD” knapp.

Hur fungerar manuell Time Shift?
Starta time shift med ”Time Shift” knappen på fjärrkontrollen.
När info. fönstret släcks tryck på ”Play” knappen på fjärrkontrollen för att pausa
och ”Play” igen för att se tidsförskjutet Program.
Avsluta time shift med ”Time Shift” knappen.

Hur gör jag grundinställning för motorstyrning.
Tryck på meny knappen,
Välj motorinställning i installationsmenyn, växla från ”Ingen” till ”USALS” med höger ”Pil” knapp.
Tryck sedan på ”Pil” ner så att ”Satellite” är markerad bekräfta sedan med ”OK”
Bocka nu för de satelliter du är intresserad av, när du är klar spara med ”Röd” knapp.
Tryck på ”Back” en gång.
Ange nu geografisk position (E, W) ex. Växjö 056.5N 014.4E med sifferknapparna.
Markera sedan ”X” och tryck på OK knappen.
Nu vrider sig parabolen till ”X”
Grundinställningen är nu färdig.
Nu kan du göra en automatisk kanalinställning enligt ovan.

