Quickguide - Homecast HS2100
! Voorpaneel, achterzijde en afstandsbediening
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1.	Power button
Zet de ontvanger aan/uit
2.	Display
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Geeft tijd of zenders weer
3.	Verwissel kanaal knoppen
Verplaatsen van kanalen in “kijk” modus.
Verplaatsen van cursor omhoog/omlaag in
menu modus.
4.	Menu/ok
Laat het hoofdmenu zien. Activeert het
geaccentureerde item in het menu. Uit
het menu gaan door te bevestigen met de
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“OK” knop. De kanalen lijst opvragen door
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op de “OK” knop te drukken.
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5.	Common Interface slot
Hier kunt u de CAM (Conditional access
module) insteken. De Cam Module is een
kaartlezer voor smartcards van providers
van betaal-tv.
6.	Volume knoppen
Verhoogt / verlaagt het volume niveau en
veranderd de instelling in het menu.
7.	Exit
Uit het menu of kanalen lijst gaan.
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8.	Dish IN 13/18V 500mA Max.
Aansluiting voor het signaal van de schotel
+ LNB

! Eerste installatie
Het eerste installatie menu zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier de eerste installatie
kunt instellen. Dit menu verschijnt ook als u de fabrieksinstellingen ingeladen heeft.
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Selecteer de gewenste taal met de ▲▼ knoppen.

9.	Loop Out
Uitgangspoort van het Dish IN signaal
10.	YPbPr out
Component uitgang
11.	CVBS out
3RCA Tulp aansluiting voor bijvoorbeeld
naar een VCR of DVD speler of recorder.
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Druk op de “OK” knop om uw keuze te bevestigen
en naar de volgende stap te gaan.

U kunt gebruik maken van een Tulp Video
Kabel 3RCA
12.	Stereo audio out
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Kies bij Fastscan voor de optie CanalDigitaal, TV Vlaanderen

Gerbruikmakend van standaard stereo

of TéléSAT afhankelijk van uw abonnement.

kabels, maakt deze connectie met L/R (wit,
Rood) naar audio van TV of VCR
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Druk op de “OK” knop om uw keuze te bevestigen.

13.	HDMI
HDMI uitgang voor aansluiting op TV of PC
monitor.

Fastscan - HD & SD
! 
Homecast Benelux heeft een speciale software ontwikkeld voor de Benelux Markt. De providers
Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT hebben een fastscan tabel waardoor de consument

14.	S/PDIF
Uitgang voor naar een Dolby digital decoder (versterker) voor AC3 audio.
15. 	USB

gemakkelijk vooraf geprogrammeerde kanalenlijsten kan inladen. Dit is zeer gemakkelijk omdat

USB2.0 aansluiting voor bijvoorbeeld

de zenders direct op volgorde staan. Deze optie zit alleen op ontvangers met een speciale ID

externe hardeschijf waardoor u de PVR

voor de Benelux markt.

functionaliteiten kunt benutten
16.	Powerswitch

! Ook kunt u kiezen voor een SD Fastscan of een HD Fastscan. Bij de HD fastscan Krijgen de
HD zenders prioriteit in de hoofd zenderlijst. Dus Nederland 1 HD komt dan opnummer 1 in de
zenderlijst.. Bij de SD Fastscan lijst wordt ervanuit gegaan dat de HD zenders geen prioriteit
krijgen.

Zet de satelliet ontvanger aan/uit
17.	Voedingskabel
90~240V AC (auto selectable) 50~60Hz.

!Afstandsbediening
18.	Power button
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Zet de ontvanger aan/uit
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Wisselt tussen TV en Radio modus.
Voor het openen van teletekst.
21.	Nummerieke toetsen 0~9
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Met de knoppen 0-9 kunt u direct kiezen
voor een zender of u kunt in het menu
waarden veranderen.
Ga naar het vorige kanaal
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Zet het geluid aan/uit.
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24. Gekleurde toetsen
OPT (•): 	Met deze knop kunt u een
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submenu openen en kiezen
tussen opties als audio talen,
teletekst, talen en onder-

35
36

titeling.
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A/V+ (•):	Kies video mode, audio mode
en resolutie (576, 720p, 1080i,
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actuele programma en EPG.
27.	EPG
Start elektronische programma gids.
28.	◄▲▼► toetsen
verplaatsen in de kanalenlijst of het menu.
29.	“OK” toets

23.	Mute
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Geeft gedetaileerde informatie van het

Met de pijl toets kunt u de cursor

22.	Back
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sluiten zodat u weer in de kijk modus komt.
26.	INFO

20.	TEXT
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Toont het hoofdmenu en sluit het hoofdmenu. Ook kunt u hiermee het submenu

19.	TV/Rad
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25.	MENU

1080p)
Favorite (•):	Kies hiermee voor de optie
satellietlijsten of favorieten
lijsten.
A-Z (•):	Sorteer de zenders automatisch in alfabetische volgorde

Bevestigd de keuze en/of selecteert het
gemarkeerde menu item. Tijdens het
kijken of luisteren naar TV en Radio. Druk
op de “OK” knop in, en de kanalenlijst zal
tevoorschijn komen.
30.	Exit
Ga terug of uit het menu.
31.	V+/Verhoogt of verlaagd het volume (geluid)
32.	P+/Wijzigen van zender tijdens het kijken.
Ook kunt u hiermee in de kanalenlijst in
bladzijdes naar beneden of boven scrollen.
33.	Pauze
Pauzeert als u iets afspeelt (opname)
en ook kunt u hiermee de Time-Shift

!Problemen oplossen

inschakelen tijdens het live kijken.
34.	Play

Probleem

Mogelijke oplossing

Geen zenders in de kanalenlijst

Ontvanger kanalenlijst opnieuw instellen
Stap 1: Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Speelt het opgenomen bestand af
35. PVR toetsen
REW: Terugspoelen van een opname.
Stop:	Stop afspelen van opname bestanden
en stopt time-shifting

Ga naar het menu en kies voor de optie
fabrieksinstellingen. Druk op de“OK” toets. U

FF:

wordt nu gevraagd uw code in te voeren. Deze

REC: Begin met opnemen (record).

is standaard ingesteld als “0000”. Bevestig uw

Slow:	Traag afspelen van een
opnamebestand (slow-motion)

keuze met “ja”. De ontvanger zal nu zichzelf
opnieuw opstarten.

Snel vooruit spoelen

List:	Geeft het (opname) bestandenlijst
weer.

Stap 2: Eerste installatie
Kies de gewenste taal en druk op de “OK”
toets. U wordt nu gevraagd een Fastscan uit
te voeren. Gebruik de ▲▼ toetsen om uit de
lijst uw provider te kiezen. Let op! Als u een
HD abbonement heeft kiest u voor een HD
fastscan. Druk op de “OK” toets.
Nadat de kanalen zijn ingeladen wordt u
gevraagd om deze op te slaan. Bevestig uw

36.	A-B
Stelt het beginpunt voor “herhaald
afspelen”, “kopieren en knippen”.
37. Mark/Jump
	Met de Mark knop stelt u een markeerpunt
in. Met de Jump knop springt u direct naar
het markeerpunt.
38. Functie toetsen
F1:	Speelt het volgende DivX bestand
af, wanneer DivX bestand wordt

keuze met “ja”.
Geen signaal

• Controleer of alle kabels zijn aangesloten en uw
satelliet schotel goed is uitgericht. Wanneer uw

afgespeeld.
F2:	Speelt het vorige DivX bestand
af, wanneer DivX bestand wordt

schotel goed is uitgericht geeft kanaalnr 14 (BVN)
altijd beeld.

Voor meer ondersteuning raadpleeg www.myhomecast.nl
(onder het kopje F.A.Q veelgestelde vragen)

afgespeeld.
F3:

Geen functie

39.	Sleep
Slaapmodus stand inschakelen. Apparaat
schakelt zichzelf uit na ingestelde minuten.

