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INLEIDING
Uw "TwinBox 230" laat u toe de gratis kanalen van TNT / HD TNT, inclusief de ‘high definition’kanalen te ontvangen en op te nemen (live of uitgesteld).
Uw "TwinBox 230" is een externe harde schijf met multimediafunctie die het mogelijk maakt om uw
foto’s en video’s op uw TV in ‘high definition’ te bekijken of om naar uw muziek te luisteren.

FUNCTIES
- Aangesloten op uw antenne-aansluiting, kan u de TNT- en HD TNT-kanalen bekijken.
- Sluit een USB-apparaat (externe harde schijf of USB-sleutel) aan om uw TNT- en HD TNTprogramma’s op te nemen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
- Dubbele tuner TNT/HD TNT
- USB-ingangen
- Videoverbindingen: Samengesteld en HDMI
- Voltage van de input: ~100V - 240V
50-60Hz 0.35A
- Output: 5.0V

2000mA

- Ondersteunde formats - Video: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD
- Audio: MP3, WMA, AC3
- Foto: BMP, JPEG, TIF en PNG
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BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1

2

Remote control 1: Komt overeen met de nummering van de toetsen van de afstandsbediening.
Remote control 2: Komt overeen met de werkelijke afstandsbediening.
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KNOP

N

FUNCTIE

1

STANDBY

Power aan / uit (Standby) TwinBox 230.

2

ASPECT

Varieert de schermmodus tussen 4:3 PS, 4:3 LB en 16:9.

3

V-FORMAT

Varieert tussen de verschillende wijzen voor afspelen van de video.

4

MUTE

Activeer /Deactiveer het geluid (STIL).

5

ROOD

6

GROEN

7

GEEL

8

BLAUW

9

FAV

Toont de lijst met favorieten.

10

TV

Verandert tussen TNT en Radio (indien beschikbaar).

11

REPEAT

1. Video en Muziek: Herhaalt het huidige bestand of herhaalt alle bestanden in
de directory of annuleert de herhalingsfunctie.
2. Foto: Herhaalt de achtergrondmuziek.

12

NUMMERTOETSEN

0-9.

13

BACK

Herinnering

14

SLEEP

Om in de slaapmodus te gaan

15

EXIT

Exit / terug naar de vorige pagina.

16

MENU

Geeft rechtstreekse toegang tot de hoofdpagina.

RICHTINGSTOETS
EN

Gaat naar de verschillende bestanden en mappen.
" / " toetsen laten toe van kanaal te veranderen,

BEVESTIGING

Afspelen of pauzeren van multimediabestanden.
Om uw keuzen te valideren en om de lijst van TNT-kanalen te zien.

18

VOL+/VOL-

Om het volume te verhogen/ te verlagen.

19

PAGE +/-

Om door de pagina’s in de browser te bladeren.

20

REC

Om het huidige programma op te nemen.

21

STOP

Stop het afspelen van de media.

22

PLAY/ PAUSE

Speelt het geselecteerde bestand af.
Om het afspelen van het bestand te pauzeren

23

TIMER

Geeft rechtstreekse toegang tot de programmeerpagina.

24

USB

Geeft rechtsreekse toegang tot het USB-apparaat.

25

FR/FR

26

SWAP

27

INFO

Toont informatie over het geselecteerde bestand.

28

PREV/ NEXT

1. Keert terug naar de vorige pagina wanneer u in de mediabestanden bladert.
2. Keert terug naar het vorige bestand wanneer u mediabestanden afspeelt.
1. Spring naar de volgende pagine wanneer u in de mediabestanden bladert.
2. Spring naar het volgende bestand wanneer u mediabestanden afspeelt.

29

AUDIO

Selecteer een audionummer.

30

TTX

Teletext openen / sluiten

31

SUBTITLE

Activeer/desactiveer de ondertitels.

32

EPG

17

Keuzetoets.
Biedt directe toegang tot de pagina "MUSIC".
Keuzetoets.
Biedt directe toegang tot de pagina "FOTO".
Keuzetoets.
Biedt directe toegang tot de pagina "VIDEO".
Keuzetoets.
Biedt directe toegang tot de pagina "Registratie".

= CH+,

= CH -

Het mediabestand snel terugspoelen met een leessnelheid van 2x, 4x, 8x ...
Het mediabestand snel doorspoelen met een leessnelheid van of 2x, 4x, 8x ...
Wisselt tussen de types van bestanden in Explorer (video, muziek, foto’s en
opnames).

Toont de EPG (Electronische ProgrammaGids).
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VOOR HET STARTEN
VOORKANT

1. Infrarood-ontvanger : Ontvangt het signaal van de afstandsbediening.
2. Power : Om uw TwinBox 230 aan te zetten of in standby-modus te zetten.
3. USB Ingang : Om uw progranna’s op te nemen en de inhoud van uw USB-dragers te lezen
(USB-sleutels, externe harde schijven ...).

ACHTERKANT

1. ANTENNE IN : Om een antennekabel vanuit de muur met uw TwinBox 230 te verbinden.
ANTENNE UIT : Om een antennekabel vanaf uw TwinBox 230 met de TV te verbinden.
2. HDMI : Om de HDMI-kabel met uw TV te verbinden.
3. AV UIT : Om de AV-kabel aan te sluiten (van de TwinBox 230 naar uw TV).
4. COAXIAL : Om een S-PDIF coaxiale kabel aan te sluiten.
5. DC : Om de netvoedingsadapter met uw Twinbox 230 te verbinden.
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VERBIND DE TWINBOX 230 MET UW TV

Uitgang muur

Mannelijk

Achterkant TV

Vrouwelijk

1

2

1

Antennekabel

AV-kabel

3
HDMI-kabel

1. Verbind uw TwinBox 230 met de antenne-uitgang op de muur om te genieten van de TNT
en HD TNT kanalen.
2. Verbind de TwinBox 230 met uw TV met de AV-kabel (afhankelijk van uw configuratie).
3. Steek de stekker in het stopcontact.
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DE TNT-KANALEN INSTALLEREN
1. Druk "MENU" op de afstandsbediening en gebruik de richtingstoetsen "Installatie" te
selecteren, druk dan "OK".

2. Selecteer "Auto Zoeken" en druk OK.
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3. Selecteer "Zoeken" en druk OK.

4. Het volgende venster moet verschijnen.

5. Zodra de kanaalscan is voltooid, druk OK.
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DE TNT-KANALEN BEKIJKEN EN OPNEMEN
DE TNT-KANALEN BEKIJKEN
1. Zodra de 230 aan staat, zal deze automatisch starten in TNT.






Gebruik " / " om van kanaal te veranderen.
Druk "INFO" om de signaalsterkte te tonen.
Druk "ONDERTITELS" om de ondertitels aan te passen.
Druk "EPG" om de Electronische ProgrannaGids te tonen.

LIVE OPNAME
Om TNT / HD TNT-kanalen te kunnen bewaren, moet u eerst een USB-apparaat op uw TwinBox
230 aangesloten hebben.
1. Selecteer het gewenste kanaal om op te nemen. Gebruik hiervoor de " / " toetsen of druk
"OK" om de kanaallijst te tonen.
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2. Druk " " op uw afstandsbediening om de opname te starten.

3. Druk " " en selecteer "JA" om de opname van het huidige programma te stoppen.

Opmerking: Opnames worden rechtstreeks in een van de USB-apparaten bewaard (USB of
externe harde schijf) in de " ALIDVRS2" map in het begin van het apparaat, of in de gewenste
map.
U kan een kanaal opnemen terwijl u een ander bekijkt, ga gewoon verder zoals u normaal een
kanaal bekijkt.

TwinBox 230

Page 13/24

OPNAME PROGRAMMEREN
Om een opname te programmeren, druk eerst op "Timer" op de afstandsbediening. De pagina
voor geplande opname zal verschijnen.

1. Druk OK op uw afstandsbediening om het onderstaand scherm te laten verschijnen.

1. Selecteer de frequentie van de opnames (eenmalig, dagelijks, wekelijks per dag).
2. Selecteer de afspeelmodus. KANAAL om het kanaal te zien en RECORD om het kanaal op te
nemen.
3. Selecteer het opnamekanaal.
4. Selecteer de opnamedatum.
5. Selecteer de starttijd van de opname.
6. Selecteer de eindtijd van de opname.
7. Om in .PS formaat te bewaren in plaats van .TS.

TwinBox 230

Page 14/24

8. Selecteer "Bewaar" en druk op "OK" om toe te voegen aan de lijst van geplande opnames.

OPMERKING: U kan een kanaal opnemen terwijl u een ander bekijkt, ga gewoon verder zoals
u normaal een kanaal bekijkt.

TIMESHIFT

1. Druk " " en druk op PAUZE om Timeshift aan te zetten.

2. Om verder af te spelen druk PLAY.
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GEBRUIK VAN HET OPSLAGAPPARAAT
De TwinBox 230 is uitgerust met twee USB-poorten die u toelaten om een USB-sleutel of externe
harde schijf aan te sluiten aan de TwinBox 230, om deze te doorbladeren en zo de multimediainhoud die erin is opgeslagen te lezen.
1. Druk "MENU" en selecteer "Gereedschappen" en druk dan "OK".

2. Selecteer "Media Player" en druk "OK".
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3. Selecteer het type bestand dat u wil zien (video, muziek, foto of opname) door op WISSEL
te drukken.
4. Druk OK, selecteer uw apparaat door op / op uw afstandsbediening te drukken en druk
OK.

5. Selecteer het bestand dat u wil zien en druk OK om te bekijken.
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UW TWINBOX 230 INSTELLEN
TAAL VAN HET SCHERM
1. Zet uw Twinbox 230 aan.
2. Na het opstarten, druk op MENU en selecteer "Systeeminstellingen" om uw Twinbox 230 in te
stellen.

3. Selecteer "TV-Systeem" en dan "Video-Resolutie" om de schermresolutie te selecteren.

4. Selecteer "TAAL" en selecteer "TAAL" opnieuw om te taal te wijzigen.
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WEB SITE STOREX
Log in op http://www.storex.eu, selecteer “TNT-Recorder” en daarna TwinBox 230. U vindt er een
mogelijkheid om de laatste complete versie van het handboek en de software-updates te
downloaden.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Om uw zaak beter te kunnen behandelen, kan u best ons supportteam contacteren. We nodigen u
uit om uw TwinBox 230-garantie te registreren op onze website op het volgende adres:

http://garantie.storex.eu
Voor reparatie, contacteer uw verdeler om uw TwinBox 230 onder garantie te herstellen, of zend
uw vraag via email naar dit adres:

support@storex.eu
of telefoneer naar:
Frankrijk: 0155858200 (lokaal tarief naar Parijs)
Spanje: 902110572 (soporte.es@storex.eu)
Engeland:

(support.uk@storex.eu)
Maandag tot donderdag van 9:30 tot 19:30 p.m.
Vrijdag van 9:30 to 18:30 p.m.

Voor verdure details, lees aub de volledige versie van de handleiding (beschikbaar op de website):
http://www.storex.eu

DE GARANTIE REGISTREREN
We nodigen u uit om uw TwinBox 230-garantie te registreren op onze website op het volgende
adres:

http://garantie.storex.eu
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GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie voorgesteld door STOREX is 1 jaar voor de TwinBox 230 en 3 maanden voor de
accessoires (afstandsbediening, AV-kabels, netvoeding…).
STOREX geeft garantie voor uw TwinBox 230 tegen alle fabricage- en assemblagefouten. Deze
garantie geldt voor de eerste aankoop van een TwinBox 230 door de eindgebruiker, en kan niet
doorgegeven worden indien het apparaat is doorverkocht. De garantie dekt geen
onregelmatigheden waargenomen door de eindgebruiker buiten de aanbevelingen voor gebruik
zoals aangegeven op de doos, noch onregelmatigheden voortkomend door andere hardware of
software geïnstalleerd op de computer waar het apparaat is aan verbonden.
Een aankoopbewijs moet worden voorgelegd aan onze staff vooraleer STOREX de garantie zal
laten gelden.
De garantie dekt geen schade of fouten die voortkomen uit nalatigheid tov. de instructies in deze
handleiding, achteloosheid, verandering van de aandrijving, foutieve installatie of behandeling,
reparaties of aanpassingen die niet door STOREX zijn gemachtigd, ondeskundig testen,
ongelukken of externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, bovenmatige hitte of vochtigheid,
stroompannes of onjuiste installatie/verwijdering van de TwinBox 230.
STOREX’s enige contractuele verplichting is het herstellen of vervangen van het defecte product.
STOREX kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gegevensverlies of voor de gevolgen
voortspruitend uit foutieve werking of panne van het product. Onder elke omstandigheid zal de
financiële verantwoordelijkheid van STOREX nooit hoger liggen dan de prijs die door de
eindgebruiker voor het product heft betaald.
De garantie voor de TwinBox 230 is zoals beschreven in dit document en zijn omvang kan niet
worden gewijzigd, verminderd of uitgebreid zonder de schriftelijke toestemming van STOREX, en
STOREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch advies of enige dienst
verleend met betrekking tot uw TwinBox 230.
U bent niet de begunstigde van deze waarborg.
De garantie omvat uw TwinBox 230, en is opgesteld volgens de Franse wet.
Voor elke vraag buiten de garantie, nodigen we u uit om de STOREX-support te contacteren of de
website www.e-storex.com te bezoeken voor bestellingen van accessoires.
Noot: STOREX™ behoudt zich het recht voor om zich zonder enig bericht, deze
gebruikershandleiding na evolutie van het product te wijzigen. U kunt de nieuwste versie van het
handboek op de website van ons bedrijf vinden: http://www.storex.eu

INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID
Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd met het oog op het verzekeren van uw veiligheid. De
veiligheidsmechanismen eigen aan het product beschermen u indien u de procedures voor
installatie, gebruik en probleemoplossing in acht neemt:
- Lees zorgvuldig en volg de instructies voor gebruik en installatie van het gereedschap.
- Bewaar deze instructies om later te raadplegen.
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ALGEMEEN
- Schud het apparaat niet, het kan de harde schijf binnenin uw product beschadigen.
- Gebruik uitsluitend de accessoires (netvoeding…) die door de fabricant worden
aangeboden.
- Verplaats het toestel niet terwijl het werkt.

VEILIGHEID
- Om brand of elektrische schokken te vermijden, plaats het apparaat niet onder objecten die
met vloeistof zijn gevuld.
- Indien een zwaar object of vloeistof op het apparaat valt, haal het dan meteen uit het
stopcontact en laat nazien door een gekwalificeerd persoon voor opnieuw te gebruiken.
- In werking genereert het oppervlak van het binnenwerk hitte; plaats daarom het apparaat
op een vlak en stevig oppervlak en bedek het niet.

ELEKTRISCHE VOORZIENING
- Ingeval van niet langer gebruik of bij onweer, haal de stekker uit het stopcontact zonder aan
de kabel zelf te trekken.
- De voorziene netstroomadapter is specifiek voor het product. Het gebruik van een andere
adapter kan het product beschadigen of ongevallen veroorzaken.

LOCATIE VAN HET PRODUCT
- Plaats het apparaat veraf van apparaten met een sterk magnetisme zoals magnetrons en
grote luidsprekers…
- Plaats uw apparaat op een voldoende geventileerde locatie en op een vlak en stevig
oppervlak om de hitte van het apparaat te verspreiden.

SHOONMAKEN
- Maak het apparaat nooit open om schoon te maken want dit kan de garantie doen
vervallen.
- Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer het apparaat schoon te maken.
- Maak de buitenkant van het apparaat en de afstandsbediening schoon met een droge,
zachte doek. Gebruik nooit schurend poeder of solventen zoals alcohol en benzine.
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PROBLEEMOPLOSSING
- Vertrouw probleemoplossing toe aan gekwalificeerd personeel. Probleemoplossing is
noodzakelijk indien het apparaat is beschadigd: beschadigd snoer, vloeistof gestort op het
apparaat, een klein object is in het apparaat gesukkeld, blootstelling aan regen of vocht,
abnormale werking, laten vallen van het apparaat…

BELANGRIJKE NOOT
Waarschuwing: Dit apparaat laat u toe om een videobeeld of afbeelding vast op uw televisie te
vertonen. Indien u een vast beeld voor lange periode op uw televisiescherm laat, kan dit het
scherm van uw televisie beschadigen. Het plasmascherm van uw televisie en de televisieprojectie
zijn daar vatbaar voor.

VEILIGHEID EN MILIEU
Uw STOREX apparaat is getest en is conform de CE-standaarden op het moment van
zijn marketing.
Uw STOREX apparaat is getest en is conform de milieustandaarden (RoHS) op het
moment van zijn marketing.

Op het eind van van het leven van het apparaat dient dit niet in de vuilnisbak te
worden gegooid maar teruggebracht naar de verdeler die de verantwoordelijkheid
draagt het in een systeem van elektrische, elektromechanische en elektronische
afvalverwerking in te brengen (DEEE).
Uw STOREX apparaat is ontworpen, getest en verpakt in een Frans
bedrijf, gecertifieerd ISO9001 : 2008 door een jaarlijkse audit van een
gekwalificeerd persoon van het "Bureau Veritas Certification".
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Tw i n B o x 2 3 0
Behoort tot het productengamma van STOREX

www.storex.eu
© STOREX –2011
Alle gespecificeerde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
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