
Multimedia

4) Installation af 8100084 – tv-tunerkort

1. Afbryd strømmen og fjern alle kabler fra PC’en.

2. Placer PC’en på en plan og jævn overfl ade.

3. Du skal bruge en skruetrækker og andet værktøj, der er særligt beregnet til 
den enkelte PC, for at adskille PC’en.

ESD Brug en ESD-måtte, når du adskiller PC’en. Elektronikken i produktet er meget 
følsom over for statisk elektricitet!

4. Sørg for, at PC’en har en ledig indgang til det ekstra tv-tunerkort.

5. Fjern PC-sidedækslet. Se om nødvendigt i PC-manualen vedrørende 
oplysninger om, hvordan PC-sidedækslet fjernes.

6. Fjern dækslet til indgangen hvor du ønsker at placere det nye tv-tunerkort.

7. Find det stik, der passer til det dæksel, du netop har fjernet. Sæt kortet 
godt fast i stikket.

8. Husk at montere beslagskruen (vedlagt) for at fastgøre tv-tunerkortet i 
stikket.

9. Monter atter PC-sidedækslet.
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10. Herefter skal det vedlagte audiokabel installeres. Det skal føres fra “Audio 
OUT” på tv-tunerkortet til “Audio IN” på PC’ens motherboard (stikkets 
navn og farve kan variere). Hvis der er installeret et lydkort på PC’en, skal 
kablet føres til “Audio IN” på lydkortet (stikkets navn og farve kan variere).
Tilslut alle kabler, herunder “Aerial IN”.

             Standardsymbol og farve for “Audio IN”             Standardsymbol og farve for “Audio IN”

11. Første gang PC’en startes, vises der en dialogboks med teksten “New 
hardware found”. Tryk på “Cancel” og isæt Bang & Olufsens PC2 CD-ROM 
i CD-ROM drevet. Følg installationsvejledningen.

12. Under – og sandsynligvis efter – installationen af drivere bliver du bedt om 
at genstarte PC’en. Følg de instruktioner, der gives.

13. Når installationen er gennemført, skal du gå til “Skrivebord” og fl ytte 
markøren ud til højre for at åbne menuen til PC2. Vælg Setup og derefter 
Confi g.

14. Nu kan du vælge de aktuelle landeindstillinger. Vælg “Auto tune”, så fi nder 
softwaren alle tilgængelige kanaler. 
Når denne procedure er gennemført, skal du lukke dialogboksen. Herefter 
kan du se “PC TV”. PC2-programmet indeholder en mere detaljeret 
vejledning i brug af programmet.
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