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ack för att du valt Serverado som leverantör av din Bredbands-TV! Vi levererar 

den modernaste TV-tjänsten åt dig över din stadsnätsanslutning. Bredbands-TV 

är mera än att bara kunna se vad som sänds på TV just nu! Du kan hyra film och 

lämna tillbaka den utan att någonsin behöva lämna soffan. Spela in program till en hårddisk i 

din digitalbox. Vi lovar dig, med Bredbands-TV förändras dina TV-vanor för alltid! 

 

 

Denna användarmanual vägleder dig genom användandet av Bredbands-TV från Serverado 

och går igenom hur det fungerar. För frågor som inte besvaras här, vänligen besök 

www.serverado.se/fragor-a-svar eller skicka en fråga till bredbandstv@serverado.se. 

  

T 
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1. Portalmeny 

 

 

 

För att navigera i portalmenyn så används pilknapparna Höger, Vänster, Upp och Ner, Menu 

och OK-knappen samt de fyra färgade knapparna Röd, Grön, Gul och Blå på digitalboxens 

fjärrkontroll. 

 

 Visa Portalmeny: Tryck Menu. Portalmenyn visas på TV:n. 

 Navigera i portalmenyn: Använd pilknapparna Höger and Vänster. Det valda 

menyalternativet är markerat genom att den blir större. Tryck på Pil Ner för att nå 

undermenyn. 

 Navigera i undermenyerna: Använd pilknapparna Upp and Ner. Tryck OK för att välja 

menyalternativ. 

 Välj funktion: Tryck OK för att välja funktion i menyn. 

 När en funktion är vald kan man få hjälp genom att trycka på Blå knapp. Hjälpmenyn 

förklarar vilka funktioner som de färgade knapparna har. Om du vill stänga 

hjälpmenyn så trycker du på Blåa knappen igen. Blå knapp visar även mer 

information eller tar fram fler funktioner.  

 Tryck Back för att lämna funktionen. 

 Du stänger portalmenyn genom att trycka på Menu. 

 

VIKTIGT! 

När du börjar använda din digitalbox för första gången är det viktigt att du kommer ihåg att 

skapa en ny pinkod för Film och Master.  Ändra även på dessa pinkoder regelbundet för att 

undvika olovlig användning. För att ändra dessa koder se avsnitten Hyrfilms-PIN och Master 

PIN i detta dokument.  
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2. TV 

När du sätter på din digitalbox kommer den automatiskt att starta upp med den kanalen 

som finns överst i kanallistan (eller den som är först i din favoritlista). När digitalboxen 

startar upp kommer du se prickar i det översta vänstra hörnet på TV:n. De betyder att 

portalmenyn håller på att laddas, du kan börja använda portalmenyn när prickarna är borta. 

Byta kanal: Det gör du genom att använda fjärrkontrollens Upp/Ned-knappar eller 

sifferknappar. När du bytt kanal kommer en inforuta (mini EPG) upp med kanalnamn, 

pågående program och följande program. För att se denna ruta vid TV-tittande tryck på OK 

Med Back-knappen hoppar du mellan den kanal du ser på och den senaste kanalen du såg 

på. 

 

2.1 TV Guide 

 

 

 

TV Guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. 

TV Guide är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som 

visas just nu på respektive kanal samt de kommande programmen. Tidsintervallet kan 

ändras i portalens inställningar så att man ser färre eller fler timmar framåt. I det undre 

informationsfältet visas programnamn och – innehåll, tider och en liten TV-bild av vad som 

visas på den kanal man valt då man startade TV Guiden. 
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Man stegrar upp och ned samt åt sidan med fjärrkontrollens inre pilar upp/ned respektive 

inre pilar höger/vänster. Med den yttre pilen upp/ned hoppar man till föregående eller nästa 

sida med kanaler. Med den yttre pilen åt höger/vänster går man framåt eller bakåt i tiden. 

Slutligen kan man med gul knapp gå framåt en dag och med grön knapp gå tillbaka en dag i 

listan. 

 

I TV Guiden kan fjärrkontrollens knapp info användas för att visa en programbeskrivning för 

vald kanal. Notera att samma text även visas i det undre informationsfältet när man med 

piltangenterna stegar till ett visst program i TV Guiden. Enda skillnaden är att info-rutan kan 

innehålla mer text. 

 

I TV Guiden kan man även schemalägga kanalbyte och aktivera inspelning av ett program: 

Schemalägga kanalbyte innebär att en notifiering visas strax innan ett program man vill se 

börjar sändas varefter man med fjärrkontrollens gröna knapp kan byta till den aktuella 

kanalen. I TV Guiden söker man upp det önskade programmet och när det är markerat 

trycker man på fjärrkontrollens OK-knapp. En liten klockikon vid programnamnet visar att 

man aktiverat schemalagt kanalbyte. Vill man ta bort schemaläggningen markerar man 

programmen igen och trycker OK-knappen på nytt. Flera kanalbyten kan schemaläggas och 

oberoende av vilken kanal de sänds ifrån. 
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2.2 Just nu 

 

 

 

Just nu nås på fjärrkontrollen genom knappen info. 

Just nu ger en snabb överblick över vilka program som visas just nu på respektive kanal samt 

vilket program som följer därefter samt när det börjar. En klocka visas även uppe i högra 

hörnet på TV-skärmen. 

 

 

 

Man stegar upp och ned i listan genom fjärrkontrollens inre pil upp/ned och väljer program 

med OK-knappen. Med yttre pil upp/ned kan man hoppas till föregående eller nästa sida. 

Notera att i Just nu kan man inte visa ytterligare info om varje program såsom man kan göra 

i TV Guiden. 
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2.3 Spela in 
2.3.1 Spela in via TV Guiden 

När man öppnat TV Guiden och med fjärrkontrollens piltangenter markerar det program 

man önskar spela in, trycker man på fjärrkontrollens REC-knapp nere till höger. Om 

programmet man valt redan har börjat, visas tillfälligt en liten notisruta som säger att 

inspelningen nu startats och en vit boll med röd, blinkande punkt vid programnamnet anger 

att inspelningen pågår. 

 

Om programmet ännu inte börjat blir inspelningen istället schemalagd och en liten 

klocksymbol vid programnamnet visas. 

 

Vill man avbryta inspelningen trycker man igen på fjärrkontrollens REC-knapp och väljer att 

ta bort inspelningen. 

 

2.3.2 Serie-inspelning 

Vid önskemål om inspelning av återkommande program kan man ställa in för upprepade 

inspelningar. I TV Guiden markeras det program man önskar spela in, tryck därefter på REC-

knappen två gånger. 

 

En ruta visas nu på TV-skärmen, genom att trycka på den inre pilen neråt på fjärrkontrollen, 

förflyttas man från alternativet Sluttid till Upprepa och det är här du ställer in inställningarna 

för återkommande inspelningar. Genom att trycka på den inre piltangenten åt höger listas 

möjliga alternativ, nämligen: 

 En gång 

 Samma tid varje vecka 

 Samma tid på vardagar 

 Samma tid varje dag 

 Program med samma titel 
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När du hittat det alternativ som passar dig bäst trycker du sedan OK på fjärrkontrollen. 

 

För att ändra om eller ta bort en upprepad inspelning gör man på samma sätt som ovan, 

trycker på REC-knappen två gånger för att få upp rutan där alternativen för inspelning ges. 

Genom att klicka sig nedåt via den nedre piltangenten, väljer man alternativ Ta bort framtida 

inspelningar och trycker därefter OK på fjärrkontrollen. 

 

2.3.3 Spela in det program man tittar på, direktinspelning, pausa program 

Genom att trycka på fjärrkontrollens REC-knapp nere till höger, påbörjar man omedelbart 

inspelningen av det program man ser just nu. Programmet spelas in från dess början och 

man kan sedan byta kanal utan att inspelningen påverkas. 

 

Man ser i TV Guiden att inspelningen pågår genom att programmet har en vit boll med röd, 

blinkande punkt bredvid sig. 

 

2.3.4 Spela upp och ta bort inspelade program 

Inspelade program hittar man i Mediabiblioteket – tryck på fjärrkontrollens menyknapp för 

att gå till portalmenyn och välj huvudkategorin Medier och där Mediabibliotek. TV 

inspelningar visar de inspelningar du gjort och Schemalagda inspelningar som kommer att 

göras. 
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När man valt TV-inspelningar så ser man till höger de program som spelats in samt håller på 

att spelas in. Genom att markera ett program och trycka OK på fjärrkontrollen påbörjas 

uppspelningen. Genom blå knapp på fjärrkontrollen får man upp flera alternativ där man bl a 

kan visa programinformation och låsa programmet så att boxens Master PIN-kod krävs för 

att kunna spela upp det. Man kan också ta bort en inspelning eller avbryta en pågående. 

 

Flyttar man en inspelning till papperskorgen, så kommer inspelningen inte direkt att 

försvinna utan den mellanlagras i papperskorgen tills man valt att tömma den. Man väljer då 

Papperskorg till vänster, trycker fjärrkontrollens blåa knapp och väljer sedan att tömma 

papperskorgen. Om man först har valt ett program i Papperskorgen så kan man även via den 

blå knappen välja att återställa det. Det finns då under TV inspelningar igen. 

 

2.4 Profiler 

 

 

 

Om ni är flera i hushållet är Profiler ett praktiskt sätt att göra TV-tittandet smidigare.  

Bredbands TV-tjänsten erbjuder som standard många kanaler vilka kan utökas med olika 

kanalpaket. Mängden kanaler med olika innehåll och språk samt det faktum att vissa kanaler 

kanske inte lämpar sig för alla åldrar, gör att du som användare kanske vill styra vilka kanaler 
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som ingår i en anpassad kanallista. Då fungerar Profiler perfekt – när man stegar upp och ner 

i kanallistan visas endast de kanaler man valt att vara tillgängliga. 

 

Att skapa en profil innebär att göra vissa inställningar för portalen och med möjlighet att 

skapa en kanallista med favoritkanaler. När man väljer profilen blir inställningarna och 

kanallistan aktiva. 

 

Alla kanske inte är intresserade av sport- eller nyhetskanaler och vill ha portalen på engelska 

eller med finska som förhandsval för undertexterna. Skapa bara en ny profil, använd 

funktionen Favoriter för att skapa favoritlistan, gör språkändringarna i menyn Inställningar 

 TV och Ljud och sedan spara profilen. 

 

TV-tittandet kan anpassas ytterligare genom funktionen åsta kanaler - där kan du välja vilka 

kanaler som endast är möjliga att se på efter att du låst upp boxen genom att ange dess s.k. 

Master PIN. 

 

En annan möjlighet att anpassa TV-tittandet är att aktivera Åldersgräns (se mera under 

Åldersgräns). Detta är dock en generell inställning för boxen och påverkas inte av vald profil. 

 

2.4.1 Skapa, aktivera och ta bort en profil 

Funktionen Profiler når du på två sätt – genom att trycka fjärrkontrollens blå knapp när du 

tittar på TV eller genom att gå in i portalen med Meny-knappen och under huvudmenyn TV 

välja Profiler. Du ser nu en lista över vilka profiler som är skapade och vilken som är vald. 

Väljer du nu Mera genom blå knapp igen ser du en undermeny där du kan byta namn på, 

skapa, kopiera samt radera en profil. 

 

När du valt Skapa så läggs automatisk en profil till i listan med namn Profil 1. Du kan nu börja 

göra inställningarna i portalen och skapa kanallistan och lämpligen avsluta med att ge 

profilen ett ändamålsenligt namn. De inställningar du gör sparas direkt – du behöver inte 

trycka någon knapp för att verkställa dem. 

 

Du väljer en profil genom att markera den med fjärrkontrollens piltangenter och tryck OK. 

Nu visas en vit boll med svart fyllning framför profilnamnet. För att ta bort en profil markerar 

du den också med piltangenterna men trycker inte OK, istället blå knapp och Ta bort. 
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2.5 Favoriter 

 

 

 

Om du vill skapa en kanallista som endast innehåller vissa utvalda kanaler, använder du 

funktionen Favoriter som du hittar under huvudmenyn TV. Favoritlistan kan redigeras 

oberoende av om boxen är låst eller inte. Favoritlistan kopplas till den profil som var aktiv 

när listan skapades. 

 

När du valt Favoriter ser du till vänster Alla och Favoriter. Markerar du Alla så visas alla 

kanaler som ingår i Grundabonnemanget och eventuella extra kanaler/paket du beställt. 

Markerar du Favoriter så visas ännu en kolumn med de kanaler du valt ska ingå i din 

favoritlista. Listan fylls på genom att markera önskad kanal i kolumnen Alla kanaler och tryck 

på OK. Vill du ta bort en kanal ur favoritlistan, markerar du den och trycker röd knapp på 

fjärrkontrollen. Vill du byta kanalens position i listan, tycker du istället OK-knappen och 

stegar upp och ned i listan med piltangenterna. När du är nöjd med positionen trycker du 

OK-knappen igen och kanalen flyttas dit. 

 

Tänk på att sätta Favoriter till den aktiva listan i föregående steg, annars kommer listan Alla 

kanaler att vara aktiverad och alla kanaler är med i kanallistan. 

 

2.6 Inställningar 
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Här kan du ställa in vilka undertexter och ljudspår som skall gälla för just den kanal du tittar 

på. Undertexter och ljudspår kan också ställas in under huvudmenyn Inställningar och 

därefter TV & Ljud, men dessa är då allmänna inställningar. 

 

2.7 Radio 

Radiokanaler finns i slutet av kanallistan. 

 

3. Medier 

3.1 Mediabibliotek 

 

 

 

TV inspelningar visar de inspelningar du gjort och Schemalagda inspelningar, de inspelningar 

som kommer att göras. Du ser dessutom hur mycket av utrymmet som använts och hur 

mycket som är ledigt för inspelning. 

 

 

 

När man valt TV inspelningar så ser man till höger de program som spelats in samt håller på 

att spelas in. Genom att markera ett program och trycka OK på fjärrkontrollen påbörjas 
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uppspelningen. Genom blå knapp på fjärrkontrollen får man upp flera alternativ där man bl a 

kan visa programinformation och låsa programmet så att boxens Master PIN-kod krävs för 

att kunna spela upp det. Man kan också ta bort en inspelning eller avbryta en pågående.  

 

 

 

Flyttar man en inspelning till papperskorgen, så kommer inspelningen inte direkt att 

försvinna utan den mellanlagras i papperskorgen tills man valt att tömma den. Man väljer då 

Papperskorg till vänster, trycker fjärrkontrollens blåa knapp och väljer sedan att tömma 

papperskorgen. Om man först har valt ett program i Papperskorgen så kan man även via den 

blåa knappen välja att återställa det. Det finns då under TV inspelningar igen. 

 

3.2 Hyra film/serier – On Demand 

 

 

 

Genom Bredbands TV-tjänsten har du tillgång till att hyra filmer och serier från SF-Anytime, 

sk On Demand. Hyrkostnaden varier men betalningen görs alltid via fakturan för Bredbands-

TV. När du anger PIN-koden för att hyra bekräftar du att du vill hyra samt godkänner att 

Serverado fakturerar dig hyran för det du hyrt. Det som hyrts är sedan tillgänglig att ses hur 

många gånger som helst under 24 timmar från det att det hyrdes. 
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SF Anytimes bibliotek är indelat i genrer och du kan även söka på titel, skådespelare och 

regissör. Genrerna är indelade i undergrupper så att du t ex när du sökt på Action även kan 

söka vidare på Komedi. Du stegar omkring i biblioteket med fjärrkontrollens pilknappar och 

genom att välja en film och trycka OK, får du mera information om filmen, kan hyra den och i 

vissa fall även se en trailer. 

 

Väljer du att hyra skall du ange din Hyrfilms-PIN. Filmen börjar nu omedelbart och du kan se 

den under 24 h. För att se vilka filmer du tidigare hyrt kan du välja Historik i listan. Du kan nu 

välja den redan hyrda filmen och börja spela upp den. 

 

4. Inställningar 

4.1 TV & Ljud 

 

 

 

Under TV & Ljud görs de generella inställningarna för digitalboxen. Man byter alternativ för 

varje inställning genom fjärrkontrollens piltangenter vänster/höger och trycker OK när 

önskad inställning är vald. 
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4.1.1 Menyspråk – val av portalens språk. Ändringen görs direkt – boxen behöver inte startas 

om. 

 

4.1.2 Undertexter – om programmet sänds med undertexter på olika språk, kan man här 

ange vilket som skall vara boxens standardspråk. Om man vill ställa in ett avvikande språk för 

en enskild kanal, gör man det under huvudmenyn TV och sedan Inställningar. 

 

4.1.3 Ljudspår – om programmet sänds med ljudspår på olika språk, kan man här ange vilket 

som skall vara boxens standardljudspår.  Om man vill ställa in ett avvikande ljudspår för en 

enskild kanal, gör man det under huvudmenyn TV och sedan Inställningar. 

 

4.1.4 Info timeout – ställer in hur länge informationsrutan visas som dyker upp när man ser 

ett program och trycker OK-knappen. 

 

4.1.5 EPG tidsintervall – EPG betyder Electronic Program Guide, dvs TV-guiden. Inställningen 

anger hur många timmar framåt som skall vara synliga när man öppnar programguiden på 

knappen TV. 

 

4.1.6 Min TV-skärm – ange proportionerna på din TV-skärm, normalt på en modern TV-

apparat är det 16:9 men kan även sättas till 4:3 (vilken äldre, sk ”tjock” TV brukar följa). 
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4.1.7 4:4 format/ 16:9 format – om kanalen sänds i ett annat format än vad TV-n är avsedd 

för, måste man ange ett sätt för boxen att hantera denna situation. 

 

4.1.8 Ljudutgång – alternativen är stereo och Digital AC3. Det senare används normalt om 

man kopplar digitalboxen till en förstärkare som har digitalt surroundljud. För att kunna få 

digitalt surroundljud krävs att boxen har digitala ljudutgångar så som SP/DIF, Toslink eller 

HDMI. 

 

4.1.9 Upplösning – anger om boxens portal skall visas i HD (High Definition) eller SD 

(Standard Definition) format. Detta påverkar inte kanalernas utsändningar. 

 

4.1.10 Tilläggstid före inspelning – här är det möjligt att ställ in den tid som inspelningen ska 

börja innan programmet börjat enligt TV-guiden. Tänk på att denna inställning kan påverka 

ev. inspelning av föregående program. 

 

4.1.11 Tilläggstid efter inspelning – här är det möjligt att ställ in den tid som inspelningen ska 

fortsätta efter att programmet slutat enligt TV-guiden. Tänk på att denna inställning kan 

påverka ev. inspelning av följande program. 

 

4.2 Åldersgräns 

 

 

 

Funktionen Åldersgräns bygger på att programleverantören anger i sin EPG-data, 

programinformationen, vilken lägsta åldersgräns som programmet är lämpligt för. Boxen 

läser av detta och om EPG-data säger att lämplig ålder är högre än vad man ställt in, så är 

kanalen låst och kan endast ses om boxen låses upp. 
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4.3 Lås boxen 

 

 

När man låser boxen kan man inte längre ändra åldersgräns eller se/ändra låsta kanaler. För 

att låsa upp den väljer man igen Lås Boxen (som dock nu har bytt namn till Lås upp boxen) 

varefter du ombeds ange boxens Master PIN-kod. Boxen är nu upplåst under den tid som är 

satt i boxens inställningar. 

 

4.4 Låsta kanaler 

 

 

 

Om boxen är låst och man försöker se en låst kanal, så får man ett meddelande om att 

boxen är låst och att man skall trycka OK och skriva in Master PIN för att låsa upp kanalen. 

Den är sedan sebar under den tidsperiod som är satt i inställningen ”Automatisk låsning”, 

därefter låses den igen. Upplåsningen påverkar endast den kanalen – inte hela boxen. 

 

4.5 Hyrfilms-PIN 
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Denna PIN-kod används när man hyr en film från Bredbands TV-tjänsten och bekräftar att 

man vill se filmen och godkänner att Serverado fakturerar hyreskostnaden. 

 

Denna PIN-kod är som standard 1234, men kan ändras genom att välja funktionen Hyrfilms-

PIN och trycka OK. 

 

4.6 Master PIN 

 

 

 

Denna PIN-kod är huvudkoden för boxen och används för att låsa boxen och behöver också 

anges om man ändrar Hyrfilms-PIN-koden. 

 

Denna PIN-kod är som standard 1234, men kan ändras genom att välja funktionen Master 

PIN, ange nuvarande PIN, den önskade nya PIN-koden samt skriva in den nya PIN-koden igen 

och slutligen trycka OK. 

 

4.7 Systeminfo 

 

 

Systeminfo innehåller teknisk information om boxen som närmast är avsedd att bistå 

Serverados kundtjänst vid eventuell felsökning. 


