Ger din TV nya möjligheter

Så här gör du!
Viktig info om dina PIN-koder och bild-inställningar
PIN-koder
I och med uppgraderingen så har din kod för Master-PIN och Hyrfilms-PIN
återställts till 1234. Vill du ha en egen kod, gå in under MENU (2), bläddra till
INSTÄLLNINGAR. Välj OK (8). Bläddra sedan i undermenyn till MASTER PIN och
följ anvisningarna. Vill du även ändra din Hyrfilms-PIN, välj denna med OK (8)
och följ anvisningarna
Bildinställning
Även dina bildinställningar har återställts så det är viktigt att du gör dessa
inställningar för att få bästa möjliga bild. Välj MENU (2). Bläddra till inställningar.
Välj OK (8). Välj TV & LJUD i undermenyn. Välj under MIN TV-SKÄRM vilken skärm
din TV har (4:3 el. 16:9). Under UPPLÖSNING välj HD om du har HDTV, annars SD.

Fjärrkontrollens funktioner
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Motorola 1xx3

18

1. SLÅ PÅ/STÄNGA AV DIGITALBOXEN
2. PORTALMENY
Bläddra upp och ner i menyn med 5 och 11, till vänster
med 7 och 9 till höger. Välj resp. menypost med OK (8).
3. VISAR VAD SOM ÄR PÅ TV JUST NU
Bläddra upp och ner ett steg i taget med 5 och 11 eller
sidvis med 4 och 12. Välj kanal med OK (8). Tryck på blå
knapp så visas en undermeny där du kan göra fler val.
5 och 11: BLÄDDRAR fram och tillbaks en kanal i taget i TV-läge.
8. OK Visar info för kanalen du tittar på i TV-läge. Bekräftar val
i menyerna.
13. BACK. Växlar till den senast valda kanalen i TV-läge samt
går till föregående meny i menyläge.
14. EPG (Elektronisk Program Guide)
Din elektroniska programtablå som visar vad som sänds just
nu och vad som kommer att sändas. Bläddra bakåt och
framåt stegvis med 7 och 9, sidvis med 6 och 10, fram eller
bak en hel dag med GUL resp. GRÖN funktionstangent (15).
Bläddra upp och ner stegvis med 5 och 11, sidvis med 4 och
12. Välj program genom att trycka OK (8).
Du kan även sätta PÅMINNELSE för kommande program
genom att välja ett eller flera program med OK (8) så byter
boxen kanal automatiskt när programmet börjar. Här kan du
även välja program för inspelning (se nästa sida).
15. FUNKTIONSKNAPPAR
I TV-läge: Tryck på GUL så kommer du direkt till inställningar
för undertexter och ljudspår för den kanal du ser på just nu.
Tryck på BLÅ så kommer du direkt till profilval. Används även
i menyerna för olika tillval. RÖD startar inspelning, vid tryck
två gånger kommer inställningar för inspelningar upp.
16. KNAPPAR FÖR KANALVAL SAMT TEXT- OCH
SIFFERINMATNING I MENYERNA
Tips: När du spelar upp en hyrfilm kan du genom att t.ex slå
in 055 komma till 55:e minuten i filmen.
17. REC. Inspelningsknapp (se nästa sida).
18. LJUDKONTROLLER
Du kan stänga av ljudet samt höja och sänka ljudvolymen
4-12 & 19. MEDIAKONTROLLER
Används för att pausa, spela, stoppa och snabbspola i
on-demand läge. Knapparna 4,6,10 & 12 används för att
stega 1 eller 5 minuter framåt eller bakåt i filmen.
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• SPELA IN PROGRAM (förutsätter att du har en inspelningsbar box).
Direktinspelning
Tryck på REC (17) så spelar du in det program du ser på
just nu. Du kan även markera programmet i EPG:n (14),
trycka på REC (17) eller välja SPELA IN i menyn som kommer
upp vid tryck på BLÅ, så börjar inspelningen. Tryck en gång
till på REC (17) för att avbryta inspelningen eller få fram
inställningar för inspelning.
Inspelning av kommande program
Gå in i EPG:n (14). Välj de program du vill spela in med REC
(17) eller tryck två gånger på REC (17) för meny med flera
inspelningsalternativ. Vill du ta bort en inspelning, tryck en
gång till på REC (17) så kan du avbryta inspelningen.
Uppspelning av program
Du hittar dina inspelningar under MENU (2). Välj MEDIER och
sedan MEDIABIBLIOTEK. Du startar/pausar med OK (8),
spolar fram och tillbaks med 7 och 9 eller med mediakontrollerna (19). Tryck flera gånger så spolar det snabbare
(upp till 16x). Med 6, 10, 4 & 12 hoppar du framåt och bakåt i
1 och 5 minuters intervall. Stoppa uppspelningen med BACK (13).
• PAUSA PROGRAM (förutsätter att du har inspelningsbar box).
Tryck på PLAY/PAUS (8 alt. 19) en gång så att programinfon
visas, sedan en gång igen så pausar du programmet. Tryck
på samma knapp igen när du vill fortsätta se igen. Vill du
komma tillbaks i real-tid, tryck på BACK (13) eller STOPP (19).
• HYRA FILM – ON DEMAND
Tryck på MENU (2). Bläddra fram till MEDIER. Tryck OK (8).
Tryck OK igen och välj vad du vill se på eller veta mer om,
bekräfta valet med OK (8). Se ” Spela in program” ovan för
start/paus, spolning och stopp.

Förklaringar till menyalternativen

Profiler

Du kan skapa egna användarprofiler för olika personer. Inställningar som t ex
favoritlistor och språkval blir då personliga.
Favoriter
Skapa en egen lista med dina favoritkanaler
Språkval
Gör undantag från standardinställningarna om du vill välja ett speciellt språk för en
viss kanal.
Master-PIN
Din kod för att komma åt låsta funktioner i boxen
Hyrfilms-PIN
Din kod för att bekräfta köp av hyrfilm
Låsta kanaler
Lås kanaler med stötande eller våldsamt innehåll. Du måste låsa upp boxen med
Master-PIN för att se kanalen.
Åldersgräns
Om du väljer en åldersgräns för boxen måste du låsa upp den med Master-PIN
för att kunna se program med rekommenderad åldersgräns högre än du valt.
OBS! Rekommenderade åldersgränser finns inte angivet av alla kanaleverantörer.
Mediabibiliotek En sammanställning av alla dina färdiga och kommande inspelningar.

Vid problem

Detta ska göras innan ev felanmälan, som görs via www.serverado.se/fel, iptv@serverado.se
eller per telefon
1. Starta om digitalboxen genom att bryta strömmen til den. Startar den inte efter det, ska nedan göras.
2. Starta om boxen igen genom att bryta strömmen till den, tryck omedelbart upprepat på “Meny”
på fjärrkontrollen. Om bollarna kommer upp, börja om. En sida som heter “Firmware configuration
menu” med blå bakgrund ska komma upp. Välj system genom att stega neråt med 11, tryck OK
eller 9. Välj “Factory reset” och tryck OK. Bekräfta genom Yes och OK. Gå till vänstermenyn med
7 och sedan ner till “Exit” med 11. Tryck OK och välj “Reboot without saving”. Starta om boxen
igen efter detta genom att bryta strömmen.

tel 08-5000 5777
e-post: iptv@serverado.se
www.serverado.se

