Kom-igång-guide

Fjärrkontrollens funktioner
Observera att när LED-lampan
på fjärrkontrollen lyser grönt
(vid knapptryckning) betyder
det att den är ansluten via
bluetooth till tv-boxen.

Välj kanal
Använd sifferknapparna 0 – 9 för att välja kanal (eller bläddra
mellan kanalerna med hjälp av knapparna CH och CH längst
ner till höger på fjärrkontrollen). Du kan också välja kanal genom
att trycka på INFO-knappen (mitten t.h.) och få upp mini-guiden.
Med navigeringsknapparna ser du vilka program som pågår på de
andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du
OK och växlar då till den kanalen.
Skriv text Använd sifferknapparna A–Z för att skriva in text (t.ex.
när du söker i tv-guiden). Vill du skriva två bokstäver från samma
knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så
flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp
av navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra
bokstaven).

Sätt på eller stäng av
tv-boxen
Sätt på eller stäng av tv

Sök
Tryck på förstoringsglaset för
att söka efter ditt innehåll.

Till huvudmenyn
Tv-guiden
Tryck på Guide/gul knapp för
att få en presentation av alla
tv-program som visas på dina
kanaler.

Tillbaka
Långt tryck = för att komma
tillbaka till tv-läget från en meny.
Kort tryck = gå bakåt ett steg.

Bläddra i menyer
Använd navigeringsknapparna
för att bläddra. Använd upp-/
ner-pil för att flytta dig uppåt
och neråt samt höger-/
vänster-pil för att bläddra
mellan innehåll.

Tryck på MENU-knappen för
att komma till huvudmenyn
med tjänster. Välj sedan mellan
t.ex. Tv-guide, Play, Pay-PerView, Filmbutiken, Text-tv,
Inställningar, Om tjänsten eller
Appar.

Få information om
det du tittar på
Tryck på INFO-knappen för att
öppna mini-guiden. Två tryck
på INFO ger information om
markerat program. Se vad som
pågår senare eller på andra
kanaler genom att använda
navigeringsknapparna.

Titta på Film eller
streama från Play
Spela upp / Pausa

Bekräfta
Tryck på OK för att bekräfta ett
val – t.ex. i menyn eller när du
väljer ett program i tv-guiden.

/
Spola framåt / bakåt.
Tryck flera gånger för att öka
hastigheten på spolningen.

■ Stoppa den film eller det
program du tittar på.

Höj och sänk volym

• Spela in ett tv-program.

Observera att ljudet styrs olika
beroende på parning med
fjärrkontrollen. När tv-boxen
lyser grönt reglerar du boxens
volym. Vid rött reglerar du
ljudet på din tv.

Bläddra mellan kanaler

Stäng av eller sätt på
ljudet

Source

Titta på text-tv
Tryck på TEXT-knappen för att
komma direkt till text-tv. Du kan
välja en text-tvkanal oberoende
av vilken kanal du just tittar på –
markera bara önskad kanal och
tryck sedan OK.

Använd programknapparna
CH och CH för att bläddra
mellan kanalerna.

Val av källa på din tv.

Växla mellan två kanaler
Tryck på blå knapp för att växla
mellan de två senaste kanalerna
du har tittat på.

Färgknappar
Färgknapparnas funktioner
beskrivs i användargränssnittet.

