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HD-box från Bredbandsbolaget 
Framsida
1. Plats för programkort 
2. Bläddra upp 
3. Bläddra ned 
4. AV-/PÅ-knapp 
5. På-indikatorlampa 
6. Display

Baksida
1. USB (används inte) 
2. Nätverkskontakt (Ethernet) 
3. HDMI-kontakt 
4. Digitalt ljud (optiskt) 
5. SCART till video 
6. SCART till tv 
7. Komponentuttag (används inte)
8. Analogt ljud 
9. Strömuttag
10. Digitalt ljud (koaxialt) 

1 2 3 4
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Inspelningsbar HD-box från Bredbandsbolaget 
Framsida
1. USB (används inte) 
2. Plats för programkort 
3. Inspelningsknapp
4. Bläddra upp 
5. Bläddra ned 
6. AV-/PÅ-knapp 
7. På-indikatorlampa 
8. Display

Baksida
1. USB (används inte) 
2. Nätverkskontakt (Ethernet) 
3. HDMI-kontakt 
4. Digitalt ljud (optiskt) 
5. SCART till video 
6. SCART till tv 
7. Komponentuttag (används inte)
8. Analogt ljud 
9. Strömuttag
10. Digitalt ljud (koaxialt) 

1

1 2 3 4

2 3 4

5 7 9
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Fjärrkontroll

1. Inställningar
2. AV-/PÅ-knapp 
3. Byt bild i bild 
4. Ljud av 
5. Starta bild i bild 
6. Text-tv 
7. Siffer- och bokstavsknappar 
8. TV GUIDE 
9. Arkiv
10. Filmbutiken
11. INFO 
12. Volym upp och ned 
13. Kanalväljare (P+/P-)  
14. BACK (tillbaka) 

15. Menyknapp
16. EXIT (avsluta)
17.  OK- och pil-knappar
18. Spola bakåt 
19. Spola framåt 
20. Spela upp 
21. Inspelning
22. Stopp
23. Paus
24. Hoppa bakåt 
25. Hoppa framåt 
26.  Funktionsknappar 

(se nästa sida)

       Batterierna sätts in på fjärrkontrollens baksida.
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Använda fjärrkontrollen

Du styr HD-boxen med den medföljande fjärrkontrollen. Det finns två områden på fjärrkontrollen som 
används för navigering i menyer. De visas på bilden här intill.

Praktiska funktioner och genvägar
Längst ned på fjärrkontrollen finns fyra knappar med en cirkel i olika färger. De här knapparna kallas för 
funktionsknappar. När du ser på tv har knapparna följande funktioner: 

 Aktiverar eller avaktiverar föräldrakontroll (se sidan 52).

 Öppnar hjälp-menyn.

 Har olika funktioner i olika menyer.

 Har olika funktioner i olika menyer.

Navigering i menyer
Om du vill öppna huvudmenyn på skärmen trycker du på den blå knappen som är märkt MENU. När 
du ska navigera i menyerna, det vill säga flytta markören i skärmbilden, använder du pil-knapparna 
på fjärrkontrollen. Tryck på OK-knappen om du vill göra ett val. Du kan alltid gå tillbaka ett steg med 
BACK-knappen. Om du vill stänga menyn trycker du på EXIT-knappen. OK-knappen ger dig också 
tillgång till dina favoritlistor (mer om detta på sidan 29).

       Du kan alltid använda den gröna knappen om du vill ha hjälp med någon meny.!
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Nu är du redo för en ny tv-upplevelse 

När HD-boxen är installerad är det dags att se på underhållning på ett helt nytt sätt. Du får 
tillgång till hela Bredbandsbolagets tv-värld där du kan hyra filmer, se program från landets 
största tv-kanalers play-utbud och utöka programutbudet i ditt abonnemang om du vill det. 
Du kan också spela in tv-program och pausa i direktsändningar om du har en inspelningsbar 
HD-box. 
 
Med digital-tv kan du njuta av din platta skärm fullt ut. Alla kanaler och program som sänds 
i HD ger dig otroligt skarpa bilder med klara färger och en unik detaljrikedom. 
 
Välkommen till en ny tv-vardag full av nya möjligheter!

8   Tv från Bredbandsbolaget • Manual     Nu är du redo för en ny tv-upplevelse
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Tv-format och kvalitet

Med digital-tv från Bredbandsbolaget kan du se
sändningar i HD. HD (eller High Definition) är 
ett format på tv-sändningar som ger dig mycket 
klarare tv-bild än tidigare. Du kommer att kunna 
se på tv med upp till fyra gånger bättre upplös-
ning än i vanliga sändningar. För dig betyder det 
här ännu klarare och mer verklighetstrogna bilder 
på din tv.

För att kunna se HD-tv måste du ha en tv som 
stöder det formatet. Se efter om det står HD-
Ready eller Full-HD på din tv. 

 Standard Definition (SD) High Definition (HD)
 576 linjer 720/1080 linjer

Ill
us

tr
at
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ns
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to
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Bildproportionerna 4:3 och 16:9

Bildproportionerna (eng. aspect ratio) på en tv är 
förhållandet mellan bredd och höjd på tv-skärmen.

4:3-formatet har använts sedan tv-sändningarna 
startade, och många dataskärmar har också de här 
bildproportionerna. Många program visas fortfarande 
på tv med de här bildproportionerna, men de håller på 
att bli utbytta mot ett bredare format.

16:9, eller bredformat, är den internationella standar-
den för HD-tv och produktioner i bredformat för 
tv. Amerikansk filmindustri utvecklade ett bredare 
filmformat för att ge en mer realistisk, spektakulär 
filmupplevelse än man får med det vanliga 4:3-
formatet. 

På sidan 20 kan du läsa om hur du ändrar inställ-
ningarna för din HD-box.

4 : 3

16 : 9
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1. Innehåll i kartongen 
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Innehåll i kartongen

1.  HD-box alternativt
inspelningsbar HD-box

2. Programkort
3. Fjärrkontroll
4. Batterier
5. Strömkabel
6. Nätverkskabel (Ethernet)
7. HDMI-kabel
8. SCART-kabel
9. Kom-igång-guide
10. Tv-manual

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10
Tv från Bredbandsbolaget  

Manual

Tv från Bredbandsbolaget  

Kom-igång-guide

Om din tv har en HDMI-ingång ska du
 i första hand ansluta din HD-box med 
den medföljande HDMI-kabeln (nr 7). 
Annars kan du använda SCART-kabeln 
(nr 8) för att ansluta HD-boxen till din tv.
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2. Komma igång
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Steg 1: Anslut HD-boxen

1.  Sätt den ena änden av nätverkskabeln (nr 6)i modemet och den andra änden i kontakten som 
är märkt Ethernet på din HD-box.

2.  Överföring av signalerna mellan HD-boxen och din tv sker bäst med en HDMI-kabel. Det här är 
en kabel som överför både ljud och bild digitalt till din tv och ger dig möjlighet att titta på HD-
sändningar. Sätt den ena änden av HDMI-kabeln (nr 7) i uttaget som är märkt med HDMI på 
HD-boxen och den andra i HDMI-uttaget på din tv. Eller sätt den ena änden av SCART-kabeln 
(nr 8) i uttaget som är märkt med tv på HD-boxen och den andra i en SCART-uttag på din tv. 
Kom ihåg att HDMI-kabeln ger bäst ljud och bild.

3. Sätt strömkabeln (nr 5) i vägguttaget och sätt den andra änden i HD-boxens strömuttag.

        Fler anslutningsmöjligheter 
hittar du på sidan 62–63.

!        Om du har Bredbandsbolagets tv-tjänst sedan tidigare måste 
du använda den nya strömkabeln (nr 5) och inte den gamla.

!

Koppla alltid nätverkskabeln 
(nr 6) från ditt modem till Ethernet-
uttaget på din HD-box. Tabellen 
visar vilket uttag du ska koppla till.

! Ditt modem Uttag på modemet

XAVI 5222 och XAVI 5252  1
XAVI 5258 och XAVI 7722  1
XAVI 5671 och XAVI EG101  4
XAVI 6545 och XAVI 6546  1–4
Zyxel och Thomson  4
Modellbeteckningen finner du på undersidan av ditt modem.
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Batterierna sätts in 
på fjärrkontrollens 
baksida.

!

6 7 58
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Steg 2: Sätt i programkortet

16  Tv från Bredbandsbolaget • Manual    Komma igång

Om du vill få tillgång till dina kanaler måste du sätta i det medföljande programkortet
i HD-boxen.

När kortet sitter på plats ska det sticka ut 
lite från HD-boxen, som bilden visar.

Sätt i programkortet med den 
vita pilen uppåt.

!
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Komma igång    Tv från Bredbandsbolaget • Manual    17 

Steg 3: Ange användarnamn och PIN-kod 

För att kunna se tv-kanalerna måste du ange det användarnamn och den 
PIN-kod som följde med i brevet tillsammans med HD-boxen.

1.   Sätt på din tv och HD-box. (Det tar lite tid innan boxen startar.)

2.  Här kan du få en uppmaning om att uppgradera program-
varan på HD-boxen. Svara OK. På HD-boxens display står det 
nu ”UPdt”. När uppgraderingen är klar visar displayen klockan 
istället för ”UPdt”. VIKTIGT! Stäng inte av HD-boxen och dra inte 
ur strömkabeln under uppgraderingen. Den kan ta flera minuter.

3.  Tryck in användarnamn och PIN-kod med nummerknapparna 
på fjärrkontrollen och välj OK. Tryck en gång för att få en siffra, 
två gånger för att få upp första bokstaven osv. (Om du vill radera 
en tryckning använder du spola tillbaka-knappen).

  Tryck in användarnamn och PIN-kod med nummerknapparna.

        Dra inte ur strömkabeln och stäng inte av HD-boxen förrän du 
har fått upp bilden på din tv, vilket kan ta upp till 10 minuter.

napparna.

!
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4.  Nu är du igång och kan börja titta på tv.

Om problem uppstår:
• Starta om din HD-box med fjärrkontrollen.

• Dra ur strömkabeln och sätt i den igen.

• Kontrollera att du har kopplat utrustningen rätt.

•   Kontrollera att du har valt rätt ingång på din tv. 
 (T ex om du har kopplat med en HDMI-kabel ska du välja
 HDMI-ingången på din tv).

När du startar din HD-box tar det cirka 
60 sekunder innan du kan se tv-menyerna, 
kanallistor och programinformation.

!

Välkommen!

Användarnamn

PIN-kod:

Inloggning till Bredbandsbolagets Tv-tjänst

OK
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3. Viktiga inställningar
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System

20  Tv från Bredbandsbolaget • Manual   Viktiga inställningar

Så här öppnar du menyn med inställningar för system: Tryck på inställningar-knappen på 
fjärrkontrollen. (Du kan även komma hit från huvudmenyn som beskrivs på sidan 24.) Med 
hjälp av inställningar för system kan du ställa in bland annat textning, ljud och bild.

Använd pil-knapparna på fjärrkontrollen om du vill navigera i menyn. Välj ”OK” om du vill spara 
ändringarna du har gjort i inställningarna eller ”Avbryt” om du vill avsluta utan att spara några 
ändringar.

Inställningar

OK AVBRYT

 TILLBAKA HJÄLP

TA BORT ALLA INSPELNINGAR

Menyspråk Svenska

English

Ingen

16:9

Dolby

Analog

1 min

Audiospråk

Text

Format

Digital Audio

HDMI

Snabbspola i inspelning
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Viktiga inställningar    Tv från Bredbandsbolaget • Manual     21 

Ljudspråk
Här anger du vilket talspråk du vill ha på filmer och program. Vilka språk som finns tillgängliga 
varierar beroende på vad de olika tv-bolagen har att erbjuda.

Text
Här anger du vilket språk du vill ha på textning. Vilka språk som finns tillgängliga varierar beroende 
på vad de olika tv-bolagen har att erbjuda.

Format
Här kan du ange din tv:s bildformat: 4:3 (standardformat) eller 16:9 (bredformat). Fler och fler 
tv-program sänds i bredformat. På sidan 10 finns en förklaring av skillnaden mellan 4:3 och 16:9.
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22   Tv från Bredbandsbolaget • Manual     Viktiga inställningar

Digitalt ljud
Här kan du välja mellan olika inställningar för digitalt ljud. Som standard används Dolby Digital. 
Du rekommenderas att använda Dolby tillsammans med HDMI och/eller nyare musikanläggningar. 

HDMI
Här kan du välja mellan olika inställningar för behandling av HDMI-signalen. Som standard används 
Digital. Du rekommenderas alltid att använda Digital tillsammans med nyare tv-apparater.

Snabbspola i inspelning (inspelningsbar HD-box)
Här kan du välja hur långt du vill hoppa i en inspelning när du trycker på [hoppa bakåt/hoppa framåt]-
knappen på fjärrkontrollen. Som standard är längden på hopp satt till en minut.

Radera alla inspelningar  
Raderar alla inspelningar som du har gjort.
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4. Huvudmenyn
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Huvudmeny 

När du trycker på MENU-knappen på fjärrkontrollen visas en meny med följande alternativ:
”Tv”, ”Filmbutiken”, ”Mina sidor” och ”Inställningar”. 
Använd pil-knapparna, OK-knappen, BACK- och EXIT-knappen för att navigera i menyerna.

Tv  I Tv-menyn får du tillgång till tv-guiden, favoritkanaler, play och inspelningar. 

Filmbutiken  I Filmbutiks-menyn får du tillgång till filmer från olika leverantörer.

Mina sidor   I Mina sidor-menyn finns en översikt över filmer, dina inspelningar, favoriter, 
tidigare beställningar och programpåminnelser.

Inställningar  I Inställnings-menyn får du tillgång till system, föräldrakontroll, favoritlistor, 
hjälp och driftinformation.

24  Tv från Bredbandsbolaget • Manual   Huvudmenyn
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5. Använda tv från 
Bredbandsbolaget 

varje dag
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Byta kanal 

Det finns flera sätt att byta kanal:
1. Knapparna P+ och P- på fjärrkontrollen.
2. Nummer-knapparna på fjärrkontrollen.
3. Genom tv-guiden (se sidan 27).
4. Genom dina favoritlistor (se sidan 29).

  

Volymkontroll

Du kan justera volymen med knapparna Volym +/- på fjärrkontrollen.

       Kom ihåg att du även kan justera volymen direkt på din tv.!
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Tv-guide

Med tv-guiden får du en översikt över vilka program som visas på tv och vilken tid. Här får du också 
en översikt över vad som kommer att visas på tv under de närmaste två veckorna.

1.  Tryck på TV GUIDE på fjärrkontrollen. (Du kan även trycka på MENU på fjärrkontrollen och 
navigera till ”tv” och ”tv-guide”.)

2. När du gör det visas översikten över de program som går på tv nu.

3.  Använd pil-knappen till höger för att bläddra framåt i tiden, eller pil-knappen till vänster för att 
bläddra tillbaka i tiden. Du kan bläddra sex timmar eller ett dygn med spol- och hoppknapparna.

4.  Bläddra i kanalerna med pil-knapp upp eller ned. 
Du kan också bläddra en hel sida i taget med 
knapparna P+ och P-, eller ange kanalnummer 
med nummerknapparna.

5.  När du trycker på OK med fjärrkontrollen visas den 
kanal du har valt i den lilla bilden längst ned på 
skärmen. Om du vill se vald kanal trycker du på OK 
på fjärrkontrollen igen.

  På hjälpraden längst ned på sidan visas 
genvägar och praktiska funktioner.

!

Tv-guide
torsdag 18 mar TORSDAG 18 MAR

14:51 14:00 15:00 16:00

1. SVT1 Skidskytte: Världscupen Oslo

2. SVT 2 Grymt Band Runt i Pussel Agenda

3. TV3 Sverige Extreme Home Makeover Sex and the City Sex and the City

4. TV4 Specialfall: ris Jon, Kate och Ghost whisperer

5. Kanal 5 Gordon Ramsey´s The F Word Joey Vänner Förhäxad

6. TV6 I nöd och lust Smallville Simpsons

7. TV4 Plus Beverly Hills 902 Doctors Supernanny

Doctors

De fyra läkarna Lisa Masterson, Andrew Ordon, 
Jim Sears och Travis Stork ger medicinska råd 
och st…

14:35 15:30

TILLBAKA HJÄLP PER KANAL INFO INFO SPELA IN
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28   Tv från Bredbandsbolaget • Manual    Använda tv från Bredbandsbolaget varje dag

Om du använder tv-guiden kan du också få mer information om vad som visas på de olika kanalerna.

1. Tryck på den gula funktionsknappen.

2. Nu kan du bläddra i tv-guiden med pil-knapparna.

3.  Du kan gå tillbaka till tv-guiden för alla kanaler genom att trycka på den 
gula funktionsknappen igen.

4.  När du trycker på OK med fjärrkontrollen visas 
den kanal du har valt i den lilla bilden längst ned 
på skärmen. Om du vill se vald kanal trycker du 
på OK på fjärrkontrollen igen.

  På hjälpraden längst ned på sidan visas 
genvägar och praktiska funktioner.

!

Tv Guide – per kanal

18 mar

14:57 TOR 18 MAR 2010 FRE 19 MAR 2010 LÖR 20 MAR 2010

1. SVT1

2. SVT 2

3. TV3 Sverige

4. TV4

5. Kanal 5

6. TV6

7. TV4 Plus

12:00 Rapport 13:05- Längdskidor:

12:05- På spåret 15:30- Sverige!

13.15 – Andra Avenyn 16:00 - Rapport

14:05 – Skidskytte: V 16:05 – Gomorron Sverig

16:00 - Rapport 17:00 – Hannah Montana

16:05 – Gomorron Sverig 17:25 - Paralympics

17:00 – Hannah Montana 17:55 - Sportnytt

12:35 - Paralympics

12:55 - Vinterstudior

13:10 - Längdskidor

13:50 - Vinterstudior

14:10 – Skidskytte: 

14:50 – Vinterstudior

15:00 – Längdskidor:

svt1

TILLBAKA HJÄLP ÖVERSIKT INFO INFO SPELA IN
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Favoritlistor

Du kan bläddra i dina favoritkanaler med hjälp av en favoritlista. För att kunna göra det måste du först 
skapa en favoritlista.

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen.

2.  Använd pil-knapparna och navigera till menyn ”Inställningar” och vidare till undermenyn ”Skapa favoritlista”.

3. Ange vad du vill kalla din favoritlista med hjälp av nummer-knapparna. 

4. Markera kanalerna du vill ha i favoritlistan med OK-knappen.

5.  Om du vill ändra ordningen på kanalerna i listan använder du P+/P-knapparna.

6. Om du vill spara navigerar du till ”Spara” och trycker på OK.

7.  Du kan skapa flera listor genom att gå till ”Skapa
lista” i menyn.

8.  Om du vill ta bort en lista går du till ”Ta bort lista” och
trycker på OK.

  Använd spola tillbaka-knappen om du vill ta bort den 
sista bokstaven.

  Du kan ha upp till fyra olika favoritlistor, till exempel
en till varje familjemedlem.

!

!

Favoritlista

ALLA KANALER FAVORITLISTA

1. SVT1

Min lista

2. SVT 2

3. TV3 Sverige

4. TV4

5. Kanal 5

6. TV6

7. TV4 Plus

SKAPA LISTA

ÄNDRA NAMN

SPARA

 TILLBAKA HJÄLP FAVORITLISTA   VÄLJOK
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Du kan bläddra i dina favoritkanaler med hjälp av favoritlistan. 

1.  Om du vill öppna listan med dina favoritkanaler trycker du på OK-knappen när du ser på 
ett tv-program. (Du kan även trycka på MENU på fjärrkontrollen och navigera till ”tv” och 
”Favoritkanaler”.)

2.  Använd pil-knappen till höger (och till vänster) om du vill ha mer information om vad som 
kommer att visas på den här kanalen eller om du vill börja spela in programmet.

Min lista

6 TV6
7 TV4 Plus

1 SVT1

Skidskytte: Värlscu…

14:05 15:50

2 SVT 2
3 TV3 Sverige

14:05-15:50

Skidskytte…

16:00-16:05

Rapport

16:05-17:00

Gomorron…

Mer info

Se program

Spela in

Redigera favoritlista
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Program- och kanalinformation 

Du kan alltid visa information om programmet du ser på tv. Du kan visa en beskrivning av 
programmet samt när det börjar och slutar.

1.  Om du vill visa programinformationen trycker du på Info-knappen på fjärrkontrollen, 
och sedan på OK-knappen.

2. Här kan du också välja ”Ljud” och ”Text” med pil-knapparna.

3.  Om du trycker på INFO-knappen två gånger visas fler alternativ. Du kan lägga till kanalen på 
favoritlistan (se sidan 29) och sätta en spärr på kanalen (se sidan 54).
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Inspelning av tv-program

Du kan spela in programmen som visas på tv. Det finns flera sätt att börja en inspelning på:

Alternativ 1:
Inspelning från tv-guiden
1. Tryck på TV GUIDE på fjärrkontrollen.

2. Välj önskat program med pil-knapparna.

3. Tryck på inspelnings-knappen på fjärrkontrollen.

4.  Programmet du har valt sparas i inspelningsbara 
HD-boxen.

5.  Om du vill titta på inspelade program går du till 
”Arkiv (Inspelningar)” (se sidan 37).

   Om du vill att ett program ska spelas in 
varje gång det visas (serieinspelning) 
trycker du på den röda knappen två 
gånger under punkt 3.

!

Tv Guide
tisdag 23 feb TISDAG 23 FEB

09:14 09:00 10:00 11:00

1. SVT1 Gomorron Sverge Jag och min fa

2. SVT 2 No information available

7. TV4 Plus No information available

9. Kanal 9 Homeshoppi Quizzo

3. TV3 Sverige Alla älskar Ray Rachael Ray Våra bästa år

4. TV4 Nyhets morgon Efter tio

5. Kanal 5 Homeshopping Tvins Save Lullingstone Grey’s Anatomy

 TILLBAKA HJÄLP PER KANAL  PLAY  INFO   SPELA ININFO

09:2007:59

9. Kanal 9
Homeshopping Tvins

KANAL 9
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Alternativ 2:
Inspelning av det du tittar på nu
När du ser ett program du vill spela in: Tryck på inspelnings-knappen på fjärrkontrollen om du vill 
starta inspelning av programmet. Nu visas information om programmet med en röd cirkel i bilden. 
Inspelningen avslutas automatiskt när programmet 
du ser på är slut.

Om du vill titta på programmet du har spelat in går 
du till ”Arkiv (Inspelningar)” (se sidan 37).

C+ Hits Svindlande höjder  Drama

11  15:10 16:55 
REC

OK
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Alternativ 3:
Avancerad inspelning 
1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och navigera till menyn ”TV” och vidare till undermenyn ”Spela in”.

2. Här finns menyn ”Schemalägga inspelningar”. Tryck på OK.

3.  Först väljer du kanal genom att trycka på OK. Nu visas en lista över dina kanaler. Markera den 
kanal som du vill göra inspelningen från. Välj ”OK”.

4. Navigera till ”Starttid” och ”Sluttid” för att ange tidpunkt för inspelningen och välj ”OK”.

5.  Navigera till ”Frekvens” om du vill spela in en kanal på en fast tidpunkt, till exempel varje dag 
eller varje vecka.

6.  Navigera till ”OK” längst ned i menyn för att lägga inspelningen i ”Planerade inspelningar”.

7. Om du vill titta på programmet du har spelat in går du till ”Arkiv (Inspelningar)” (se sidan 37).
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Med hjälp av ”Aktivera föräldrakontroll” 
kan du låsa innehållet. Du kan också välja 
att ”Aktivera automatisk borttagning”, 
vilket gör att inspelningen tas bort när 
lagringsutrymmet är fullt.

Längst ned i fönstret ser du hur mycket 
lagringsutrymme som har använts, hur 
mycket som har planerats och hur mycket 
som återstår.

SCHEMALÄGG INSPELNING

Aktivera föräldrakontroll

Aktivera automatisk borttagning

LAGRINGSUTRYMME

 ANVÄNT SCHEMALAGT LEDIGT

 TILLBAKA HJÄLP

Sluttid

Starttid

Frekvens:

Kanal 11 – C+ Hits

En gång

18.03.10 15:24

18.03.10 17:24

OK AVBRYT

!

!
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Planerade inspelningar och ta bort inspelningar

Du kan se vilka inspelningar som du har schemalagt och vilken inspelning som pågår under 
”Planerade inspelningar”.

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och navigera till menyn ”Mina sidor”.

2. Här finns menyn ”Planerade inspelningar”. Tryck på OK.

3.  Nu visas en lista över dina planerade 
inspelningar med information om dem.

4.  Om du vill ta bort en inspelning navigerar du 
med höger pil-knapp och väljer ”Ta bort”.
Tryck på OK.

Planerade inspelningar

1 19/3 – C+ Hits
2 18/3 – C+ Hits

1 19/3 – C+ Hits

Inspelning från C+ Hits
 Schemalagd inspelning

Datum: fredag 19 mar 2010 mars
Tid: 15:29
Längd: 120 min
Frekvens: En gång
Ledig plats:

2 18/3 – C+ Hits
1 19/3 – C+ Hits

Avbryt

Redigera

Lås
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Se på inspelningar 

Alla dina inspelningar finns sparade i den inspelningsbara HD-boxen. Här kan du välja att titta på 
någon av dina inspelningar eller ta bort dem från den inspelningsbara HD-boxen. Du får också 
information om de inspelningar du har gjort.

1.  Tryck på ARKIV på fjärrkontrollen. (Du kan också trycka på MENU på fjärrkontrollen och navigera 
till ”Mina sidor” och ”Arkiv (Inspelningar)”.)

2. En lista visas över program som finns sparade i den inspelningsbara HD-boxen. 

3.  Du kan bläddra upp och ned i dina inspelningar 
med pil-knappen.

4.  Genom att navigera med pil-knappen till 
höger kan du välja ”Se program” för att se på 
inspelningen, ”Ta bort” för att ta bort inspel-
ningen, ”Ändra” för att ändra inspelningens 
namn eller ”Lås” för att låsa inspelningen.

  

Mina sidor

Arkiv (inspelningar) Planerade inspelningar Filmer Favoriter
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Påminnelser 

Du kan lägga in påminnelser som visas på tv-skärmen om ett program börjar på någon annan kanal.

1. Välj TV GUIDE på fjärrkontrollen

2. Navigera till ett program som inte har börjat med pil-knapparna.

3. Tryck på INFO-knappen.

4.  Nu visas information om programmet du valde och du kan välja ”Påminnelse på” om du vill 
aktivera påminnelser för programmet. I tv-guiden märks programmet med en klocksymbol. 
Här kan du också starta inspelning av program 
genom att välja ”Spela in”. 

  Du kan även sätta på påminnelser genom 
att trycka på den röda funktionsknappen 
i tv-guiden.

!

Programinformation

 TILLBAKA HJÄLP

Språk: ENG
Text:
Medverkande:
Regissör:

Kanal: TV3 Sverige
Datum: To 18 mars
Genre: Drama
Längd: 30 minuter

2½ män 19:00-19:30

FÖREGÅENDE

PÅMINNELSE

NÄSTA

SPELA IN
Charlie är ungkarl och lever 
det goda livet. Hans 
avslappnade tillvaro störs 
dock av hans bror, som 
hotas av skilsmässa, och 
brorson flyttar in.

REPRIS

tv3.se

3. TV3 Sverige
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Du kan också se vilka påminnelser du har lagt in:

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och navigera till ”Mina sidor” med hjälp av pil-knapparna.

2. Här finns menyn ”Påminnelser”. Tryck på OK.

3. Nu visas aktiva påminnelser i en informationsruta på skärmen.

4.  Genom att navigera med höger pil-knapp kan du välja om du vill se mer information om 
programmet, starta en inspelning av programmet eller ta bort påminnelsen.

Mina påminnelser

1 Grey´s Anatomy
1 Grey´s Anatomy

1 Grey´s Anatomy

Kanal 5

Torsdag 18 mar 2010
17:05-18:00

1 Grey´s Anatomy
1 Grey´s Anatomy

Mer info

Språk:

Ta bort
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Pausa, starta och spola 
i ett pågående tv-program

Om det ringer eller om du blir sugen på något gott kan du sätta tv-programmet på paus. 
När du vill se igen kan du antingen titta från stället där du pausade eller spola framåt i 
programmet. 

Den inspelningsbara HD-boxen spelar alltid in de sista 30 minuterna av tv-kanalen som visas. 
Det gör att du kan spola tillbaka och titta på upp till 30 minuter av programmet om du kommer lite 
för sent. När du byter tv-kanal börjar inspelningen på nytt. 

Om du vill pausa sändningen trycker du på paus-knappen.  

Du kan fortsätta att titta genom att trycka på play-knappen. 

Tryck på spol-knapparna om du vill spola fram och tillbaka i sändningen.

Du kan hoppa flera minuter i taget i sändningen med hoppknapparna. Hur långt du ska 
hoppa för varje tryck kan du ställa in i system under inställningar (se sidan 20).
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Den inspelningsbara HD-boxen spelar 
alltid in de sista 30 minuterna av tv-
kanalen som visas. (När du byter kanal 
börjar inspelningen på nytt.)

OK

00:00:20
Beck 25 – I Stor…

!
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Filmbutiken 

Med tv från Bredbandsbolaget kan du enkelt hyra filmer hemifrån genom några enkla tryck på 
fjärrkontrollen. Du behöver inte längre åka till någon videobutik. Filmerna du hyr från oss ”lämnar 
tillbaka” sig själva, så du behöver aldrig mer tänka på att betala böter för filmer som du lämnar 
tillbaka för sent.

Hur gör jag för att hyra en film?
1.  Tryck på FILM-knappen på fjärrkontrollen. (Du kan också trycka på MENU på fjärrkontrollen 

och navigera till ”Filmbutiken”.)

2. Du kan välja mellan olika leverantörer och kategorier. Välj med OK-knappen.

3. Nu kan du sortera filmerna efter olika genrer.

4. När du har hittat filmen som du vill se navigerar du till ”Hyr film” i menyn och trycker på OK.

5.  Mer information visas om filmen. Välj ”OK” om du vill bekräfta att du vill hyra filmen eller 
”AVBRYT” om du vill avbryta.
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Alla filmer som du hyr finns tillgängliga i 24 timmar under 
”Mina sidor” i huvudmenyn.

Du kan välja mellan att navigera i text- eller omslagsvy 
med den gula knappen. 

 TILLBAKA MINA FILMER   HJÄLP  TEXTVY  FAVORITER

SF Anytime –  hyr film

ALLA PREMIÄR TOPPLISTA ACTION BARN

ALLA FILM 30 AV 35

HYR FILM

SPARA I FAVORITER

Mother of T...

SKRÄCK. ITALIEN. 2007. Med Asia
Argento och Cristian Solimeno.
Från 15 år.

97 min 1/1

anytime

 TILLBAKA MINA FILMER   HJÄLP  FAVORITER

SF Anytime –  hyr film

OK AVBRYT

Wallander – Skytten

Regissör: A. Olsson – Skådespelare: K. Henriksson, 
L. Endre, A. Olsson, S. Gudnason, N. Zanjani

En prickskytt håller Ystad i skräck och hans offer är 
personer som har anknytning till en juvelkupp. Snart 
förstår Wallander att det finns kopplingar till

Längd:  89 min
År:   2009
Åldersgränd:  Från 15 år
Ljud:   SWE
Text:   NOR, DAN, SWE, FIN

Pris: 39, 00 kr
Du kan se filmen så många gånger du vill de följande 24 timmarna. Filmen 
kommer vara tillgänglig under menyn ”Mina sidor”.

!

!
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Spara i Favoriter
Om du navigerar till ”Spara i Favoriter” kan du spara filmen i din egen favoritlista så att du kan 
hitta den lätt om du vill hyra den igen. 

Gör så här för att visa favoritlistan:

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och navigera till ”Mina sidor” med hjälp av pil-knapparna.

2.  Här finns menyn ”Favoriter”. Tryck på OK.

3.  I favoritlistan kan du få information om filmerna 
och genom att trycka på höger pil-knapp kan 
du välja ”Ta bort” eller ”Hyr filmen”. 

 TILLBAKA MINA FILMER   HJÄLP  TEXTVY  FAVORITER

SF Anytime –  hyr film

ALLA PREMIÄR TOPPLISTA ACTION BARN

ALLA FILM 30 AV 35

HYR FILM

SPARA I FAVORITER

Mother of T...

SKRÄCK. ITALIEN. 2007. Med Asia
Argento och Cristian Solimeno.
Från 15 år.

97 min 1/1

anytime
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Pausa, spola i filmen, språk och textning
När du ser på en film som du har hyrt kan du pausa, spola och ändra språk precis som på 
en vanlig hyrfilm.

1. Tryck på INFO-knappen på fjärrkontrollen så visas alternativen för filmen.

2.  Nu visas information om filmens längd. Du kan pausa, stoppa och spola när som helst. 
Tryck på OK om du vill visa fler alternativ.

3.  Nu får du en översikt över inställningar. 

4.  Navigera till inställningarna med 
pil-knapparna på fjärrkontrollen.

5.  Här kan du ändra ljud och textning.

6.  Tryck på INFO-knappen om du vill dölja 
informationen.

00:00:19
Whatever works

OK KAPITEL  LJUD/TEXT

 Audio:  ENG

 Text:  Nej DAN
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Översikt över filmer som du har hyrt

Du kan visa en översikt över filmer som du har hyrt och som du fortfarande kan se. 

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och navigera till ”Mina sidor” med hjälp av pil-knapparna.

2. Här finns menyn ”Filmer”. Tryck på OK.

3.  I översikten ”Filmer” under Mina sidor finns de filmer som du har hyrt och som du fortfarande har 
rättigheter att se. Du kan se filmerna genom att trycka på höger pil-knapp och välja ”Se Film”. 
Du kan fortsätta att se filmen där du pausade 
den med ”Återuppta”, visa information om 
filmen genom att välja ”Mer Info” eller låsa 
filmen med en PIN-kod genom att trycka 
på ”Lås”. 

Mina filmer

2 Wallander - Skytten
3 Whatever works

1  ck 25 – I stormens Öga H

Se före
2010-mar-19 15:52

92 min

2 Wallander - Skytten
3 Whatever works

Se film

Återuppta

Mer info

Lås
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Play

TV4 Plus

TV4

CANAL+ Select

TILLBAKA HJÄLP

CANAL+ Select

Se program när du vill. Innehållet i play uppdateras kontinuerligt.

Play

Play är en tjänst som låter dig se serier och program från många olika kanaler. Nya avsnitt blir 
tillgängliga automatiskt. Varaktighet varierar för de olika kanalernas playtjänster.

Hur får jag tillgång till Play?
1.  Tryck på MENU på fjärrkontrollen och använd pil-knapparna för att välja ”TV” och sedan ”Play”. 

Välj med OK-knappen.

2.  På den här sidan får du en översikt över vilka Play-tjänster du kan välja mellan.

3.  När du har bestämt dig för vilken Play-tjänst 
du vill se markerar du den med hjälp av pil-
knapparna på fjärrkontrollen och trycker på 
OK. Här presenteras Play-tjänstens filmer, 
program och serier efter genre.

4.  Markera vad du vill se genom att navigera 
med pil-knapparna på fjärrkontrollen. 
Välj Se program för att starta.
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Bild i bild 

Med din HD-box kan du visa ”bild i bild” på din tv. Detta gör att du kan bläddra i kanaler
samtidigt som du visar ett annat program på skärmen. 

1. Tryck på bild i bild-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera funktionen.

2.  Nu kan du byta mellan den stora bilden och den lilla infällda bilden med Skifta-knappen, 
knappen till vänster om bild i bild-knappen. 

3.  Du kan dessutom byta kanal i den stora huvudbilden med P+/P- knapparna eller
nummer-knapparna.

4.  Du kan också flytta runt den lilla bilden på 
skärmen med pil-knapparna.

5.  Om du vill avsluta funktionen kan du trycka 
på bild i bild-knappen en gång till eller EXIT-
knappen på fjärrkontrollen.
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Text-tv 

Du kan se text-tv med din HD-box. Om du har anslutit din tv med 
hjälp av en SCART-kabel kan du använda text-tv-funktionen för 
din tv för text-tv. Om du använder HDMI kan du visa text-tv genom 
att använda fjärrkontrollen till din HD-box. 

1. Tryck på knappen Text-tv på din fjärrkontroll.

2. Nu visas Text-tv och du kan välja sida med nummerknapparna.

  Om du vill avsluta Text-tv trycker du på 
knappen för Text-tv.

!

lutit din tv med 
funktionen för 
sa text-tv genom
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6. Inställningar
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Föräldrakontroll

Din HD-box har en funktion för föräldrakontroll så att du kan känna dig säker på att barnen inte ser 
något som inte är lämpat för dem. Föräldrakontroll fungerar så att du spärrar kanaler, filmgenrer 
eller arkiv efter behov. Du måste alltså både aktivera föräldrakontrollen och välja vad som ska 
spärras för att innehållet ska spärras med PIN-kod.

Gör så här om du vill aktivera föräldrakontroll: 

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen.

2. Navigera till ”Inställningar” och ”Föräldrakontroll” och tryck på OK.

3.  Markera alternativet ”slå på” och tryck på OK på fjärrkontrollen. 
Du kan också aktivera eller inaktivera föräldrakontroll med den röda funktionsknappen 
när du ser på en kanal.
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Om du vill stänga av föräldrakontrollen navigerar du till samma meny, trycker på alternativet 
för att slå av och på föräldrakontroll och anger PIN-koden. Föräldrakontrollen gäller för alla tv-
apparater i huset som är anslutna till Bredbandsbolaget.

För att föräldrakontrollen ska ge någon effekt måste du definiera vad du vill att dina barn inte 
ska kunna se. Du måste först välja de filmer eller kanaler som du vill spärra och sedan aktivera 
föräldrakontrollen. På nästa sida ser du hur du gör detta.

 
Standardkoden för föräldrakontroll är 1234.!

Slå av/på 
föräldrakontroll

Tryck OK om du vill aktivera 
föräldrakontroll

OK

AVBRYT
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Hur spärrar jag enskilda kanaler?

 1. Välj ”Föräldrakontroll” under ”Inställningar” i huvudmenyn och tryck på OK.

2. Markera alternativet ”Spärra kanaler” och tryck på OK på fjärrkontrollen. 

3.  Markera kanalen du vill spärra i listan över dina kanaler och tryck på OK på
fjärrkontrollen. Vald kanal blir spärrad när föräldrakontrollen är aktiverad.

4. Spara dina val genom att navigera till ”OK” och bekräfta med OK på fjärrkontrollen.

5.  Nu visas en fråga om PIN-koden som du måste ange med nummer-knapparna. 
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  Tryck på den GULA KNAPPEN på 
fjärrkontrollen om du vill spärra alla 
kanaler, eller den BLÅ KNAPPEN om 
du vill ta bort spärrarna.

  Du kan också låsa och öppna kanaler
medan du tittar på dem. När du ser 
på kanalen trycker du på ”INFO”-
knappen på fjärrkontrollen två gånger. 
Du kommer nu att kunna spärra/öppna 
kanalen.

!

!

Spärrade Kanaler

3. TV3 Sverige

1. SVT1

4. TV4

2. SVT 2

  
5. Kanal 5

6. TV6

7. TV4 Plus

8. Kanal 9

 TILLBAKA HJÄLP VÄLJ ALLA TA BORT ALLA  VÄLJ/TA BORTOK

OK

AVBRYT

Välj kanaler som skall spärras. Dessa kanaler kommer ej visas 
i kanalöversikten när föräldrakontroll är på.

svt1

svt2

VIASAT

canal 9
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Hur aktiverar jag föräldrakontroll på filmer?

Kom ihåg att föräldrakontroll måste vara påslaget för att detta ska träda i kraft.

1. Välj ”Föräldrakontroll” under ”Inställningar” i huvudmenyn och tryck på OK.

2. Markera alternativet ”Spärra filmgenrer” och tryck på OK på fjärrkontrollen. 

3.  I listan över filmgenrer markerar du den genre du vill spärra och trycker på OK på fjärrkontrollen. 
Vald genre blir nu spärrad när föräldrakontrollen är aktiverad.

4.  Spara dina val genom att navigera till ”OK” och 
bekräfta med OK på fjärrkontrollen.

5.  Nu visas en fråga om PIN-koden som du måste 
ange med nummer-knapparna. 

  Tryck på den GULA KNAPPEN på 
fjärrkontrollen om du vill spärra alla 
genrer eller den BLÅ KNAPPEN om du 
vill ta bort spärrarna.

!

Spärrade Filmer

Action

Premiär

Barn

Topplista

Drama

Rysare

Komedi

Musik

 TILLBAKA HJÄLP VÄLJ ALLA TA BORT ALLA  VÄLJ/TA BORTOK

OK

AVBRYT

Välj genrer som skall spärras. Dessa kommer ej att visas 
i filmöversikten när föräldrakontroll är på.
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Hur spärrar jag filmer med åldersgräns på till exempel 18 år?

Kom ihåg att föräldrakontroll måste vara påslaget för att du ska kunna använda funktionen 
på tv-apparaterna i huset.

1. Välj ”Föräldrakontroll” under ”Inställningar” i huvudmenyn och tryck på OK.

2. Markera alternativet ”Sätt åldersgräns” och tryck på OK på fjärrkontrollen.

3.  Nu visas en fråga om PIN-koden som du måste 
ange med nummer-knapparna.

4.  I listan över åldersgränser markerar du ålders-
gränserna som du vill spärra och trycker på 
OK på fjärrkontrollen. Vald åldersgräns blir nu 
spärrad när föräldrakontrollen är aktiverad. 

  Du kan också låsa eller öppna filmer 
medan du tittar på dem. När du tittar 
på filmen trycker du på ”INFO”-knappen 
på fjärrkontrollen två gånger. Du kan nu 
spärra/öppna filmen. 

!

  Inställningar   Tv från Bredbandsbolaget • Manual    57 

Sätt åldersgräns

OK AVBRYT

Välj vilken åldersgräns som ska gälla när 
föräldrakontroll är påslaget

 Barntillåten

 Från 7 år

 Från 11 är

 Från 15 år

 Från 18 år
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Hur ändrar jag PIN-kod till föräldrakontrollen? 

1. Välj ”Föräldrakontroll” under ”Inställningar” i huvudmenyn och tryck på OK.

2. Markera alternativet ”Ändra kod” och tryck på OK på fjärrkontrollen.

3.  Nu visas rubriken ”Ändra PIN-kod” på skärmen. Skriv in den gamla koden och den nya 
två gånger. Koden måste bestå av fyra siffror. Tryck på ”OK” på skärmen för att bekräfta, 
eller tryck på ”AVBRYT” för att avbryta.

  Standardkoden för föräldrakontroll är 1234.!

58   Tv från Bredbandsbolaget • Manual   Inställningar

Ändra PIN-kod

Nuvarande kod:

Ny kod igen:

Ny kod:

OK AVBRYT
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Inställningar för föräldrakontroll

1. Välj ”Föräldrakontroll” under ”Inställningar” i huvudmenyn och tryck på OK.

2. Markera alternativet ”Inställningar” och tryck på OK på fjärrkontrollen.

3. Nu visas en fråga om PIN-koden som du måste ange med nummer-knapparna. 

4.  Här kan du aktivera föräldrakontroll vid inloggning och PIN-kodskontroll på alla köp i 
Filmbutiken (på det här sättet kan ingen hyra 
film utan att slå in PIN-koden).
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Inställningar för föräldrakontroll

Föräldrakontroll slås på vid inloggning

Fråga alltid efter PIN-kod vid köp.

OK AVBRYT
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Andra inställningar

Driftinformation
Under driftinformation visas information från Bredbandsbolaget om tv-tjänstens drift.

Så här gör du om du vill visa driftinformation:

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj ”Inställningar”.

2. Välj ”Driftinformation” under ”Inställningar” i huvudmenyn.

3.  En översikt visas över aktuell driftinformation från Bredbandsbolaget.

60   Tv från Bredbandsbolaget • Manual    Inställningar
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7. Anslutning till andra enheter
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Anslutning till tv

62   Tv från Bredbandsbolaget • Manual   Anslutning till andra enheter

Du kan koppla HD-boxen till din tv på två olika sätt.

HDM (nr 7) SCART (nr8)

Fullständiga 
anslutningsanvisningar 
finns på sidan 15.

!
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Anslutning till ljudanläggning

Din HD-box kan kopplas till ljudanläggningar och hemmabiosystem med tre olika kablar.

1. Digital optisk kabel 2.  Analog stereokabel  
(RCA)

3. Digital koaxial kabel

Det är också möjligt 
att ansluta genom en 
AV-receiver med HDMI. 
Läs manualen
för din AV-receiver.

!

C275104_B2_Manual_TV.indd   63C275104_B2_Manual_TV.indd   63 10-04-12   13.07.3910-04-12   13.07.39



C275104_B2_Manual_TV.indd   64C275104_B2_Manual_TV.indd   64 10-04-12   13.07.4910-04-12   13.07.49



 Innhold i esken    Tv från Bredbandsbolaget • Bruksanvisning     65 

8. Tips och tricks
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Tips och tricks

Om det skulle uppstå oväntade problem med din tv-tjänst från Bredbandsbolaget kan du se 
om det finns något i listan nedan som kan hjälpa dig att lösa problemet. Om detta inte hjälper 
kontaktar du kundservice.

Min HD-box går inte att sätta på

• Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt. 

•  Det kan vara ett problem med din fjärrkontroll. Prova att sätta på med AV-/PÅ-knappen 
på HD-boxen.

Min HD-box reagerar inte

• Tryck och håll ned AV-/PÅ-knappen tills HD-boxen startas om (4–5 sek).

• Dra ut elkontakten i några sekunder och försök igen.

HD-boxen visar ”TEMP” på displayen 

•  HD-boxen har blivit för varm. Se kapitel 9 ”Säkerhet och miljö”.

•  Flytta HD-boxen till en plats med bättre ventilation.
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Inget ljud (du har bild)

•  Kontrollera att ljudet inte är avstängt. Höj ljudet med volymknappen.

•  Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten, både i HD-boxen och i ljudenheten 
(tv, hemmabio, förstärkare).

•  Pröva att byta kanal.

• Kontrollera inställningarna för ljud i system under inställningar.

Ingen bild/inget ljud eller ”No signal” visas på tv:n

•  Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt i HD-boxen.

•  Kontrollera att din tv har ställts in på rätt kanal.

Inga kanaler eller menyer/display visar ”Eth”

•  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten ordentligt mellan HD-boxen och 
vägguttaget eller modemet. 

•  Kontrollera att två dioder är tända vid nätverkskontakten på HD-boxens baksida.

• Kontrollera att modemet är på och att det fungerar.

Ingen eller dålig bild (ljudet fungerar)

•  Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt i HD-boxen.

•  Välj en annan kanal. Om det är dålig bild på bara en kanal kan problemet ligga hos
innehållsleverantören. Kontakta kundservice.
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Problem med fjärrkontroll

•  Förvissa dig om att det är fri sikt mellan fjärrkontrollen och HD-boxen och att 
du riktar fjärrkontrollen mot HD-boxen.

•  Batterierna kan vara urladdade. Försök med nya batterier.

•  Kontrollera att batterierna sitter ordentligt på plats.

•  Se till att du är tillräckligt nära HD-boxen (inom 7 meter).

Jag har tappat bort kortet till min HD-box. Vad ska jag göra?
•  Om du har tappat bort ditt kort och inte kan hitta det beställer du ett nytt. 

Kontakta kundservice om du vill beställa ett nytt kort.

Jag kommer inte ihåg PIN-koden till HD-boxen. Vad ska jag göra?
•  Kontakta kundservice om du har tappat bort din PIN-kod.

Kan jag sätta in en större hårddisk i HD-boxen så att jag får plats med mer material?

Nej. Hårddisken som sitter i HD-boxen är dekrypterad och sätter man in en vanlig hårddisk i HD-
boxen uppstår flera fel och den fungerar inte längre som den ska. Du förlorar också garantin på HD-
boxen om du öppnar och ersätter utrustning som satts i HD-boxen. 
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Min HD-box är helt svart, och det ser inte ut som om den fungerar. Vad kan jag göra? 

Det här kan ha flera orsaker, men det finns vissa saker som är bra att kontrollera innan du ringer till 
kundservice. Slå av och på HD-boxen och se om den startar upp normalt efter omstarten. Kontrollera 
också att det finns kontakt mellan HD-box och tv. Om det ändå inte fungerar efter omstart läser du 
punkterna nedanför och kontrollerar en sak i taget.

•  Kontrollera kontakten på HD-boxens baksida och följ nätverkskabeln som sitter på baksidan.

• Kontrollera att kabeln går till ditt bredbandsmodem. Om den gör det kontrollerar du att modemet är på.

•  Om modemet lyser som det ska och du ändå inte får någon tv-signal startar du om modemet. Om det 
ändå inte fungerar när du har gjort detta läser du punkterna nedan.

Om allt är som det ska enligt manualen och du ändå inte får signaler på tv:n som normalt kontaktar du 
kundservice.

Nedan ser du tips på hur du ska göra dina inställningar under system för att du inte ska bli utan ljud 
när du ser på kanaler, program eller filmer.

1.    Om du kopplar din HD-box till TV med SCART-kabel och ljudet till stereoanläggning med röd/vit phono 
kabel, då ska du behålla de inställningar som du hadenär du startade HD-boxen för första gången.
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2.  Om du kopplar din HD-box till tv eller surroundförstärkare/receiver som har stöd för AC3/Dolby 
digital så ska du använda följande inställningar under System:
Digital Audio: Dolby
HDMI: Digital

3.  Om du kopplar din HD-box till tv eller surroundförstärkare/receiver som INTE stödjer AC3/Dolby 
Digital så ska du använda följande inställningar under System:
Digital Audio: Analog
HDMI: Analog

Om du är osäker på om din tv eller surroundförstärkare/receiver stödjer AC3/Dolby Digital, 
så kan du göra följande:

a)  Ställ in lågt ljud på din tv, surroundförstärkare/receiver och HD-box för att vara säker att 
högtalarna inte tar skada.

b) Sätt inställningarna för System på HD-boxen till Digital Audio: Dolby och HDMI: Digital
c)  Byt till en kanal som sänder i AC3 (såsom SVT1 och SVT2). Om du hör programmets ljud så 

betyder det att din anläggning stödjer AC3 och då kan du behålla dessa inställningar. Om du inte 
har ljud så betyder det att din ljudanläggning inte stödjer AC3 och då ska man använda sig av 
inställningarna enligt steg 3 ovan. 

OBS! De flesta problem löser du genom att starta om HD-boxen eller genom att sätta i en kabel som 
har lossnat. Dubbelkolla att du har startat om HD-boxen och att alla kablar sitter precis som du kan 
se på sidan 15 i den här manualen innan du kontaktar kundservice.
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9. Säkerhet och miljö
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Använd utrustningen säkert 

HD-boxen är anpassad enligt europeiska säkerhetsstandarder. Du måste ändå noga se till att 
du använder utrustningen på rätt sätt. Det är viktigt att du läser manualen och särskilt avsnittet 
om säkerhet här nedan. Om du är osäker på installation, drift eller säkerhet i samband med 
HD-boxen kontaktar du kundservice.

Undvik fara för elchock

•  Koppla bort HD-boxen från vägguttaget innan du kopplar den till (eller från) annan 
utrustning. HD-boxen har en strömkälla på 230 Volt som kan orsaka allvarliga elektriska 
stötar. Rör den inte direkt.

•   Ta inte av höljet på HD-boxen för att försöka laga den själv. Om det har blivit fel på HD-boxen 
kontaktar du kundservice.

•  Sätt inte in föremål i öppningarna på HD-boxen (förutom smartkortet).

•  Täck inte för ventilationsöppningarna på HD-boxen. Sätt den inte på ostabila ytor, som till 
exempel mattor.

•  Sätt inga föremål som kan fläcka ned eller droppa på HD-boxen (t.ex. tända stearinljus eller 
behållare med vätska). Spruta inte vätska på den. Om ett föremål eller vätska kommer in i 
HD-boxen kopplar du från den med en gång och kontaktar sedan kundservice.
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•  Förvara inte HD-boxen i onormalt varma, kalla eller fuktiga miljöer. HD-boxen kan användas 
i temperaturer på högst 40° C och med en luftfuktighet på 75 procent.

•  När åskan går rekommenderar vi att du kopplar HD-boxen från vägguttaget, från antennen 
och från tv-apparaten.

•  Se till att du kan komma åt strömkontakten så att du snabbt kan koppla från apparaten.

Ansluta till nätspänning
• HD-boxen drivs med 230 V 50 Hz växelström.

•  Om du är osäker på något som har med strömledningen, kontakten eller anslutningen 
att göra kontaktar du kundservice.

För optimal användning
•  Lämna 7 till 10 cm runt HD-boxen så att ventilationen blir tillräcklig.

•  Placera alltid HD-boxen vågrätt.

•  Använd en torr, ren och mjuk trasa utan rengöringsmedel för att rengöra HD-boxen. 
Rengör ventilationsöppningarna med jämna mellanrum.
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Miljöinformation

•  Batterierna innehåller farliga ämnen som förorenar miljön. Kasta dem inte i hushållssoporna. 
Lämna in dem på insamlingsplatser för batterier.

•  Om du inte ska använda HD-boxen på ett tag (gäller även på natten) bör du sätta den i 
vänteläge. Det sparar energi.
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Ordlista
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16:9 10
4:3 10
Analog stereokabel  63
Anslutning till tv  14, 62
Använda utrustningen säkert  72
Användarnamn 17
Arkiv 37
Batterierna 6, 74
Bild i bild  48
Bildproportioner 10
Digital koaxial kabel  63
Digital optisk kabel  63
Driftinformation 60
Ethernet 14
Favoritlista 44
Filmbutiken 42
Fjärrkontroll 6–7
Full-HD  9

Funktionsknapp 7
Föräldrakontroll 52
HD 9
HD-Ready 9
HDMI 14
Hemmabio 63
Huvudmeny 24
Info 31
Innehåll i kartongen  12
Inspelning 32
Inställningar 20
Kanalbyte 26
Modem 14
Miljöinformation 74
Navigering 7
OK-knappen  7
Paus 40
Pilknapp 7

PIN-kod 17
Play 47
Programinformation 31
Programkort 12, 16
Påminnelser 38
SCART 14, 62
Sluttid 34
Spola 40
Starttid 34
Strömkabel 12
System 20
Tekniska specifikationer  77
Text-tv  49
Tv-guide  27
Volymkontroll 26
Ändra PIN-kod  58
Åldersgräns 57
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Modelltype DBI2210E-TLN (IP-videodekoder) 
DBI8500E-TLN (IP-videoopptaker)

Driftsspenning 230VAC/50HZ

Forbruk av merkestrøm 1.5A Maks (DBI2210E-TLN) 
2.0A Maks (DBI8500E-TLN)

Strømforbruk i ventemodus 
(aktiv) 8W maks.

Vekt (uten tilbehør) 1kg

Mål (BxHxD) 260 x 192 x 51 mm

Brukstemperatur 10-40-C

Oppbevaringstemperatur -20 - 60”C

Batteritype for fjernkontroll AAA

Harddiskkapasitet 160GB (DBI85O0E-TLN)

TV / videospiller SCART

Tekniska specifikationer
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Tekniska specifikationer

Modelltyp
DBI2210E-TLN (IP-videodekoder)
DBI8500E-TLN (IP-videoinspelare)

Driftspänning 230 V AC/50 HZ

Förbrukning av märkström
Högst 1, 5 A (DBI2210E-TLN)
Högst 2,0 A (DBI8500E-TLN)

Strömförbrukning i vänteläge (aktiv) Högst 8 W

Vikt (utan tillbehör) 1 kg

Mått (B × H ×D) 260 × 192 × 51 mm

Driftstemperatur 10–40 °C

Förvaringstemperatur -20–60 °C

Batterityp för fjärrkontroll AAA

Hårdiskkapacitet 320 GB (DBI85O0E-TLN)

DC-paket
PI-modell PO16HB203 (DBI2210E-TLN)
NetBit KSAFF1200200-01 T1M2 (DBI8500E-TLN)

C275104_B2_Manual_TV.indd   78C275104_B2_Manual_TV.indd   78 10-04-12   13.07.5010-04-12   13.07.50



Tekniska specifikationer   Tv från Bredbandsbolaget • Manual    79 

Kontakter

Teckenförklaring
 Den här symbolen på apparaten talar om att den överensstämmer med de europeiska
direktiven 2006/95/EC, 89/336/EEC om säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

  Den här symbolen är en varning till användaren om att det finns farlig spänning som är 
oisolerad inuti produktens hölje som kan vara kraftig nog att utgöra fara för elchock.

  Den här symbolen påminner användaren om viktiga instruktioner om drift och underhåll 
(service) för produkten. 

TV-/videospel SCART

Ljudutgång (V och H) RCA honkontakt (lEC 60268-11)

Elektrisk ljudutgång/optisk ljudutgång IEC-60958 / EIAJ CP-1201

Ethernet RJ-45/IEEE 802.3

USB USB 2.0

HDMI CTS1.2a

Y/Pr/Pb RCA IEC 60958
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