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Sådan tilslutter du din boks

1. Flyt antennekablet fra dit fjernsyn ned i boksen
2. Monter et HDMI-kabel fra boksen til en ledig HDMIudgang i dit TV.
3. Tilslut et netværkskabel fra din router til boksen.
4. Tilslut 12v strømforsyningen til boksen.
5. Vælg HDMI indgang (Source/av på din TV-fjernbetjening)
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Fjernbetjening

Det er muligt at din fjernbetjening ser anderledes ud og stadigt fungerer med
boksen. Ønsker du at indstille knapperne til at styre dit tv også (se side 9), kontakt
din antenneforening for en ombytning til denne model.
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PlayMaker menu
I Playmaker menuerne kan du navigere rundt mellem:
• TV
• Radio
• Arkiv
• Optagelser
Benyt piletasterne til at navigere og vælg med OK
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Afspilning
• For at se live TV (som man ellers ville gøre uden en boks),
vælg TV og herefter den ønskede kanal fra kanallisten
• Du kan nu bruge + og – til at skifte mellem kanalerne.
• For at starte et program forfra, som stadigt er i gang, tryk
på F1. Der vil nu stå ”Tidsforskudt” på skærmen
• For at vende tilbage til live TV, tryk på OK og vælg JA.
• Se på de næste sider, hvordan du optager, afspiller
optagelser samt ser fra arkivet.
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Optagelse
Tryk på OK knappen, vælg pil til højre for at se TV guiden

Ved ønskede program til optagelse - tryk F1.
For at stoppe optagelsen - tryk F1 igen.
Du kan også optage allerede udsendte programmer:
vælg dato i venstre side (48 timers TV-arkiv).
Se optagelser fra menupunktet ”Optagelser”
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PlayMaker arkiv
Med Playmaker har du arkiv på samtlige kanaler i 48
timer. Det betyder, at programmer du ikke har fået set,
kan du altid gense via arkiv/tv guide funktionen.
1. Tryk OK på fjernbetjeningen
2. Vælg pil til højre for TV-guide
3. I venstre side kan du med piletaster vælge dato op til
to dage bagud for den valgte kanal.
4. Vælg program og tryk OK
Den valgte arkiv-udsendelse starter nu.
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Favoritliste
5. Tryk OK på fjernbetjeningen
6. Vælg pil til højre for TV-guide
7. Tryk F3 mens den ønskede kanal er markeret
• Du kan nu se en stjerne ved siden af navnet på
kanalen

8. Gør det samme på de andre kanaler du ønsker på
din liste
9. Når du er færdig med at vælge favoritkanaler, tryk
F2, så der dukker en menu op med navnet ”Sorter
Efter”
10. Tryk nu pil ned to gange (så Favorit er markeret) og
tryk OK.
11. Nu vil listen med dine favoritkanaler dukke op.
12. Ønsker du at ændre på rækkefølgen i listen, skal du
blot trykke F4 og pil op eller ned for at placere den et
nyt sted.
13. Tryk på F4 igen for at acceptere placeringen.
14. Du kan nu trykke OK på kanalen du ønsker at se, og
kanal op og ned knapperne vil nu skifte mellem dine
favoritkanaler
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Indstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen til din WebTV Boks kan indstilles til at
virke til de vigtigste funktioner på dit eget tv.
1. Hold den blå powerknap og AV-knappen på
boksens fjernbetjening inde, indtil den
powerknappen lyser konstant grøn.

2. Læg tv’ets fjernbetjeningen overfor boksens
fjernbetjening

3. Tryk nu på den knap på boksens fjernbetjening
du ønsker at programmere. Powerknappen vil nu
blinke langsomt.
• Vær opmærksom på at det kun er knapperne med blå
•

symboler der kan indstilles.
Dette indebærer Tænd/Sluk, AV-knappen og
lydknapperne.

4. Tryk nu på den tilsvarende knap på tv’ets
fjernbetjening. Powerknappen vil nu blinke hurtigt 3
gange, og herefter lyse konstant igen.
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5. Gentag punkt 3 og 4 indtil du har indstillet alle
knapper.
6. For at afslutte, hold den blå powerknap og AVknappen inde, indtil powerknappen ikke længere
lyser.
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MAGic Remote
Har du en smartphone kan du også styre din
boks på din tlf./tablet med “MAGic Remote “

Til iPhone/Android
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