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BRUKERVEILEDNING

Tv-dekoder med
opptaks- og pausefunksjon

Denne veiledningen gjelder for følgende dekodere:

Motorola 1960 PVR
ADB 5812 PVR
Motorola 1963 PVR

SERIEOPPTAK

Til deg som har tv-dekoder
med opptaksfunksjon (PVR )

Åpne tv-guiden med grønn knapp

.

Alternativ 1: Trykk OK
på det program
met du ønsker å gjøre et serieopptak av, og
velg serieopptak i menyen.

Her er en grunnleggende oversikt over det du trenger
å vite for å ta opp tv-program dersom du har dekoder
med opptaksfunksjon (PVR).

Alternativ 2: Trykk én gang på REC knappen
på fjernkontrollen for å ta opp episoden
du står på.

En mer fullstending brukerveiledning finnes på
www.altibox.no

Alternativ 3: Trykk to ganger på REC
for
å ta opp alle fremtidige episoder i en sesong.

Nedenfor ser du knappene på fjernkontrollen du
bruker for å ta i bruk opptaks-funksjonen.

Programmer med mulighet for serieopptak er
merket med ikonet SERIE. Dette ikonet blir
rødt når serieopptak er aktivert.
Alle fremtidige episoder i et seriopptak vil
automatisklegges i en mappe som er navngitt 		
med serie og sesong.

BLI KJENT MED FJERNKONTROLLEN
Por tal

Her finner du tv-portalen

TIDSFORSKJØVET VISNING
Nå har du muligheten til å pause eller
spole tilbake i det programmet du ser på.

DVR Snarvei til
‘Dine opptak’

Bytter du kanal, flytter funksjonen over
til den nye kanalen.

Ta opp

Mulighet for å spole tilbake gjelder til det
tidspunktet da du skiftet kanal og du kan
maks spole tilbake 60 minutt i en sending.

Stopp
Spill av/pause

Hvis tilbakespoling er brukt kan du spole
frem til tidspunktet som er direkte i tv.

Hopper 5 min tilbake/frem
OPPTAK AV TO
PROGRAMMER SAMTIDIG

Spol tilbake/spol frem

Du kan se på ett program og ta opp to
andre programmer samtidig.

OPPTAK VIA TV-GUIDEN
Trykk grønn knapp
på fjernkontrollen for å gå
inn på tv- guiden eller trykk ’Guide’ på fjernkontrollen.
Markér programmet du vil ta opp ved hjelp
av piltastene på fjernkontrollen
Trykk på REC knappen
farge til grønt.

og markeringen skifter

Markert program vil bli tatt opp til
dekoderens harddisk.
Planlagt opptak vil starte selv om PVR
dekoderen står i standby modus (slått av 		
med fjernkontrollen).

Marker programmene du ønsker
å ta opp i tv-guiden og trykk REC
på fjernkontrollen – akkurat som når
du tar opp på én kanal.
Merk at dersom du tar opp to programmer
samtidig, må du avbryte Tidsforskjøvet-		
visning, eller avbryte det ene opptaket. 		
Dette gjøres ved å følge innstruksjonene
på skjermen.
TIDSBASERTE OPPTAK
Tidsbasert opptak brukes til programmer som går til faste tider, men som ikke er definert som serier. F.eks.
Dagsrevyen og Barne TV. ›› Marker ønsket program i tv-guiden og trykk på OK-knappen
på fjernkontrollen
for å få opp menyen. ›› Naviger ved hjelp av piltastene til “Opptak på tid”. ›› Still klokkeslett og dato samt velg
om programmet skal tas opp daglig eller ukentlig. Bekreft med OK-knapp
.

DIREKTE OPPTAK
Trykk på REC knappen

på fjernkontrollen.

Velg ønsket opptaktype i programmenyen.
Du kan starte, spole og stoppe programmet når du måtte
ønske. Du kan også skifte kanal og se på et annet program
mens harddisken tar opp.

SE PROGRAMMER DU HAR TATT OPP
For å se på programmer du har tatt opp
trykker du på DVR-knappen
for å komme
inn på ‘MINE OPPTAK’.
Velg det du vil se fra listen med piltastene.
Trykk på OK

og avspillingen starter.

Under MINE VALG
planlagte opptak.

får du oversikt over

Stopper du avspillingen før programmet er slutt,
vil du neste gang du går inn få valg om å se programmet fra begynnelsen, eller fra sist sette punkt.

SLETTING AV OPPTAK
Ved å trykke på DVR -knappen på fjernkontrollen kan du velge mellom å slette ett,
fl ere eller alle tidligere opptak på en gang.
Marker det programmet du ønsker å slette
.
og velg blå knapp
Velg enten å slette ett opptak, eller å velge flere
opptak for sletting.
Hvert opptak som skal slettes markeres med
.
OK knappen
Blå knapp

sletter de valgte opptakene.

Ved å trykke blå knapp
inne i en mappe, vil man
få valget om å slette alle opptak i mappen

Det er også mulig å styre opptak via , internett, iPhone, Android, iPod Touch, iPad.
Last ned ned Altibox appen i Apples Appstore. Den er gratis! – les mer om dette på altibox.no
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