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Canal Digital Kabel er en del av Telenor Norge AS. Vi er Norges desidert største TV- og bredbåndleverandør og investerer
årlig milliardbeløp i infrastruktur og nyutvikling for å sikre at våre kunder har moderne og fremtidssikre løsninger.

Bruk av T-We-tjenestene
Om T-We-tjenester på T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720
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Besøk oss på nettet!
På kabel.canaldigital.no/hjelp finner du
mer informasjon om din nye fjernkontroll
og T-We-boksene.
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Innhold

Her kan du blant annet laste ned brukerveiledninger, se instruksjonsfilmer, få hjelp
til feilkoder som kan dukke opp under bruk
eller finne svar på ofte stilte spørsmål.

Mer informasjon om TV-kanaler,
produktnyheter og tilbud finner
du på kabel.canaldigital.no.

Registrer deg på Min side slik at du kan
velge dine valgfrie kanaler i Grunnpakken
og administrere ditt abonnement.

Innhold
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Navigere i kanaltilbudet

Skifte kanal

Kanalbanner

Valgmeny

Søk

Du kan skifte kanal på flere måter:

Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal
eller når du trykker på [INFO]. Banneret viser kanalnavn og -nummer,
gjeldende og neste program og ikoner som viser egenskaper ved den
valgte sendingen. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 28.

Valgmenyen viser hvilke muligheter du har når et program, kanal eller
opptak er markert, og når du trykker på [OK] kommer den opp som en
mørkegrå boks. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som
skal utføres for det elementet du har markert. Hvilke handlinger som
vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen (kanalbanner, opptak
eller TV-guide). Du kan velge handlinger som for eksempel Ta opp
program, Slett opptak, Endre eller Spill av.

Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leiefilmer. Du starter et søk enten med
på fjernkontrollen eller fra hovedmenyen, valgmenyen i TV-guiden, opptakslisten, i filmtjenesten og arkivene.

• Trykk på talltastene på fjernkontrollen.
• Trykk på [CH +/-].
• I TV-guiden (trykk på
-knappen) velger du kanal ved hjelp av pileller talltastene.
• Når kanalbanneret vises, kan du trykke på venstre pil for å merke
kanalen, og bruker opp/ned for å se hva som vises på de forskjellige
kanalene. Trykk [OK] for å skifte til valgt kanal.
• Trykk på [OK] for å aktivere kanallisten. Velg kanal og trykk på [OK].

Trykker du [INFO] en gang til, vil du få opp ytterligere informasjon
om det valgte programmet.

Velg søkealternativ: Søk etter tittel, nøkkelord eller kategorier.
Avansert søk: Her kan du søke etter tittel, skuespiller, regissør eller låst innhold.
Ofte holder det å taste noen bokstaver i ordet du søker etter. Trykk [grønn]
for å få opp listen med søkeresultater. Trykk [grønn] en gang til for å bla
i resultatene. Hvis du får for mange resultater trykker du
/[Back] og
skriver inn mer av søkeordet for å avgrense ytterligere.
Ikonene viser hvor programmene ble funnet;
Ukesarkiv,
Filmleie eller
TV-arkiv.
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Navigere i kanaltilbudet

TV-guide,

Opptak,

Navigere i kanaltilbudet
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TV-guide

Navigere i TV-guiden

Tast

Funksjon

Kategorivisning

På TV nå

TV-guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 14 dager
frem i tid. For enkelte kanaler vil du også kunne se programmer i
Ukesarkivet opptil 7 dager bakover i tid. Disse kanalene er markert
med en til venstre for kanalnavnet.

Piler

Bla gjennom kanaler og programmer.

Rød/grønn

Bla tilbake/frem 24 timer.

Når du åpner TV-guiden kommer du inn i kategorivisningen, som lar deg
velge kanaler basert på hvilken programkategori du ønsker å se på.
Velger du Alle kanaler kommer du til komplett kanalliste.

Hvis du navigerer deg fremover eller bakover i TV-guiden og vil raskt
tilbake til hva som vises på TV akkurat nå, kan du trykke [OK] på
fjernkontrollen og velge På TV nå.

Du åpner TV-guiden ved å trykke på

på fjernkontrollen.

Det er også mulig å starte opptak både av programmer som går
og programmer frem i tid direkte fra TV-guiden. Trykk [REC] på
fjernkontrollen når programmet du vil ta opp er markert.
Til høyre ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte
funksjonene i TV-guiden.
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TV-guide

/

Bla tilbake/frem 4,5 timer.

CH +/-

Bla opp og ned hele sider.

Info

Les mer om det valgte programmet. Trykk Info
en gang til og få opp ytterligere informasjon.

OK

Åpner valgmenyen og bekrefter valg.

Ønsker du ikke å bruke kategorivisningen kan du trykke på Ikke vis
denne skjermen igjen nederst på siden.
Har du fjernet kategorivisningen, men ønsker den tilbake igjen, gjør du
dette ved å trykke på [MENU] på fjernkontrollen og velge Innstillinger.
Velg deretter Brukerinnstillinger, Visningsinnstillinger og Vis
kategorisert TV-Guide og bytt til valget Ja.

Aktivere T-We

|
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Tidsforskyvning

T-We Box (5743)

Grått felt: Del av forrige
program som er lagret på disken

Modusikon
(her: spill av)

Tid etter direktesendt program

Blått felt: Innhold
lagret på disken

Sort felt: Innhold ikke
lagret på disken enda

-33:34

Forrige program

Programnavn

Neste program

09:00

10:00

11:00

Forrige program

Gjeldende program

Med T-We Box (5743) sin innebygde harddisk blir det direktesendte
programmet du ser på automatisk tatt opp. For T-We Box Mini
(2840) forutsetter dette at du har tilkoblet en USB-disk på minst
32 GB (minnepinne eller harddisk med USB-kabel, se mer på side 23
i «Koble til din T-We Box»).
[play/pause], hente deg
Dermed kan du pause programmet med
en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et
eneste sekund. Å se på TV på denne måten er som å se på en DVD-film,
og du kan også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt.
Merk: Når du skifter kanal, slettes automatisk det lagrede innholdet
for programmet du så på. Trykk på [REC] hvis du ønsker å lagre
programmet.
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Tidsforskyvning

Informasjonsikoner, se side 28

Neste program

Du kan hoppe forover og bakover i programmet med høyre og venstre
piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på [MENU] på fjernkontrollen og velg deretter Innstillinger, Brukerinnstillinger og
Opptaksinnstillinger.
I tidsforskjøvet visning vises banneret over, eventuelt hentes det
frem ved å trykke [INFO].
Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TV-programmet og bakover til det punktet du slo på boksen eller
byttet til kanalen.
Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause
eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Du kan også ta opp
programmet ved å trykke på [REC].

Pauser/
fortsetter
normal
avspilling.

Spoler tilbake
ved ulike
hastigheter,
raskere for
hvert trykk.

Hopper 30
sekunder
bakover i
opptaket.

T-We Box Mini (2840)

Spoler
programmet
fremover
ved ulike
hastigheter,
raskere for
hvert trykk.

Starter
opptak. Se
«Direkteopptak».

Hopper 3
minutter
forover i
opptaket.

Stopper
opptak eller
tar igjen
direktesendt
TV.

Hopper 30
sekunder
bakover i
opptaket.

Pauser/
fortsetter
normal
avspilling.

Spoler tilbake
ved ulike
hastigheter,
raskere for
hvert trykk.

Hopper 3
minutter
forover i
opptaket.

Spoler
programmet
fremover
ved ulike
hastigheter,
raskere for
hvert trykk.

Starter
opptak. Se
«Direkteopptak».

Stopper
opptak eller
tar igjen
direktesendt
TV.

Tidsforskyvning
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Ta opp programmer

Mine opptak

Direkteopptak

Ta opp program eller serie

Start direkteopptak ved å trykke på [REC] mens du ser på et program.
Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet til kanalen, blir tatt opp.
[stopp] og bekreft med [OK].
For å stanse opptaket, trykk

Ta opp program lar deg programmere et opptak som automatisk
henter kanal, start- og sluttid fra TV-guiden. Du kan gjøre dette
valget fra kanalbanneret eller TV-guiden.

Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker
å ta opp hele serien etter hvert som episodene fremover blir sendt eller
bare denne ene episoden.

Programmer et serieopptak med valget Ta opp serie. Dette valget er bare
synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak
betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det
er nok diskplass til opptakene og at det ikke fører til opptakskonflikt.

Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt.
T-We Box (5743) støtter opptak av tre programmer samtidig. I tillegg
kan du se på et fjerde program.
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Ta opp programmer

Tips: Du kan legge inn noen minutter opptak før og etter det oppsatte programmet, for å ta høyde for uforutsette programendringer.
Dette gjør du ved å trykke [MENU], gå til Innstillinger, Brukerinnstillinger og Opptaksinnstillinger. Innstillingen vil gjelde alle
fremtidige opptak inntil du endrer den igjen. Standard innstilling
er 0 minutter før og 10 minutter etter.

Har du en T-We Box (5743 eller ADB 5720) blir programmer tatt opp på
den interne harddisken. Disken kan ha en kapasitet på opp til 500 GB.
Du kan dermed lagre 80–240 timer med opptak, avhengig av om de
er i HD- eller standardkvalitet. Over opptakslisten ser du et lite ikon som
gir et anslag over hvor mange timer opptak det fremdeles er plass til
på disken. Bildet over viser hvordan dette ser ut for T-We Box (5743).

Trykk [OK] for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet
spille av, avbryte, slette, programmere eller låse opptak. Låse opptak
vises bare hvis Kontrollstatus for Foreldrekontroll er Aktiv. Se side 26.

Trykk på
for å gå til opptakslisten. Her kan du finne alt du har tatt
opp og fremtidige opptak. Alle fremtidige opptak er merket med en
.
Eventuelle pågående opptak er merket med en
. Serieopptak samles
automatisk i mapper.

Tips: Når du ser på et opptak, kan du hoppe i opptaket med høyre/
venstre pil. I opptaksinnstillinger kan du endre lengden på hoppene. Du
kan ha ulik lengde på frem- og tilbakehopp. Et kortere tilbakehopp kan
være praktisk i tilfelle du hopper for langt forover. Du kan også hoppe
til et bestemt sted i opptaket ved å taste tiden i minutter med talltastene
på fjernkontrollen.

Listen kan sorteres med [blå] etter tid, navn, kanal eller kategori.
I tillegg kan du med [gul] velge å vise alle opptak (både de du har tatt
opp og de du skal ta opp), kun det du ikke har sett eller kun mappene
med serier. Slett opptak med [rød].

I opptakslisten benyttes forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt»
på side 28–29 finner du en liste over ikonene og hva de betyr.

Mine opptak
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Start forfra

Med denne funksjonen kan du starte enkelte programmer fra
begynnelsen av.
Når
vises enten på kanalbanneret eller i TV-guiden betyr det
at programmet kan startes forfra.
[Start forfra]-tasten på fjernkontrollen for å starte
Trykk på
programmet fra begynnelsen.

T-We Underholdningsportalen

Start forfra er også tilgjengelig fra valgmenyen. Trykk på [OK] for å vise
valgmenyen og velg Start forfra.

For å komme til T-We Underholdningsunivers, trykk på [MENU] og så på
T-We-ikonet. Du vil nå se T-We-portalen. Naviger med piltastene. Trykk
[OK] for å gå til den markerte tjenesten.
Under de enkelte ikonene finner du blant annet:
• Filmleie med tusenvis av filmer
• Ukesarkiv med programmer en uke tilbake i tid
• Strømmetjenester med filmer, serier og dokumentarer
Utvalget av tjenester vil kunne endre seg over tid. Avhengig
av hvilke tjenester som inngår i ditt kundeforhold, vil T-We
Underholdningsportalen vise ulike utvalg av tjenester. Se Min side
dersom du er i tvil om hvilke tjenester du har.
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Start forfra

De fleste strømmetjenestene er inkludert i TV-abonnementet, men noen
ikoner vil kunne være grået ut på grunn av at tjenesten krever et eget
abonnement. NRK TV, NRK Super, YouTube og Netflix er kun tilgjengelig
på T-We Box (5743).
De fleste tjenestene kan du begynne å bruke med en gang – for
eksempel Filmleie eller NRK. Andre kan kreve at du har registrert deg
eller har abonnement for tjenesten/innholdet.
Tips: Dersom du etter å navigert til et ikon trykker på [INFO], vil du
få opp mer informasjon om ditt valg i feltet til høyre i skjermbildet.
Tips: Trykk tilbakepil for å gå ut av informasjonsfeltet.

T-We Underholdningsportalen

|
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Filmleie

Ved å trykke [MENU] på fjernkontrollen, velge T-We-ikonet og velge
ikonet Filmleie
fra innholdsmenyen, får du tilgang til kinosuksesser
for både barn og voksne som du kan leie med fjernkontrollen.
Slik leier du en film:
1.
2.
3.
4.

Velg film med piltastene.
Trykk på [OK] for å lese mer om filmen.
Trykk på Spill av for å leie filmen.
Bekreft ved å angi PIN-koden.*

Med Legg til i
kan du merke filmen og spare den til senere.
Da legges den i Mine favoritter. En leid film er tilgjengelig i 48 timer
fra leietidspunktet.
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Filmleie

Ukesarkiv

Her finner du:
Anbefalinger: Nyheter og redaksjonelle anbefalinger.
Kategorier: Filmene inndelt i kategorier.
Mine favoritter: En liste over filmene du har markert som favoritter.
Søk: Du kan velge en rekke søkekriterier for å finne filmer og
programmer du er interessert i. Les mer om søk på side 5.
Min konto: En liste over alle filmer som du har gjenværende leietid på.
Tips: Noen filmer kan være tekstet på flere språk. Når du ser på
en film kan du endre undertekster ved å trykke [Options] og velge
ønsket språk med piltastene.

* Standard PIN-kode er 1234

I Ukesarkivet kan du se programmer som har blitt vist i løpet av de siste
syv dagene. Når
vises ved siden av kanalnavnet på kanalbanneret
eller i TV-guiden, betyr det at kanalen har et Ukesarkiv.
Du får tilgang til ukesarkivet på flere ulike måter:
Trykk på [MENU] for å åpne hovedmenyen og velg T-We-logoen. Du får
da opp Innholdsportalen. Velg Ukesarkiv og du får opp alle kanaler som
har ukesarkiv. Her kan du så navigere deg fram til en bestemt dag og til
de ulike programmene som er tilgjengelige.

[TV-guide] på fjernkontrollen vil du se at
Dersom du trykker
noen kanaler er markert med . På disse kanalene kan du nå også
bla bakover i tid. Du vil da se alle kanaler og programmer som er
tilgjengelige i Ukesarkivet. Blanke felter indikerer programmer som av
rettighetsmessige årsaker ikke ligger i arkivet.
Du navigerer i Ukesarkivet på følgende måte:
•
•
•
•
•

Bla gjennom arkivet med piltastene og [OK].
Bla 24 timer tilbake med [rød] og 24 timer frem med [grønn].
Bla 4,5 timer tilbake med
og 4,5 timer frem med .
Trykk [OK] for å spille av valgt program.
Søk etter programmer med
på fjernkontrollen, se mer på side 5.

Ukesarkiv

|
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Blå knapp

NRK TV*

Når du ser på kanaler som også har strømmetjeneste kan du trykke på
[blå] knapp som en snarvei til mer innhold fra kanalen.

For å komme til NRK TVs innholdsportal, trykk [MENU] på fjernkontrollen,
trykk på T-We-ikonet og trykk på ikonet med NRK TV. Alternativt kan du
trykke [blå] knapp mens du ser på en av NRK-kanalene.

Knappen tar deg direkte til strømmetjenesten som hører til kanalen du
ser på for øyeblikket, uten at du trenger gå via menyen.
Praktisk hvis du for eksempel har sett et program og raskt ønsker
å finne tilbake til forrige episode.

Snarvei til
mer innhold
fra kanalen
du ser på

Bruk piltastene og naviger rundt og velg program ved å trykke [OK].
På toppen er det en egen meny der du kan avgrense hvilke kategorier
programmer du får opp.

Se hele sesonger av dine favorittprogrammer fra NRKs rike arkiv av
serier og underholdning.
Tips: Dersom du trykker [blå] knapp vil du få opp NRKs
søkefunksjon. Den ligger også som et valg helt til høyre i menyen
på toppen.

Hvilke kanaler funksjonen er tilgjengelig på vil kunne endre seg etter
hvert som programtilbudet og strømmetjenestene oppdateres.
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Blå knapp

* Forutsetter T-We Box (5743).

NRK Nett-TV
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Netflix*

YouTube*

Abonnementstjenesten Netflix er tilgjengelig direkte på din T-We Box.*
For å kunne strømme innholdet på Netflix første gang må du bruke
samme kontoinformasjon som du har i ditt abonnement hos Netflix ved
pålogging.

Trykk [MENU] på fjernkontrollen, trykk på T-We-ikonet og trykk på
ikonet med YouTube.
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Netflix

Du vil nå se innholdsportalen for YouTube. På toppen kan du søke i
YouTube sitt innhold. Navigerer du til venstre vil du få opp en ny meny
med Innstillinger og kategorier samt mulighet for å logge inn på egen
konto på YouTube. Dersom du ikke har konto, men ønsker dette, kan du
følge veiledningen du får på skjermen når du trykker på Logg på.

* Forutsetter T-We Box (5743) og at du har et aktivt abonnement hos Netflix.

* Forutsetter T-We Box (5743).

Ved å navigere til Innstillinger
kan du koble sammen din telefon,
nettbrett eller datamaskin med YouTube på T-We-boksen samt en rekke
andre funksjoner. Da får du blant annet mulighet til:
• enklere søk
• sende videoer direkte til TV-en din

YouTube

|
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T-We-apper

Min side

T-We App
Med T-We-appen kan du se TV og underholdning akkurat når og hvor
det passer deg – på mobil, nettbrett og Apple TV 4 – på hytta, hjemme
eller på farten. Se direkte-TV eller filmer og serier du har gått glipp av
i innholdsrike arkiver. Med KIDS har du også et eget område med god
og trygg underholdning for barna.
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T-We-apper

T-We See*
Slik kommer du i gang med T-We App på mobil og nettbrett:
1. Gå til Min side på kabel.canaldigital.no/minside og aktiver T-We.
2. Last ned T-We-appen for å se TV på mobil, nettbrett og Apple TV 4.
Last ned appen fra App Store for Apple-enheter eller Google Play for
Android-enheter. Appen er gratis.
3. Logg på med samme brukernavn og passord som på Min side.

Med T-We See kan du se opptak du har på din T-We Box (5743) og
bruke appen som fjernkontroll til boksen, med snarveier til nyttige
tjenester og fullt tastatur. Før du kan ta i bruk T-We See må du laste
ned appen fra App Store for iPad eller Google Play for Androidnettbrett. Søk etter appen med navnet «T-We See». Appen er gratis.
Første gang du åpner appen og klikker på ett av ikonene i hovedmenyen,
søker den etter din T-We Box på samme nettverk som nettbrettet er
tilkoblet. Derfor er det viktig at du forsikrer deg om at begge enhetene er
koblet opp på samme hjemmenettverk. Når appen finner din T-We Box
får du opp en rute på TV-en hvor du må velge «OK» og taste PIN-koden
til T-We-boksen for å registrere sammenkoblingen av nettbrett og T-We
Box. Standard PIN-kode er «1234» hvis du ikke har endret den.

* Forutsetter T-We Box (5743).

Min side på T-We Box åpner du ved å trykke på [MENU] på fjernkontrollen og velge Min side
i hovedmenyen. Her kan du:
•
•
•
•
•

Gi samtykke til eller administrere T-We-tjenester
Abonnere på kanalpakker
Oppgradere bredbåndshastigheten
Velge dine 15 valgfrie TV-kanaler
Bestille T-We-bokser og tilbehør

OBS: Du må ha mobilnummer og e-post-adresse registrert for å
bestille. Gå inn på våre nettsider kabel.canaldigital.no/minside og
opprett en Min side-bruker slik at din kontaktinformasjon blir registert.

Min side
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Favorittlister

Med favorittlister kan du lage egne lister med dine favorittkanaler.
Lag for eksempel en liste for sport og en til barna.
1. Trykk på [MENU], velg Innstillinger og Favorittlister og trykk på [OK].
2. Velg Ny TV-liste eller Ny radioliste og trykk på [OK].
3. Bruk piltastene og [OK] til å taste inn navnet på den nye listen og
velg OK. Du kan også bruke alfabetet på fjernkontrollen i sms-stil.
4. Velg kanaler ved å bruke pil- eller talltastene. Merk ønsket kanal og
trykk [OK] for å legge kanalen i listen. Du kan bla sidevis gjennom
kanallisten med [+/-]-tastene.
5. Når du er ferdig, trykker du på
/[Back].

Skjermbasert hjelp

Skifte kanalliste

Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen.

Hjelpetekster

Boksen leveres med to kanallister: Alle kanaler og Radiokanaler.
I tillegg har du de kanallistene/favorittlistene du lager selv. Hvis du
vil bytte kanalliste, gjør du det på følgende måte:

1. Trykk på [MENU], velg Hjelp og trykk [OK].
2. Velg ønsket punkt og trykk [OK].

Under de fleste innstillingene (som i eksempelet over som viser
Favorittlister) finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre
en innstilling.

1. Trykk på [OK] for å vise den kanallisten du bruker nå.
2. Bruk venstre/høyre til å velge ønsket liste.
3. Velg eventuelt ønsket kanal med opp/ned eller talltastene. Trykk på [OK].
Du veksler mellom TV- og radiokanaler på samme måte.
Du kan også trykke [MENU] på fjernkontrollen og velge

I noen innstilinger, for eksempel Favorittlister, vil ikke hjelpetekstene
vises automatisk. Du kan da trykke på [Info] på fjernkontrollen for å
aktivere hjelpeteksten.
Hvis hjelpeteksen er på mer enn en side, bruker du piltastene [opp/ned]
eller [CH +/-] for å navigere i teksten.

[Radio].

Her får du opp en programguide, på samme måte som for TV, hvor
man kan velge radiokanal eller sette på opptak. For å gå tilbake til
TV-modus bytter du kanalliste som beskrevet over.
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Skjermbasert hjelp
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Innstillinger

Du får tilgang til Innstillingsmenyen ved å trykke på [MENU] på fjernkontrollen og velge Innstillinger. Menyen inneholder flere alternativer
og innstillinger som styrer boksen. Bruk piltastene til å velge en
innstilling, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte valget.
Innstillingsmenyen har følgende undermenyer:
Favorittlister. Her kan du opprette dine egne favorittlister, åpne
og behandle dem. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen
på side 22.
Foreldrekontroll. Inneholder innstillinger for å begrense tilgang til
bestemte programmer og dekoderinnstillinger. Du finner informasjon
om bruk av denne funksjonen på side 26.
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Brukerinnstillinger. Inneholder innstillinger for strømsparing, visning,
opptak og språk.
Dekoderinnstillinger. Her får du tilgang til innstillinger for bildeformat
til TV, boks, lyd og tidssone.
Installasjon. Inneholder innstillinger som f.eks. kanalsøk, fabrikkinnstillinger og nettverkskonfigurasjon.
Teknisk informasjon. Gir detaljert informasjon om boksens status.
Tilgang til undermenyene Foreldrekontroll og Installasjon
er beskyttet med PIN-kode. Standard PIN-kode er 1234. Du kan skru
av PIN-koden ved å gå til Foreldrekontroll og sette Kontrollstatus til
Inaktiv.

Nettverkskonfigurasjon

Fabrikkinnstillinger

Trykk [MENU], velg Innstillinger, Installasjon og Nettverkskonfigurasjon.

Trykk [MENU], velg Innstillinger, Installasjon og Fabrikkinnstillinger.

På skjermen Nettverkskonfigurasjon kan du konfigurere Internetttilkobling. Du kan velge mellom Via nettverkskabel og Via
antennekabel, hvor nettverkskabel er den anbefalte, som gir den beste
tilkoblingen til T-We-tjenestene. Under Via nettverkskabel finnes to
konfigurasjonsmetoder:

På skjermen Fabrikkinnstillinger kan du tilbakestille alle dekoderinnstillinger og slette alle opptak. I enkelte tilfeller kan dette være nyttig
for å gjenopprette boksen til utgangspunktet slik at den igjen fungerer
som den skal.

Automatisk konfigurasjon – velg denne innstillingen hvis
bredbåndsruteren din tilordner adresser til tilkoblede enheter
automatisk. Prøv dette først da nesten alle rutere (inkludert
Canal Digital Kabels ruter) gjør det på denne måten.

Fabrikkinnstillinger – velg Ja hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene.
Slett alle opptak – velg Ja for å slette alle opptak som ligger på disken.

Manuell konfigurasjon – med denne metoden kan du angi nettverksadresser manuelt. Dette krever imidlertid noe teknisk kunnskap.

Innstillinger

|

25

Foreldrekontroll

Endre PIN-kode

Aldersgrense

Kanallås

Dekoderlås

Endre PIN-kode

Med Aldersgrense kan du hindre at barna dine ser på programmer
og filmer de er for unge til å se på. Slik låser du programmer etter
aldersgrense:

Lås enkelte kanaler slik at man må taste PIN-kode* for å se på dem.

Bruk Dekoderlås-funksjonen for å begrense tilgangen til boksen.
Velg enten Helt låst eller Tidslås for å angi tillatt TV-tid.

Slik endrer du PIN-koden:*

1. Trykk på [MENU], velg Innstillinger og Foreldrekontroll.
Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.*
Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv.
2. Velg Aldersgrense.
3. Velg ønsket aldersgrense og trykk [OK].
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1. Trykk på [MENU], velg Innstillinger og Foreldrekontroll.
Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.*
Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv.
2. Velg Kanallås.
3. Velg Alle kanaler.
4. Bruk opp/ned for å velge kanal, og trykk deretter på [OK] for
å låse kanalen.
5. Trykk på [TV/EXIT] for å lagre og gå ut av menyen.
6. Du låser opp programmer/kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode.*

* Standard PIN-kode er 1234

Bare brukere som kjenner til PIN-koden kan låse opp boksen.
Trykk på [MENU], velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis
Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.* Hvis ikke
må du sette Kontrollstatus til Aktiv.

* Standard PIN-kode er 1234

1. Trykk på [MENU], velg Innstillinger og Foreldrekontroll.
Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.
Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv.
2. Velg Endre PIN-kode.
3. Angi gjeldende PIN-kode.*
4. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den.

Endre PIN-kode

|

27

Ikonoversikt

Kanalbanner

Opptaksliste

En oversikt over ikonene finnes også i Hjelp-menyen på boksen. Trykk [MENU],
velg Hjelp, trykk [OK] og velg Hva betyr symbolene på kanalbanneret.

En oversikt over ikonene finnes også i Hjelp-menyen på boksen. Trykk [MENU],
velg Hjelp, trykk [OK] og velg Hva betyr symbolene i opptakslisten.
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Denne kanalen har Ukesarkiv.

Programmet sendes med
Dolby Digital-lyd.

Et opptak er i gang på denne
kanalen.

Planlagt serieopptak, enten via serieopptak
eller manuelt opptak.

Du har allerede sett dette
opptaket.

Opptaket er låst. Lås opp
med PIN-kode.

Start forfra er tilgjengelig for dette
programmet.

Programmet sendes med
surroundlyd.

Et opptak er i gang på en annen
kanal.

Dette er en alternativ episode i serien. Alternativet
kan brukes hvis den opprinnelige episoden ikke
kan tas opp på grunn av en opptakskonflikt.

Dette opptaket pågår.

Radioopptak.

Det finnes mer informasjon om
programmet.

Det er flere lydspor i sendingen.

Det er ikke nok diskplass til å fortsette
opptaket.

En episode i en serie (programmert enten via
serieopptak eller manuelt opptak) er i konflikt
med et annet opptak, og vil ikke bli fullført.

Det er ikke nok diskplass til
å fullføre dette opptaket.

Dette opptaket ble ikke gjort
på grunn av signal- eller
strømbrudd.

Kanalen er låst.

Det er flere undertekster å velge
mellom.

Programmet som blir tatt opp
er i konflikt med et annet opptak,
og vil ikke bli fullført.

Fremtidige opptak vil antagelig bli avbrutt
på grunn av for liten diskplass.

Dette programmet er
planlagt for senere opptak.

Serieopptak blir automatisk
samlet i mapper i
opptakslisten.

Den låste kanalen er midlertidig
åpen.

Programmet er planlagt for
senere opptak.

To prikker vises når mer enn ett opptak er i
gang samtidig. Begge prikkene er hvite når
opptakene skjer på andre kanaler.

Dette programmet kan bli
avbrutt pga. manglende
diskplass.

Mappen kan være merket
med et ikon som forklarer
status på opptak i mappen.

Foreldrekontroll er brukt på
programmet.

Det er ikke nok diskplass
til planlegging.

Én prikk er rød når ett av opptakene er på
kanalen du ser på.

Dette programmet blir
tatt opp flere ganger
(serieopptak).

Se de korresponderende
ikonene til venstre for en
forklaring på hva de betyr.

Tekst-TV er tilgjengelig.

Opptaket vil ikke bli tatt opp som
planlagt, pga. endring i tidspunkt
etter at opptaket var planlagt.

Et utropstegn ved siden av et opptaksikon
betyr at opptaket ikke kan fullføres på grunn
av for liten diskplass.

Dette programmet blir tatt opp
flere ganger, men det er ikke
diskplass til kommende episode.

Ikonoversikt

Ikonoversikt
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Fjernkontrollen til T-We Box (5743)

Rettigheter og ansvarsfraskrivelse

Rettigheter til innhold

Bruk samme fjernkontroll på T-We Box (5743) og TV
Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Box (5743) til å
kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere
fjernkontroller.
1. Skru på TV-en og boksen.
[1] og
[3] samtidig inne i tre
2. Hold talltastene
[Av/på TV]-tasten.
sekunder til det begynner å lyse rundt
Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
[Mute]-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir
3. Hold
borte og symbolet for Mute vises på TV-skjermen. Dette kan ta
flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en
gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig
å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent,
vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV, og så vil den
fortsette å lete videre.
4. Prøv nå om volumtastene også virker.
5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen av
[Av/på decoder]-tasten.
[Av/på TV]fjernkontrollen. Trykk
tasten vil blinke to ganger. Fjernkontrollen til boksen vil nå også
virke til TV-en din.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere
[1] og
[6] samtidig til det lyser
den igjen. Trykk på tallene
[Av/på decoder]. Tast inn tallene
[9 9 6].
rundt
[Av/på TV]. Så kan du
Det vil nå blinke 2 ganger rundt
programmere den på nytt.
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Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende
TV-funksjoner:
Av/på
Input (velg signalkilde)
Mute (skru av lyden)
Volum opp
Volum ned
[Shift]Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du
tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.
Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster
og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll.
[Shift]-tasten på
For å velge en TV-funksjon holder du nede
fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.

Kunden har kun adgang til å lagre innhold/data på harddisken (Hard
Disk Drive – HDD) i samsvar med det som følger av avtalen eller av
lov. Kunden kan kun lagre innhold/data på harddisken til privat bruk
uten vederlag. All annen utnyttelse, mangfoldiggjøring, offentlig
fremvisning eller bruk av innhold/data lagret på harddisken offentlig
eller kommersielt mot vederlag eller liknende, er forbudt.
Harddisken eller lagret innhold/data på harddisken kan ikke benyttes
i strid med rettighetshaverens interesser.
Kunden kan ikke ta digitale kopier eller sikkerhetskopi av innhold som
er lagret på harddisken. Canal Digital har heller ikke mulighet til å ta
sikkerhetskopi av innhold/data som er lagret på kundens harddisk.
Canal Digital har ikke mulighet til å foreta innsyn i/kontroll av innhold
som kunden har lagret på harddisken.

Ansvarsfraskrivelse
Enhver lagring av innhold/data på harddisken skjer på kundens
ansvar og risiko. Canal Digital fraskriver seg ethvert ansvar for feil/
skade som måtte oppstå på harddisken, som for eksempel tap av
lagret innhold/data.

Rettigheter og ansvarsfraskrivelse
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