Digitalmodtager
til dig med
TDC TV

Installationsvejledning
(Model: ISB2231)

Kom godt igang med TDC TV

Indholdsfortegnelse

Du har bestilt en tv-løsning fra TDC. I den forbindelse har du modtaget en digitalmodtager, som giver dig mulighed for at se tv fra TDC på ét tv i dit hjem.
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Trin 1
1

Inden installation af
digitalmodtager

Trin 2

Bemærk, at denne installationsvejledning gælder til TDC TV digitalmodtager
(med harddisk). Hvis du også skal installere tv i flere rum, skal du altid starte med
TDC TV digitalmodtager (med harddisk).

Placering af digitalmodtager

Først skal du tage stilling til, hvor du ønsker din digitalmodtager placeret.
Du har to muligheder:
Placering tæt på tv

NET

HDMI

REC

Din digitalmodtager
skal placeres, så fronten er synlig.
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Tjek, at du ikke prøver at installere din digitalmodtager før installationsdagen,
der fremgår af din ordrebekræftelse. Bemærk, at dine produkter virker senest
kl.16.00 på installationsdagen.

3

Husk at TDC HomeBox skal være installeret hos dig, inden du kan gå igang med
TDC TV installationen. Bemærk, at din TDC Homeboks kan se anderledes ud
end vist på denne illustration.

NET

HDMI

REC

Placering på afstand af tv eller skjult
Infrarød forlænger
benyttes og placeres
tæt på tv’et.

NET

TDC HomeBox
x xxxx x – xx - xxxxx x

XXXXXXXXXXXXXX X

@ MAC : XX:XX:XX:XX:XX:X X

P/N : xxxxxxxx x

SAGEMCOM
12V/2A

!

TDC
Teglholmsgade 3
0900 København

Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-XXXX_2.4G
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-XXXX_5G
Netværksnøgle (WPA2 passphrase): XXXXXXXXX
admin password: XXXXXXXX
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Bemærk, at du med de medfølgende kabler kan placere din digitalmodtager op til
1,5 meter fra dit tv.

! Vigtig information
Hvis du har flere digitalmodtagere fra TDC, skal du slukke for dem alle, inden du går i
gang med installationen. Alle digitalmodtagere skal slukkes på Tænd/Sluk-knappen
på bagsiden af digitalmodtageren.

n

1

TDC HomeBox

4

2

S/N :

REC

/T
ri

TDC Art. Nr. XXXXXX

HDMI

n

Tjek, om der er ledige porte på TDC
HomeBox. Hvis der ikke er ledige
porte, skal du benytte en switch for at
øge antallet af netværksstik. Du kan
købe en switch i de fleste elektronikforretninger. På tdc.dk/homebox
finder du en vejledning i, hvordan du
tilslutter en switch til TDC HomeBox.
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Trin 3

Tilslutning af digitalmodtager

til din TDC HomeBox

Udstyr du skal bruge nu:

TDC Art. Nr. XXXXXX

S/N :

TDC HomeBox
x xxxx x – xx - xxxxx x

XXXXXXXXXXXXXX X

@ MAC : XX:XX:XX:XX:XX:X X

P/N : xxxxxxxx x

SAGEMCOM
12V/2A

!

TDC
Teglholmsgade 3
0900 København

Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-XXXX_2.4G
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-XXXX_5G
Netværksnøgle (WPA2 passphrase): XXXXXXXXX
admin password: XXXXXXXX
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L

NET

HDMI

Optical

REC

R
SCART OUT

TDC HomeBox – denne skal være
installeret hos dig inden du kan gå
igang med TDC TV installationen

Digitalmodtager

To Television

IR

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

eSATA

Reset

2

DC IN

TDC HomeBox

Digitalmodtager

Strømforsyning

1

Strømforsyning
Netværkskabel

2
Udstyr du skal bruge i Trin 4:

Placer din digitalmodtager på den ønskede plads. Sæt strømforsyningen i
stikket Strøm på bagsiden af din digitalmodtager samt i stikkontakten på
væggen. Vent med at tænde.
Forbind din digitalmodtager og TDC HomeBox med netværkskablet med
gule stik. Sæt netværkskablet i en ledig gul port på bagsiden af TDC
HomeBox og i netværksstikket markeret med gul label bag på din digitalmodtager.
Vær forsigtig når du trækker og fastgør kablet.
Bemærk, at din TDC HomeBox kan se anderledes ud end vist på denne
illustration. Fælles er, at du skal benytte en af de gule netværksporte.

HDMI-kabel

1

TV

2

5

8

SCART kabel benyttes såfremt
TV ikke har HDMI indgang

! Godt at vide
Har det medsendte netværkskabel alligevel ikke den ønskede længde, kan
du kontakte TDC for at bestille et nyt. Hvis du har brug for et kabel, der er
længere end 30 m, skal du selv anskaffe det.
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TV/TDC TV

TDC Fjernbetjening til
digitalmodtager

Top case:
 ABS, FC 00, RAL 9011 Graphite Black

Bottom case and battery cover:
 ABS, FC 00, RAL 9011 Graphite Black
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Top case printed:
 Pantone 8002 C (champagne)

Rubber keypad (keycolors):
Polydome
 Pantone 8002 C (champagne)
 On/Off key transparent (not pressed)
 On/Off key Red backlighted (pressed)
 On/Off key Green backlighted (pressed)
Surface with PU clear coating

Rubber keypad printed:
 RAL 9011 Graphite Black
 Pantone 8002 C (champagne)
 Pantone Red 032 C
 Pantone 347 C
 Pantone 143 C
 Pantone 300 C

Hard key caps inside and around the
navigation ring:
 Pantone 8002 C (champagne)
Surface with PU clear coating

Hard key caps inside and around the
navigation ring printed:
 RAL 9011 Graphite Black

Navigation ring:
 Pantone 8002 C (champagne) electro plated

Navigation ring printed:
 RAL 9011 Graphite Black

Fonts:
TDC Bold
TDC Regular

The colours are defined as Pantone, RAL or in
another standardised colour system. The colours
are not binding on screen and printout.

Batterier

Copyright 2013 ruwido austria gmbh –
This document is the intellectual property of ruwido austria gmbh
and contains confidential information. Reproduction, modification,
communication to third parties and any other use is strictly prohibited
without prior written accordance of ruwido.

Udstyr som
også medfølger:

Infrarød forlænger

Trin 4

Tilslutning af digitalmodtager 		
til dit tv

Færdig installation

Udstyr du skal bruge nu:

HDMI-kabel

Infrarød forlænger
Infrarød forlænger

L
Optical

R
SCART OUT

2

To Television

IR

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

Reset

DC IN

1

L
Optical

R
SCART OUT

Dit tv

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

Reset

DC IN

Digitalmodtager

Forbind din digitalmodtager og dit tv med HDMI-kablet.
Brug HDMI-udgangen på din digitalmodtager samt en ledig
HDMI-indgang på tv’et.

TDC Art. Nr. XXXXXX

S/N :

TDC HomeBox
x xxxx x – xx - xxxxx x

XXXXXXXXXXXXXX X

@ MAC : XX:XX:XX:XX:XX:X X

P/N : xxxxxxxx x

SAGEMCOM
12V/2A

!

TDC
Teglholmsgade 3
0900 København

Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-XXXX_2.4G
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-XXXX_5G
Netværksnøgle (WPA2 passphrase): XXXXXXXXX
admin password: XXXXXXXX

Hvis din digitalmodtager ikke står synligt fremme eller står på afstand af dit
tv, skal du tilslutte den infrarøde forlænger i stikket IR på bagsiden af din
digitalmodtager. Placer den infrarøde forlænger ved eller på dit tv.
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! Godt at vide
Bruger du en AV-receiver (for eksempel et surroundanlæg) sammen med dit
TV, kan du finde hjælp til tilslutningen i vejledningen til din AV-receiver.
TDC yder ikke support på tilslutning af AV-receiver.
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Kom godt i gang
med din digitalmodtager
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GHI
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IR

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

Digitalmodtager

Reset

2
DC IN

A) De tre prikker er en del af opstartsprocessen og betyder, at digitalmodtageren henter data fra TDC.

B) Skærmbillede ved installation af software. Dette kan tage op til 20 minutter
første gang.

C) Vent 5 minutter, når TDC skærmbillede kommer frem på skærmen.
Herefter er du klar til at se tv.

D) Hvis der sker en fejl under opstarten
af din digitalmodtager, skal du slukke for
digitalmodtageren og vente i 30 sekunder.
Derefter skal du tænde for den igen. Hvis
dette ikke virker, skal du kontakte Kundeservice.
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Tænd din digitalmodtager på tænd/sluk-knappen på bagsiden. Hvis du har flere digitalmodtagere fra TDC, skal du altid først tænde din TDC TV digitalmodtager (med harddisk) og derefter dine “tv i flere rum” digitalmodtagere.
Indstil dit tv på den rigtige tv-indgang (HDMI/SCART) ved hjælp af fjernbetjeningen til
dit tv. Knappen til valg af tv-indgang på din tv-fjernbetjening vil typisk have et af nedenstående symboler:

INPUT

SOURCE

Tips til TDC TV

AV

Sådan bruger
du TDC TV

Vælg den tv-indgang, som svarer til det stik på dit tv, hvor du har tilsluttet din TDC TV
digitalmodtager. Se vejledningen til dit tv, hvis dette ikke virker.
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Brugervejledning

Afvent billede.

! Godt at vide
Din digitalmodtager får software opdateringer fra TDC via internettet. Opdateringen kan
tage nogle minutter. Hvis det sker, mens du ser tv, har du mulighed for at udskyde den i et
par timer.
10

For at komme godt igang med TDC TV
kan du besøge tdc.dk/tipstiltv
Her kan du se en masse tips til dit
TDC TV.

I brugervejledningen “Sådan bruger
du TDC TV” hjælper vi dig også godt
i gang med TDC TV. Du har modtaget
brugervejledningen sammen med din
digitalmodtager fra TDC, men den kan
også downloades på tdc.dk/3115
11

TDC Play – en verden af muligheder
TV

Digitalmodtager – stik og lamper
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TDC Play knap:
Adgang til TDC Play med millioner af musiknumre,
film & serier, masser af børneunderholdning og
TV Arkiv.
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Film & Serier knap:
Adgang til at leje tusindvis af film og serier. Hvis
det er en del af dit abonnement, får du desuden
fri adgang til en lang række film og serier, som
løbende opdateres.
TV Guide knap:
Oversigt over alle tv-kanaler og deres programmer.
Optag direkte fra TV Guiden, hvis det er en del af
dit abonnement.

mit.tdc.dk – få overblik over dine abonnementer og hjælp til dine 		
TDC-produkter. Med et TDC Login får du nem adgang til selvbetjening,
hvor du kan se din regning og følge dit forbrug. På Mit TDC har du også
adgang til Webmail.
12
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To Television
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Blå knap:
Giver dig også adgang til TDC Play på dit tv.

load app’en på din Android smartphone eller iPhone.

4

L

1 else til TDC HomeBox

TDC Play-app tdc.dk/playapp – hav altid dine TDC-tjenester lige ved hånden. Down-		

REC

3

9

Gul knap:
Giver dig adgang til TV Arkiv, hvis det er en del af
dit abonnement.

play.tdc.dk – din adgang til musik, film og serier.

HDMI

2

Bagside

Funktionsknapper:
Du kan optage/pause/spole i programmer og film,
hvis det er en del af dit abonnement. Optagelser vil
også kunne ses fra andre digitalmodtagere fra TDC i
dit hjem. Din TDC TV Digitalmodtager (med harddisk) skal være tændt, for at du kan optage/spole/
pause eller afspille, da optagelserne bliver lagret her.
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Mit TDC
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Lyser når der er forbind-

Video Out

10

Digital Audio

HDMI Digital AV
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14 16

7 Infrarød forlænger-stik

13 Netværksstik

2 indstillet til at vise HD-opløs

8 Analog audio-udgang

14 Reset-knap

når der er en
3 Lyser
optagelse i gang

9 udgang

15 Tænd/sluk-knap

10 S-video-udgang

16 Strøm

Lyser når digitalmodtageren er
ning (720p/1080i/1080p)

4 Standby-knap
USB-stik

Composite-Video-

Digital audio-udgang

5 (bruges ikke)

11 (til surround anlæg

6 SCART-udgang

12 HDMI-udgang
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Hvad er en tv-strøm – og hvordan bruges den?
En tv-strøm gør, at du kan se tv på dit fjernsyn. Som TDC TV kunde er det TDC, som leverer
tv-strømmen. Med én tv-strøm kan du se tv på ét fjernsyn. Med to tv-strømme kan du se
tv på to forskellige fjernsyn, eller du kan se tv på én kanal og optage fra en anden kanal på
det samme fjernsyn – eller på to forskellige fjernsyn. Din adresse afgør, hvor mange tvstrømme, TDC kan levere. Der kan maximalt leveres fem tv-strømme til adressen. TDC leverer
i dag altid det maksimale antal tv-strømme, der er muligt på adressen, ved bestilling af
TDC TV.
Jeg kan ikke få adgang til optagelser via min “tv i flere rum” digitalmodtager?
Sluk ALLE dine digitalmodtagere. Start med at tænde TDC TV digitalmodtager (med harddisk). Når den er startet HELT op, skal du tænde dine “tv i flere rum” digitalmodtagere en
ad gangen. For at bruge optagefunktionen på din “tv i flere rum” digitalmodtager skal din
TDC TV digitalmodtager (med harddisk) være tændt eller i aktiv standby.
Jeg vil gerne spare strøm – hvordan gør jeg bedst det?
Sæt din digitalmodtager i standby – enten med fjernbetjeningen eller med knappen på
fronten af digitalmodtageren. I brugervejledningen til din digitalmodtager “Sådan bruger
du TDC TV” kan du læse om de to former for standby: aktiv og passiv.
Påvirker det min bredbåndshastighed, hvis jeg har flere tv i brug samtidigt?
Hver gang du ser tv på et af dine tv eller sætter det til at optage, bruger du båndbredde.
Det betyder, at du vil opleve en lavere bredbåndshastighed, hvis du har flere tv i brug
samtidig. Dette er ikke gældende for TDC TV på fiber.

Kontakt os
TDC Hjælp
Se vores hjælpesektion på tdc.dk/support
TDC Forum
Stil spørgsmål i TDC Forum og få hjælp af andre TDC-kunder på tdc.dk/forum
Ring til os
Kundeservice 70 70 30 30
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