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Første gang du tænder boksen
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Hovedafbryder
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1. Tænd for dit tv. Vælg HDMI (tryk SOURCE, AV eller lign. på fjernbetjeningen til dit tv).

YouSee Kort

2. Tryk på STB (Standby) knappen på boks fjernbetjeningen for at tænde boksen.
3. Hvis der er ny software til boksen, skal boksen opdateres før brug. Det gør du ved at trykke OK,
hvilket kan tage nogle minutter. Når opdateringen er gennemført, går boksen i standby.
4. Tryk på STB (Standby) knappen. Boksen tænder igen og tæller ned fra 14. Der vises et velkomstbillede med ”Tillykke med din nye YouSee Boks”. Tryk OK på fjernbetjeningen.
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Antennekabel
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Netværkskabel (medfølger ikke)

Guide til din nye fjernbetjening
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HDMI-kabel

5. Vælg tv-netværk for at indlæse dine tv-kanaler. Vælg ”Tv fra YouSee”
– eller ”Tv med Bland Selv fra YouSee”, hvis du har en Bland Selv-pakke.

STB: Til betjening af boksen.
Tryk på denne knap, hvis du ikke kan
få boksfjernbetjeningen til at virke.
TV: Til betjening af Samsung fjernsyn.

Tænd og sluk: Tænder og slukker boksen.

1. Placer boksen tæt på dit tv, og sørg for at der er mindst 15 cm luft omkring boksen og maks.
40 grader varmt.
2. Indsæt YouSee Kortet i boksens kortlæser. Kortet vendes, så chippen er inderst og vender
nedad.
3. Forbind boksen fra dit kabel-tv-stik i væggen til boksens ”RF in” indgang med det medfølgende
antennekabel. Det er vigtigt, at du bruger det medfølgende antennekabel eller et kabel af
tilsvarende kvalitet (YouSee Ready), da det ellers kan gå ud over dit tv-signal.

6. Når kanalerne er indlæst, kan du teste, om boksen er sat korrekt op
ved at vælge Start. Tryk OK for at lave testen. Tryk igen OK for at lukke
diagnosesiden, når testen er udført. Hvis testen viser, at boksen ikke har
forbindelse til internettet, så gå videre til punkt 7.
7. Hvis boksen ikke er tilsluttet til internettet, så husk at tilslutte et netværkskabel til boksen. Tryk på Menu og vælg Indstillinger -> Netværk ->
Internet -> Valg af forbindelse. Vælg Ethernet og tryk OK.
NB! Hvis du ikke forbinder din boks til internettet, vil du ikke få glæde af
alle boksens funktioner.

INPUT: Vælger kilde på Samsung fjernsyn.
Tv-arkiv: Indeholder udsendelser fra den seneste
måned.
Afbryder: Tænder og slukker for Samsung fjernsyn.
Tal-knapper: Ski kanal. Bruges også til tekst-tv,
pinkode indtastning, samt til at søge i Tv-guiden, film
og serier.

Tekst-tv: Åbner og lukker tekst-tv.
Skier bl.a. visning i Leje.
Optage: Optager fra den viste kanal. Bruges
også til at planlægge optagelse i Tv-guiden.

Sådan tilslutter du boksen

MUSIC: Viser boksens radiokanaler.

SKIP frem/tilbage: Springer frem eller tilbage i den viste udsendelse og springer et
døgn i Tv-guiden. SKIP tilbage bruges også
til at starte en aktuel udsendelse forfra.
STOP: Stopper afspilning.
VOL +/-: Ændrer lydstyrken.

Lup: Indstiller billedformat, undertekster og lyd
for den aktuelle udsendelse. Tilpasser billedet,
hvis du har sorte kanter. Åbner søgefunktionen i
Tv-guide og ved filmleje.
Mappe: Åbner mappen med dine optagelser.
Spol frem/tilbage: Spoler, sleer indtastet tekst
og springer 3 timer frem i Tv-guiden.
AFSPIL: Starter og pauser live-tv, optagede
udsendelser og lejefilm.
CH+/-: Vælger kanal.
LYDLØS: Skier mellem normal lyd og lydløs.

MENU: Åbner hovedmenuen.
Piletasterne op/ned/venstre/højre:
Navigering i menuen.
Starter Nu&Næste på live-tv.

RETUR: Vender tilbage til den forrige menu.
Skier imellem de to sidstsete kanaler.
OK: Bekræer valg i menuen.
Starter Nu&Næste på live-tv.

VOD: Åbner filmleje butikken.
GUIDE: Åbner Tv-guiden.

4. Forbind boksen til dit tv ved at sætte HDMI-kablet i boksens ”HDMI” udgang og i en HDMIindgang på dit tv. Har dit tv ingen HDMI-indgang, kan du i stedet bruge det medfølgende
scartkabel. Læs hvordan på yousee.dk/plusguide.

INFO: Viser program- og filminfo.
EXIT: Gå til live-tv uden
at gemme ændringer.

5. Slut boksen til dit bredbånd via et netværkskabel. Se evt. hvordan på yousee.dk/plusguide.
NB! Vær opmærksom på, at der ikke følger et netværkskabel (ethernetkabel) med til boksen.

Bemærk at du på nogle fladskærms-tv skal
vælge input-signal, når du tænder for tv’et.
Det kan du gøre via fjernbetjeningen til dit tv.

6. Sæt boksens ledning i en stikkontakt, og tænd på hovedafbryderen (Power) bag på boksen.

Du er nu klar til at tage magten over dit tv med din YouSee Plus-boks. Vil du vide mere,
om hvordan boksen virker, så tjek yousee.dk/plusguide.

Reagerer fjernbetjeningen ikke!
Hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at reagere, så prøv at trykke på den
øverste STB-knap (1), som du bruger til at aktivere fjernbetjeningen. Den skal
ikke forveksles med den anden STB-knap (2), som du bruger til at tænde og
slukke boksen.
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