Tv-boks til dig
med YouSee Tv
Installationsvejledning
(model: ISB2231)
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Første del

Anden del

Inden installation af tv-boksen

Placering af tv-boksen

1

Bemærk, at denne installationsvejledning gælder til YouSee Tv-boks (med
harddisk). Hvis du også skal installere tv i flere rum, skal du altid starte med YouSee Tvboksen (med harddisk).

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

REC

2

Din tv-boks vil virke fra den dag, vi udfører din ordre. Datoen står næsten øverst på din
ordrebekræftelse. Dine produkter vil være klar til brug senest kl. 18.30.

3

Husk at YouSee HomeBox skal være installeret hos dig, inden du kan gå i gang med
YouSee Tv installationen. Bemærk, at din YouSee HomeBox kan se anderledes ud
end vist på denne illustration.

Din tv-boks skal placeres,
så fronten er synlig.

NET

HDMI

REC

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

Tjek, om der er ledige porte på YouSee 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.

NET

HDMI
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Bemærk, at du med de medfølgende kabler kan placere din tv-boks op til 1,5 meter fra dit tv.
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YouSee HomeBox
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Tredje del
Tilslutning af tv-boksen til din YouSee HomeBox
Udstyr du skal bruge nu:

NET

HDMI

REC

Tv-boks
Tv-boks
2

Strømforsyning

1

L
Optical

Netværkskabel

R
SCART OUT

IR

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

eSATA

Reset

DC IN

2
YouSee HomeBox

YouSee HomeBox – denne skal være
installeret hos dig, inden du kan gå i
gang med YouSee Tv installationen.

Strømforsyning

1

Placer din tv-boks på den ønskede plads. Sæt strømforsyningen i stikket Strøm på
bagsiden af din tv-boks og i stikkontakten på væggen. Vent med at tænde.

2

Forbind din tv-boks og YouSee HomeBox med netværkskablet med gule stik.
Sæt netværkskablet i en ledig gul port på bagsiden af YouSee HomeBox og i
netværksstikket markeret med gul label bag på din tv-boks.
Vær forsigtig, når du trækker og fastgør kablet.

Udstyr du skal bruge i Fjerde del:

HDMI-kabel

To Television

Infrarød forlænger

Bemærk, at din YouSee HomeBox kan se anderledes ud end vist på denne
illustration. Fælles er, at du skal benytte en af de gule netværksporte.

Udstyr som også medfølger:

Batterier

Godt at vide
Har det medsendte netværkskabel alligevel ikke den ønskede længde, kan du kontakte
YouSee 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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YouSee fjernbetjening
til trådløs tv-boks

Fjerde del

Færdig installation

Tilslutning af tv-boksen til dit tv

Udstyr du skal bruge nu:

HDMI-kabel

Infrarød forlænger
Infrarød forlænger
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R
SCART OUT
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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

HDMI-kabel

To Television

IR

Analog Stereo

Video Out

Digital Audio

HDMI Digital AV

LAN 10/100 Mbits

Reset

DC IN

Tv-boks

1

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

2

Hvis din tv-boksen ikke står synligt fremme eller står på afstand af dit tv, skal du
tilslutte den infrarøde forlænger i stikket IR på bagsiden af din tv-boks. 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. YouSee yder
ikke support på tilslutning af AV-receiver.

Kom godt i gang med din tv-boks
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Tv-boks

1

A) Tv-boksen starter og henter data fra
YouSee.

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

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

D) Hvis der sker en fejl under opstarten af
din tv-boks, skal du slukke for tv-boksen
og vente i 30 sekunder. Derefter skal du
tænde for den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte Kundeservice.

Dit tv
YouSee fjernbetjening
til tv-boks

Din tv-fjernbetjening
3
1

Tænd dit tv.

2

Tænd din tv-boks på tænd/sluk-knappen på bagsiden. Hvis du har flere tv-bokse fra
YouSee, skal du altid først tænde din YouSee tv-bokse (med harddisk) og derefter dine
“Tv i flere rum” tv-bokse.

3

Indstil dit tv på den rigtiget-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

AV

Vælg den tv-indgang, som svarer til det stik på dit tv, hvor du har tilsluttet din YouSee Tvboks. Se vejledningen til dit tv, hvis dette ikke virker.
4

Afvent billede.

Tips til YouSee Tv
For at komme godt i gang med YouSee
Tv, kan du trykke på Menu-knappen
på din YouSee fjernbetjening og vælge
Indstillinger og derefter “Tips”.

Godt at vide
Din tv-boks får software opdateringer fra YouSee 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

Du kan altid finde mere hjælp til YouSee Tv
på yousee.dk/tvsupport.
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Tv-boks – stik og lamper

NET

1

HDMI
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Ofte stillede spørgsmål

REC

3

Forside
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Bagside
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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 YouSee Tv kunde er det YouSee, 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 tv-strømme,
YouSee kan levere. Der kan maximalt leveres fem tv-strømme til adressen. YouSee leverer i dag
altid det maksimale antal tv-strømme, der er muligt på adressen, ved bestilling af YouSee Tv.
Jeg kan ikke få adgang til optagelser via min “Tv i ﬂere rum” tv-boks?
Sluk ALLE dine tv-bokse. Start med at tænde YouSee Tv-boksen (med harddisk). Når den er
startet HELT op, skal du tænde dine “Tv i flere rum” tv-bokse en ad gangen. For at bruge optagefunktionen på din “Tv i flere rum” tv-boks skal din YouSee Tv-boks (med harddisk) være
tændt eller i aktiv standby.
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13

Reset

DC IN
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når der er forbindelse
1 Lyser
til YouSee HomeBox

7 Infrarød forlænger-stik

13 Netværksstik

Lyser når tv-boksen er indstil2 let til at vise HD-opløsning
(720p/1080i/1080p)

8 Analog audio-udgang

14 Reset-knap

når der er en
3 Lyser
optagelse i gang

9 Composite-videoudgang

15 Tænd/sluk-knap

4 Standby-knap

10 S-video-udgang

16 Strøm

5 USB-stik (bruges ikke)

Digital audio-udgang
11 (til surroundanlæg uden
HDMI)

6 SCART-udgang

12 HDMI-udgang
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Jeg vil gerne spare strøm – hvordan gør jeg bedst det?
Sæt din tv-boks i standby – enten med fjernbetjeningen eller med knappen på fronten af tvboksen. På yousee.dk/tvsupport kan du finde mere information om, hvordan du indstiller
tv-boksen.
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.
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Lær din fjernbetjening at kende
Menustyring

Tænd/Sluk tv-boks

Sidst sete
Skifter til sidst sete
kanal

Tænder og slukker for din
tv-boks

Tekst-tv
Tænd og sluk for
tekst-tv
Info
Viser information
om det aktuelle tvprogram, et program
valgt i Tv-guiden eller
et program i listen
over aktuelt lejede
film/serier

Menustyring

Options/
Undertekster
Viser Indstillinger,
som det er muligt
ændre i

Se tv
Skifter tilbage til live-tv

Tv apps
Giver adgang til tv apps
med musik, radio, Netflix,
vejret m.m.

Film & serier
Genvej til menuen med film
og serier
Tv-guide
Åbner programoversigten,
med oversigt over alle tvkanaler og deres programmer

Funktionsknapper
Du kan pause/spole/optag
i programmer og film, hvis
det er en del af dit abonnement. Optagelser vil også
kunne ses fra andre digitalmodtagere fra YouSee
i dit hjem. Din YouSee Tvboks (med harddisk) skal
være tændt, for at du kan
optage/spole/pause eller
afspille, da optagelserne
bliver lagret her.

Menu
Åbner hovedmenuen med
bl.a. Tv-arkiv, Optagelser
og Lejefilm
Tilbage
Går tilbage til seneste side
OK
Bekræfter dit valg i menu

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

Piletaster
Brug disse til at navigere i
menuerne
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Få mere hjælp og vejledning på
yousee.dk/tvsupport
eller 70 70 40 40
Oplever du problemer med tv-boksen, kan det være en god idé
at genstarte tv-boksen. Afbryd strømmen til tv-boksen på stikkontakten, vent 5 sekunder og tænd så tv-boksen igen. Hjælper
det ikke at genstarte tv-boksen, kan du kontakte Kundeservice
og få yderligere hjælp.
Teknisk hjælp
Hverdage
Øvrige dage

08.00 – 20.00
10.00 – 20.00

Kundeservice
Man-tors
08.00 – 17.30
Fredag
08.00 – 16.30
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