
Bläddra mellan kanaler   
Använd programknapparna  
CH+ och CH- för att bläddra  
mellan kanalerna.

Bekräfta  Tryck på OK för 
att bekräfta ett val – t.ex. 
i menyn eller när du väljer 
ett program i tv-guiden.

Backa till föregående sida

Titta på text-tv
Tryck på TEXT-knappen  
för att komma direkt till text-
tv. Du kan välja en text-tv-
kanal oberoende av vilken 
kanal du just tittar på  
– markera bara önskad 
kanal och tryck sedan OK.

Till huvudmenyn  

Tryck på MENU-knappen 
för att komma till huvud-
menyn med tjänster. Välj 
sedan mellan t.ex. Tv-guide, 
Video, Programbibliotek, 
PPV, Telia Nöje, Text-tv, 
Inställningar eller Om 
tjänsten.

Stäng av eller sätt på 
ljudet. Växla mellan två kanaler   

Tryck på blå knapp för att  
växla mellan de två senaste 
kanalerna du har tittat på.

Bläddra i menyer
Använd navigeringsknapp-
arna för att bläddra. Använd 
upp-/ner-pil för att flytta 
dig uppåt och neråt. Med 
höger-/vänster-pil kan du 
växla mellan kolumner.

Titta på Video 
eller program från 
Programbiblioteket

    Spela upp / Pausa

   /    

Spola framåt / bakåt.  
Tryck flera gånger för att 
öka hastigheten på spol-
ningen.

  Stoppa den film eller 
det program du tittar på.

Sätt på eller stäng av  
digitalboxen.

Användarhandbok  Fjärrkontrollens funktioner

 
Välj kanal
Använd sifferknapparna 0 – 9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna 
med hjälp av knapparna CH+ och CH- längst ner till höger på fjärrkontrollen). Du 
kan också välja kanal genom att trycka på INFO-knappen (nere t.v.) och få upp 
mini-guiden. Med navigeringsknapparna ser du vilka program som pågår på de 
andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du OK och växlar 
då till den kanalen.

Skriv text  Använd sifferknapparna A–Z för att skriva in text (t.ex. när du 
söker i tv-guiden). Skriv på samma sätt som när du sms:ar. Vill du skriva två 
bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje 
bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av 
navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra bokstaven).

Höj och sänk volym 
Observera att det är ljudet 
från digitalboxen som  
påverkas. Om ljudet på 
din tv är avstängt kan du 
inte använda digitalboxens 
fjärrkontroll för att reglera 
volymen.

Tv-guiden
Tryck på gul knapp för att få 
en presentation av alla tv-
program som visas på dina 
kanaler.

Få information  
om det du tittar på
Tryck på INFO-knappen för 
att öppna mini-guiden. Två 
tryck på INFO ger informa-
tion om markerat program. 
Se vad som pågår senare 
eller på andra kanaler 
genom att använda navige-
ringsknapparna.

Tillbaka till tv-bilden  
/ Ta bort grafik
Tryck på TV/EXIT-knappen  
för att snabbt komma till-
baka till tv-läget från en 
meny, eller för att rensa bort 
eventuell grafik från bilden 
när du tittar på hyrfilm eller 
SVT Play.

Färgknappar  
Färgknapparnas funktioner 
beskrivs i användargräns-
snittet.

Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen blinkar grönt 
när den tar emot signaler från fjärrkontrollen.
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Användarhandbok  Fjärrkontrollens funktioner

 

Hyra video
Tryck på VIDEO-knappen 
för att komma direkt till 
videobutiken. Här kan du 
även se trailers och få in- 
formation om filmen du vill 
hyra.

Välj kanal
Använd sifferknapparna 0 – 9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna 
med hjälp av knapparna P+ och P- längst ner till höger på fjärrkontrollen). Du 
kan också välja kanal genom att trycka på INFO-knappen (nere t.v.) och få upp 
mini-guiden. Med navigeringsknapparna ser du vilka program som pågår på de 
andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du OK och växlar 
då till den kanalen.

Skriv text  Använd sifferknapparna A–Z för att skriva in text (t.ex. när du 
söker i tv-guiden). Skriv på samma sätt som när du sms:ar. Vill du skriva två 
bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje 
bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av 
navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra bokstaven).

Bläddra i menyer
Använd navigeringsknapparna 
för att bläddra. Använd upp-/ 
ner-pil för att flytta dig uppåt 
och neråt. Med höger-/vänster- 
pil kan du växla mellan kolumner.

Få hjälp
Tryck på ?-knappen för att  
läsa ”användarhandboken”.

Dubbelpilar  Använd  
knapparna |  och | för  
att hoppa fram eller till-
baka ca 10 minuter.

Bläddra mellan kanaler   
Använd programknap-
parna P+ och P- för att 
bläddra mellan kanalerna.

Stäng av eller  
sätt på ljudet. 

Bekräfta  Tryck på OK för 
att bekräfta ett val – t.ex. 
i menyn eller när du väljer 
ett program i tv-guiden.

Få information  
om det du tittar på
Tryck på INFO-knappen för 
att öppna mini-guiden. Två 
tryck på INFO ger informa-
tion om markerat program. 
Se vad som pågår senare 
eller på andra kanaler 
genom att använda navige-
ringsknapparna.

Backa till före- 
gående sida

Titta på text-tv
Tryck på TEXT-knappen  
för att komma direkt till text- 
tv. Du kan välja en text-tv-
kanal oberoende av vilken  
kanal du just tittar på  
– markera bara önskad 
kanal och tryck sedan OK.

Tillbaka till tv-bilden
Tryck på TV/EXIT-knappen  
rensar bort eventuella 
menyer från tv-bilden.

Färgknappar  
Färgknapparnas funktioner 
beskrivs i användargräns-
snittet.

Växla mellan två kanaler   
Tryck på blå knapp för att växla 
mellan de två senaste kanalerna 
du har tittat på.

Tv-guiden
Tryck på gul knapp för att få en  
presentation av alla tv-program  
som visas på dina kanaler.

Höj och sänk volym 
Observera att det är ljudet 
från digitalboxen som  
påverkas. Om ljudet på 
din tv är avstängt kan du 
inte använda digitalboxens 
fjärrkontroll för att reglera 
volymen.

Sätt på eller stäng 
av digitalboxen.

Till huvudmenyn  

Tryck på MENU-knappen 
för att komma till huvud-
menyn med tjänster. Välj 
sedan mellan t.ex. Tv-guide, 
Video, Programbibliotek, 
PPV, Inställningar, Telia 
Nöje, Text-tv, Inspelningar,  
eller Om tjänsten.

Spela in 
Använd REC-knapp när du 
vill spela in ett tv-program.

Titta på Video 
eller program från 
Programbiblioteket

    Spela upp / Pausa

   /    

Spola framåt / bakåt.  
Tryck flera gånger för att 
öka hastigheten på spol-
ningen.

  Stoppa den film eller det 
program du tittar på.

Knapparna kan även 
användas för uppspelning 
av egna inspelningar och 
Time shift.

Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen blinkar grönt 
när den tar emot signaler från fjärrkontrollen.


