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Installation.
När du kopplar in boxen för första gången kommer du att få gå igenom
en installationsguide för att hitta dina TV-kanaler och ställa in eventuella
koder enligt önskemål. Skriv upp dina koder och förvara dem på ett
säkert ställe.
För att kunna titta på alla TV-kanaler från Boxer måste ditt programkort
från Boxer sitta i boxens kortläsare med det guldfärgade chippet uppåt
och pilen inåt.
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Navigering i portalen.
För att navigera i portalen använder du dig av hjulet i mitten på fjärrkon
trollen. Genom att rulla hjulet med- eller motsols navigerar du ned och upp i
menyerna till vänster. Genom att trycka
och/eller pil till höger kommer du
till valt område till höger om menyn. För att bläddra inom de olika modulerna
använder du hjulet och för att byta modul använder du pilarna upp och ned.
•	Hjulet – navigerar upp och ned i menyer och höger/vänster i filmsnurror.
– väljer markerat menyalternativ eller fält
•	Höger pil – navigerar till undermenyer (på menyalternativ som har en ”>”
efter sig), flyttar markören från vänster meny till höger fält, navigerar åt
höger i filmsnurror
•	Vänster pil – navigerar åt vänster i filmsnurror.
•	Pil upp och ned – navigerar mellan portalmodulerna och mellan
menyalternativ, genom att trycka på hjulet i pilens riktning.
•	 – åter till föregående meny, navigerar upp en nivå i menyträdet
•	 – åter till TV-bilden
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Fjärrkontrollen.
A Stand by på/av
B Knappsats

A

C Sortera

L
M
N

D TV-Guide
E	Meny – öppnar/stänger
huvudmenyn

B

F Navigationshjul
och OK-knapp
G	Back – gå tillbaka till föregående
kanal eller meny
H Kanalbyte upp/ned
I

C
D
E

O
P
Q

Spela in

J Text-TV på/av
K Options

F

L Ljud på/av
M Mitt Bibliotek
N Inställningar
O Sök
P Info/Miniguide
Q TV – åter till TV-bilden
R Volym upp/ned
S	Uppspelningskontroller – play,
paus, stopp, spolning, skip

G
H

I
J
K

R

S
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Startsida.
Startsidan kommer du till varje gång du startar din box eller när du trycker
på
-knappen på fjärrkontrollen och väljer ”Start” och trycker
. För att
lämna portalen och komma till TV-bilden trycker du på
-knappen på
fjärrkontrollen. Du kan också gå direkt till en önskad kanal genom att trycka
på någon av siffrorna på fjärrkontrollen.
På portalens startsida presenteras dina pågående inspelningar.
”>” markeringen bredvid ett menyalternativ anger att det finns undermenyer.
eller höger på ett sådant menyalternativ kommer du navigera
Trycker du
ner till alternativets undermenyer.
Det finns inte möjlighet att koppla upp boxen mot internet då denna
funktionalitet tagits bort. Anslut därför ingen internetkabel till boxen.
Playtjänster samt Boxers filmbutik kan istället tas del av via Boxer Play.
Besök www.boxer.se/tv/boxer-play för att läsa mer om hur du går tillväga.
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TV-guide.
Boxen har en TV-guide som håller reda på alla program en hel vecka framåt.
I TV-guiden kan du läsa mer om programmen, starta och stoppa inspelningar
samt lägga in påminnelser på dina favoritprogram. Du kan även söka efter
program baserat på programmets titel. TV-guiden kommer du åt genom att
trycka på
på fjärrkontrollen eller via ”TV-Guide” i Startmenyn. För att söka
i TV-guiden tryck
och sök med hjälp av navigeringshjulet. Läs mer om sök
under avsnittet Sökfunktionen.
I TV-guiden presenteras den aktuella tiden med en lila linje, markerad kanal
presenteras med mörkt grönt och markerat program med ljusare grönt.
Program som spelas in eller är planerade att spelas in är markerade med
orange färg. Påminnelser visas med en vit bjällra.

Aktuellt program, kanal och dag är alltid markerade när du kommer in i
guiden. Vill du ändra dag trycker du på någon av skipknapparna
Vald dag visas längst upp i vänstra hörnet.

.
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Du navigerar bland TV-programmen på markerad kanal med fjärrkontrollens
eller
hjul, samt mellan kanalerna med pil upp/ner. Genom att trycka på
på valt program får du mer information om programmet, möjlighet att
spela in program/serie, ta bort inspelning av program/serier, sätta påminnelser eller titta på valt program. För att kunna välja kanal måste du valt kanalen
i ditt kanalutbud/abonnemang från Boxer, kontakta Boxer om du önskar
utöka ditt kanalutbud.
Du kan även trycka direkt på
på fjärrkontrollen för att spela in ett valt
program. För att söka ett program väljer du
på fjärrkontrollen.
när
Om du snabbt vill se vilka program som pågår just nu trycker du
du tittar på TV. Då får du en översikt över alla program som visas i din
kanallista nu.
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Miniguiden.
Miniguiden ger dig information om det TV-program, eller den film som du
tittar på just nu samt kommande program, pågående inspelningar och
hämtningar. Miniguiden dyker upp när du byter kanal eller när du trycker på
på fjärrkontrollen. För att få utökad information om programmen trycker
du
igen. Om den utökade informationen innehåller text som inte får plats
i rutan så kan du scrolla i texten genom att använda hjulet på fjärrkontrollen.
För att se information om kommande program på samma kanal trycker du
pil nedåt och för att se program på andra kanaler utan att byta kanal trycker
du pil vänster och höger. I Miniguiden kan du även sätta påminnelser och
planera inspelningar. För att komma åter till TV-bilden tryck
.
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Påminnelser.
I TV-guiden och Miniguiden kan du sätta påminnelser på dina favorit
program. Det gör du genom att markera ett program, trycka
och
sedan välja ”Sätt påminnelse”. Du kan även sätta en påminnelse i ett
sökresultat (se Sökfunktionen).

En kort stund innan programstart kommer en ruta upp på din TV-skärm som
påminnelse att programmet startar. Väljer du
så kommer du automatiskt
till den kanal där programmet sänds. Väljer du att inte göra något så ligger
påminnelsen kvar i 30 sekunder efter programstart och försvinner därefter
automatiskt.

I TV-guiden visas en liten
som visar att du har lagt till en påminnelse.
Du tar bort en påminnelse genom att markera programmet i TV-guiden
eller Miniguiden, trycka
och välja ”Ta bort påminnelse”. Du kan även
se och hantera påminnelser under ”Mitt Bibliotek”
och ”Påminnelser”.
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Kanallistor.
Genom att skapa egna kanallistor kan du välja ut kanaler och samla dem
under olika teman eller för olika familjemedlemmar. När du har skapat och
aktiverat en kanallista kommer endast de kanaler som finns i den aktuella
listan att visas när du bläddrar mellan kanaler på TV:n.
, ”Kanalinställningar”, ”Kanallistor” och ”Hantera
Under ”Inställningar”
kanallistor” kan du skapa nya kanallistor samt aktivera och radera dem.

Kanallista Alla
I TV-guiden och Miniguiden visas de kanaler som ingår i den kanallista som
är aktiverad. Det finns alltid en kanallista som heter ”Alla” som innehåller alla
kanaler som Boxer levererar, oavsett om du abonnerar på kanalerna eller
inte. Vill du se alla kanaler måste du ha ”Kanallista Alla” aktiverad. ”Kanallista
Alla” är alltid aktiverad om du inte valt något annat.
”Kanallista Alla” går inte att redigera eller radera och presenteras därför
inte under ”Hantera kanallistor”.

Skapa kanallistor
För att skapa egna kanallistor går du in under ”Inställningar”
, ”Kanal
inställningar”, ”Kanallistor” och ”Hantera kanallistor”. Välj ”Ny lista” och mata
in namnet på den nya listan med hjälp av fjärrkontrollens hjul. När du är klar
och den nya listan presenteras i den vänstra menyn.
trycker du
För att lägga in kanaler markerar du din nya lista i vänstermenyn och
. Du får då upp samtliga kanaler som Boxer sänder ut, oavsett
trycker
om du abonnerar på kanalerna eller inte. Genom att gå in i listan, markera
önskad kanal och trycka
läggs kanalerna till i listan. När du har skapat
en kanallista går du till vänster eller
med fjärrkontrollen, listan sparas
då automatiskt.
För att ta bort en kanal i en lista markerar du kanalen och trycker
kanalen avmarkeras.

så att
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Välja kanallista
Du kan välja en kanallista på två sätt:
• Genom att trycka
på fjärrkontrollen när du tittar på TV. Du får då upp
en meny där du kan välja kanallista.
• Genom att gå in i ”Inställningar”
, ”Kanalinställningar”, ”Kanallistor”
”Hantera Kanallistor” och välja att aktivera kanallistan.

Sortera kanalista
Sortera och numrera din unika kanallista genom att gå in i ”Inställningar”
Kanalinställningar”, ”Kanallistor”, markera och tryck
på den unika
kanallista du önskar sortera.
Markera sedan den kanal du önskar byta nummer på och tryck sedan
Välj kanalens nya nummer med hjälp av fjärrkontrollens knappsats och
kanalen kommer då flyttas automatiskt till det nya numret.
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Visa alla kanaler.
Om du trycker
i TV-läge får du upp en lista med samtliga kanaler i vald
kanallista och vad som visas på respektive kanal just nu. Du kan markera en
kanal och trycka
för att gå till den.
och
eller
För att navigera i listan använder du dig av antingen
genom att snurra på hjulet. För att välja en kanal markera den och tryck
så kommer du direkt till vald kanal. I listan visas den kanal du nu tittar på
med en liten bock
längst till höger på raden.
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Inspelningsfunktioner.
Din box har en hårddisk som gör att du kan spela in program som sedan
lagras på hårddisken. Hur många timmar/inspelningar/hämtningar som ryms
på din hårddisk varierar något beroende på hur sändningen är kodad och
om sändningen är i HD eller vanlig upplösning.
Du kan spela in två program samtidigt eller spela in ett och titta på ett annat
program. Om du spelar in två program samtidigt kan du endast växla mellan
de två kanalerna som för tillfället spelas in.

Spela in program
1.	Tryck på
när du tittar på ett TV-program. Du får då frågan om du
vill spela in pågående program eller om du vill spela in löpande. Löpande
inspelning spelar in löpande tills du stoppar den eller maximalt fyra
timmar framåt.
2.	Gå in i Miniguiden eller TV-guiden och markera det program du vill spela
in och tryck
. Ifall programmet är en del av en serie finns även valet att
spela in alla avsnitt i serien.
3.	Tryck
eller
på ett valt program i ”TV-guiden”. Du får då upp en ruta
med mer information om programmet. I den rutan finns valet att spela in
programmet eller spela in serie (ifall programmet är en del av en serie). Ifall
programmet redan är markerat för inspelning finns alternativet att ta bort
inspelning. Det finns även möjlighet att t a bort hela serieinspelningen om
man har en sådan planerat på det aktuella programmet.
4.	Ställa in inspelningstiden själv genom att gå in på ”Mitt Bibliotek”
, välja
”Inspelningar” och trycka
. Välj vilken kanal du vill spela in och använd
sedan hjulet på fjärrkontrollen för att ställa in tid och datum.

Spela in alla avsnitt i en serie
Du kan spela in alla avsnitt i en serie genom att välja ”Sätt serieinspelning”.
Boxen kommer då att leta upp alla avsnitt i samma serie och spela in dem.
Serieinspelningar kan du sedan hitta och hantera under ”Mitt Bibliotek”. Varje
serie kommer få sitt egna menyalternativ i ”Mitt Bibliotek”, ” Inspelningar” så
att du enkelt kan hitta till dina favoritserier.
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Titta på inspelade program
För att titta på en inspelning går du in under ”Mitt Bibliotek”
, väljer det
program du vill titta på och trycker på
på fjärrkontrollen. Om du har tittat
på programmet tidigare och vill börja där du avslutade kan du trycka
eller genom att trycka ”Fortsätt” i menyn som kommer upp.
Använd knapparna för uppspelningsfunktion för att spela, pausa, stoppa
och spola filmen. Om du vill spola framåt eller bakåt snabbare trycker du på
spolknapparna flera gånger. Vill du hoppa i 5-minutersintervall framåt eller
.
bakåt i filmen trycker du på någon av knapparna
Ifall du har aktiverat föräldralås och inspelningen innehåller blockerat
material måste du ange din föräldrakod för att titta på programmet
(se avsnitt ”Föräldrarlås”).

Pausa och spola i TV-program (time shift)
Med din box kan du pausa ett program som du tittar på genom att trycka
på
på fjärrkontrollen. Du kan även spola framåt eller bakåt och se en
sekvens flera gånger. Under programmets gång kan du gå tillbaks till livesändningen genom att trycka på
. Den pausade sekvensen kommer då
inte att sparas.

Starta om ett TV-program som redan har börjat
Boxen spelar automatiskt in den kanal som TV:n är inställd på. Detta gör
att om du har missat början på ditt favoritprogram så kan du spola tillbaks
programmet (max 2 timmar) och titta från början. När du byter kanal raderas
det inspelade innehållet automatiskt och inspelning påbörjas på den nya
kanalen.
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Hantera inspelningar
I ”Mitt Bibliotek”
kan du se en lista över alla dina gjorda samt planerade
inspelningar. Du kan även se hur mycket plats som är ledigt på din hårddisk.
Finns symbolen
framför en inspelning är det en del av en serieinspelning.

Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning
Ibland kan det vara bekvämt att lägga till tid före eller efter ett program som
ska spelas in för att försäkra sig om att inte missa någon del av programmet.
Under ”Inställningar”
och ”Inspelningar” kan du lägga på mellan 5 och 30
minuter i början eller slutet av ett program. Detta kommer då att appliceras
på samtliga program som spelas in. Observera att denna inställning inte fungerar ifall du har valt att schemalägga två inspelningar direkt efter varandra.

Radera innehåll på hårddisken
I ”Mitt Bibliotek”
kan du radera dina inspelningar genom att markera
inspelningen, trycka
och välja ”radera”. Vill du radera flera inspelningar
samtidigt kan du markera dessa genom att trycka på
på fjärrkontrollen
och
och sen välja att ”Ta bort markerade”.
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Sökfunktionen.
Om du trycker på
på fjärrkontrollen så kommer du till sökfunktionen.
Med sökfunktionen kan du söka efter titlar i TV-guiden. Sökfunktionen söker
där du är, dvs är du inne i TV-guiden och väljer att söka på en titel så söker
den igenom TV-guiden efter den titeln.
För att söka på en titel matar du in bokstäverna med fjärrkontrollens hjul.
. För att byta mellan
Du markerar en bokstav med hjulet och trycker
bokstäver och siffror trycker du på
För att radera en bokstav använd
Du kan även använda siffrorna på fjärrkontrollen för att mata in värden.

.

. För att starta Sök krävs det att du matar
För att påbörja sök tryck på
in minst 2 tecken i den titel du vill söka efter markera sedan Sök och tryck
på
.
När du fått fram sökresultatet kan du gå mellan titlarna med fjärrkontrollens
.
hjul och markera önskad titel genom att trycka
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Sortera.
I ”Mitt Bibliotek”
har du möjlighet att sortera listorna på olika sätt för att
underlätta överblicken. När du trycker på
kan du välja mellan att sortera
efter datum (stigande/fallande), storlek eller alfabetisk ordning.
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Text-TV.
Tryck på
för att komma till Text-TV. Vill du ha möjlighet att se TV-bilden
igenom Text-TV bilden trycker du en gång till på
och för att stänga
Text-TV trycker du ytterligare en gång på knappen.
Du väljer sidnummer med fjärrkontrollens sifferknappar och använder
fjärrkontrollens färgade knappar för att gå direkt till föreslagna sidor.
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Ändra inställningar.
I installationsprocessen kommer du att få välja vissa inställningar. Vill du ändra
dessa eller andra inställningar gör du detta under ”Inställningar”
. För att
ändra en inställning markerar du den och trycker
. Du kommer då att få
upp olika alternativ för den inställning du vill ändra. Vissa saker går inte att
ändra och är bara presenterade som information. I de fall de inte går att
ändra är texten grå och om du markerar den kommer även markeringsfärgen
att bli grå.

Inspelningar
Här ställer du in och ändrar tidstillägg på planerade inspelningar
(se ”Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning”).

Kanalinställningar
Här hanterar du kanalsökning och kanallistor.
”Kanalsökning”: När du går igenom installationsguiden kommer en automatisk
kanalsökning att genomföras. Om du av någon anledning vill göra om denna
kan du välja mellan att göra en automatisk kanalsökning eller en manuell. För
vid det
att göra en automatisk sökning (rekommenderas) klickar du på
alternativet. Vill du göra en manuell sökning väljer du först vilken frekvenskanal
du ska söka på genom att markera ”Kanal ID” och sedan välja en kanal att
söka på. När du valt en kanal kan du se kanalens frekvens, signalstyrka och
signalkvalitet under rubriken ”Signalinformation” på samma sida. Om du vill
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söka kanaler på den valda frekvenskanalen väljer du ”Starta sökning”.
Du kommer då få upp ett statusfönster som berättar hur många kanaler
och vilka kanaler du har hittat. Du kan sedan välja att spara din sökning
eller avbryta den.

Under kapitlet ”Skapa kanallistor” i denna manual kan du läsa hur du skapar
och redigerar dina kanallistor.

Ljud
Här har du möjlighet att ändra från det förinställda stereoljudet till multikanalljud, samt välja vilket språk du vill ha som primärt och sekundärt ljudspråk.
Observera att det endast är vissa kanaler som sänder med digitalt ljud.
Om du väljer digitalt ljud och kanalen inte sänder digitalt kommer ljudet
att vara analogt.

Bild
Här väljer du ”bildformat” (förinställt 16:9), ”Scart signal ut” (förinställt RGB),
”HDMI ut” (förinställt automatiskt). Om du använder HDMI kabel kommer
bildinställningarna bli rätt automatiskt.
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Undertexter
Här väljer du om du vill ha undertexter och på vilket språk (där olika språk finns
tillgängliga). Du kan även använda dig av
för att få fram undertexter.

Menyspråk
Här kan du välja vilket språk du vill ha i menyerna och i portalen. Språkvalet
påverkar inte språket på filmerna i Filmbutiken eller programmen under Playtjänster.

Behörighet
Här ändrar du filmkoden och avaktiverar filmkod vid första titt på film. Du sätter, ändrar och nollställer även föräldrakoden här samt sätter vilken åldersgräns du vill ha på den.

Systeminformation
Informationen här är främst avsedd för teknisk support.

Avancerat
Här kan du uppdatera eller uppgradera, som det står i menyn, mjukvara och
återställa boxens fabriksinställningar.
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Föräldralås.
För att vara säker på att inte barn och ungdomar kommer åt material som inte
är lämpat för dem kan du välja att sätta ett föräldralås på din box. Det kan du
ställa in vid installation eller under ”Inställningar”. Väljer du att aktivera föräldralåset vid installation kommer det att ställas in så att alla program och filmer som
rekommenderas från 15 år eller uppåt kräver en kod för åtkomst. Du kan ändra
den lägsta åldersnivån under inställningar och där kan du även aktivera och
avaktivera föräldralåset.
Om du glömmer din föräldrakod kan du nollställa den under ”Inställningar”.
Då behöver du den 4-siffriga kod som finns i slutet av denna manual.
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Felsökning.
Problem

Möjlig orsak

Åtgärd

• Störningar
i bilden

• Signalen till din
box är inte tillräckligt stark och
du kan behöva se
över din antennutrustning

• Har du bordsantenn kan du prova att
flytta eller rikta om den. Har du en takantenn och inte själv möjlighet att rikta
om den kan du vända dig till någon av
Boxers auktoriserade installatörer så
får du hjälp (se www.boxer.se
för information)

• Enstaka
kanaler
försvinner

• Du behöver göra
en ny kanalsökning eller ominstallation av boxen
• Du har aktiverat
en kanallista som
inte innehåller
alla kanaler

• Gå in under ”Inställningar”, ”Kanal
inställningar”, ”Kanalsökning” för att
starta automatisk kanalsökning.
på fjärrkontrollen och aktivera
• Tryck
”Kanallista Alla”

• Betalkanalerna
försvinner

• Programkortet har
inte uppdaterats
korrekt

• Dra ur programkort och nätsladd
i ca 30 s
• Sätt i nätsladden och starta boxen
• Sätt i programkort och starta valfri kanal
• Låt kanalen stå på i 60 min. Det är
viktigt att du inte byter kanal under
dessa 60 min

• Alla kanaler
försvinner

• Boxen tar inte
emot några
signaler

• Kontrollera att det inte är strömfel
där boxen är inkopplad
• Kontrollera anslutningen mellan
box och TV
• Kontrollera antennkabeln. Är den
skarvad kan det försämra signalen
• Genomför ominstallation av boxen
• Om problemen kvarstår ta kontakt
med antenninstallatör för kontroll av
antennen

• Glömt
föräldra
koden

24

• Återställ föräldrakoden med ”1357”.
OBS! Därefter måste du återaktivera
föräldralåset

1804

Hej igen!
Hoppas att du genom att ha läst igenom manualen nu
kommit igång med din box, och att du sitter tillbakalutad
i din fåtölj eller soffa och njuter av ett härligt TV-utbud.
Skulle du mot all förmodan behöva lite hjälp med att
komma igång så är du alltid välkommen att kontakta
mina kollegor på Boxer kundservice 0771-21 10 00.
Öppet vardagar 8.00–21.00, helger 9.00–20.00
Du kan också besöka webben för att söka svar på dina
eventuella frågor, www.boxer.se

Ha det gott!
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