
Så funkar det.
Inspelningsbar HD-Box



I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din 
inspelningsbara HD-box. Boxen kan spela in upp till fyra 
program samtidigt som du tittar på TV. Och självklart kan 
du alltid pausa och spola tillbaka när det behövs, även i 
direktsändning. TV som du vill ha det helt enkelt. Tveka inte 
att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Kundservice 0771-21 10 00 
Öppet vardagar 8.00–21.00  
Helger 9.00–20.00

www.boxer.se 
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För ytterligare förklaring kring fjärrkontrollen,  
se boxer.se

A  Ljud på/av
B  Får fjärrkontrollen att  

fungera mot digitalboxen
C Sifferknappar
D  Kort lista för att snabbt  

välja kanal
E  Snabbknappar inne  

i huvud  menyn
F  Huvud meny
G  Väljer en meny eller  

bekräftar ett val
H  Pilknappar; navigerar höger, 

vänster, upp och ned bland 
menyer

I  Åter till TV-bild
J Visar mer info om ett program
K Höjer och sänker volymen
L Text-TV
M  Startar och stänger av 

digitalboxen
N  Väljer inställningar eller 

kanallista
O Inspelning
P TV-guide
Q  Åter till föregående kanal  

eller meny
R  Byter kanal upp/ned

Fjärrkontrollen.
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Huvudmeny.
Öppna huvudmenyn genom att trycka på -knappen på din fjärrkontroll. 
Här når du TV-guiden och Mitt bibliotek. I Mitt bibliotek hittar du alla dina 
inspelningar. För att komma tillbaka till TV-bilden, välj -knappen.

Det finns inte möjlighet att ta del av On Demand-tjänster då denna  
funktionalitet tagits bort. 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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Börja titta på TV och välja kanal.
Starta digitalboxen genom att klicka på  på fjärrkontrollen eller den stora 
mittenknappen på själva boxen.
Tre sätt att byta TV-kanal: 
1)  Via siffrorna på fjärrkontrollen. 
2)  Genom att klicka på  och navigera upp och ned i listan via  

pilknapparna. 
3)  Via TV-guiden genom att klicka på  och navigera dig upp och ned,  

se även TV-guide.
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TV-guide.
Du når TV-guiden direkt genom att klicka på  på fjärkontrollen.  
I TV-guiden kan du navigera flera dagar fram i tiden genom att klicka på 
höger/vänster-knappen bredvid . Det lodräta, lila, strecket markerar  
nuvarande tid. Vill du få mer information om ett visst program kan du när 
du står vid programmet klicka . För att komma tillbaka klicka . För att 
lämna TV-guide-menyn och komma tillbaka till TV-bilden klickar du antingen 

 för att välja kanal, eller .

Påminnelser
I TV-guiden kan du sätta en påminnelse för ett program du önskar se.  
Du navigerar dig först fram till programmet och trycker sedan  och får då 
upp den lilla symbolen  som indikerar att påminnelsen är aktiverad. 

Spela in
Välj ett program i TV-guide-menyn som du vill spela in och tryck sedan  
på  eller tryck på . Du kan då välja att spela in antingen det enskilda 
programmet eller alla program om det ingår i en serie. På så sätt behöver 
du inte missa ett enda avsnitt. 

Du hittar inspelade program eller serier i Mitt bibliotek (se Mitt bibliotek).
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Sök
I TV-guiden kan du söka upp ett program genom att klicka . Här kan du 
till exempel söka på dag, tid, titel, program eller nyckelord. Du väljer vad du 
vill söka på genom att navigera dig ned med pilknapparna, klicka  och 

 igen, därefter kommer tangentbordet upp och du kan skriva det du vill 
söka på under den valda kategorin. Välj bokstav med pilknapparna och 
klicka  när du är på den bokstav du vill skriva in. Klicka  för att  
radera,  för att växla mellan stora och små bokstäver,  när du vill  
påbörja sökningen och  för att avbryta den.
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Spela in program, pausa  
och spola i direktsändning.
Du kan spela in upp till fyra program samtidigt och du kan titta på en annan 
kanal samtidigt som du spelar in. Om du spelar in flera program samtidigt kan 
du växla mellan de olika programmen som spelas in.

Spela in program
Du kan spela in program på två olika sätt:
1)  När du tittar på tv, tryck på .
2)  Via TV-guiden markerar du ett program med -knappen. I dialogrutan  

väljer du sedan antingen att spela in program eller serieinspelning för att 
spela in hela serien, om programmet är en del av en serie.

Dina inspelningar hittar du sedan under Mitt bibliotek.

Lägga till extra tid i början eller slutet av en inspelning
Lägg till tid före eller efter ett program som ska spelas in för att försäkra dig 
om att inte missa någon del av programmet. Under  och Inställningar/
Systeminställningar/Inspelning kan du lägga till hur många minuter extra du 
vill spela in. Detta gäller sedan för alla program som du spelar in. Observera 
att funktionen inte fungerar om du har valt att spela in två program som 
kommer direkt efter varandra. Som grundinställning ligger att inspelningen 
startar en minut innan aviserad starttidpunkt och fem minuter efter aviserad 
sluttidpunkt.

Pausa och spola i TV-program
Du kan pausa ett program genom att trycka på /  på fjärrkontrollen 
medan programmet pågår. Du kan även spola framåt eller bakåt och se 
en sekvens flera gånger. Under programmets gång kan du gå tillbaka till  
live-sändningen genom att trycka . Snabbspola genom att trycka  
ned  framåt eller bakåt.
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Borttagningsregler
Borttagningsrelger innebär att du själv väljer hur program som du spelat in 
ska raderas på din box. Välj Borttagningsregler för att bestämma hur inspelat 
material ska raderas eller inte raderas. Markera den inspelning som du vill 
ändra eller se borttagningsregler för, och klicka sedan , välj Borttagnings-
regler och vilken regel som ska tillämpas genom att bocka för ett av alterna-
tiven. Vill du till exempel ändra dag navigerar du till den raden för dag, klickar 
på höger/vänster pil för att öka eller minska det antal dagar som ett program 
ska sparas efter att det har spelats in. Antal avsnitt säger hur många episoder 
i rad som ska sparas innan program raderas. När boxens hårddisk är full måste 
du själv radera inspelat material innan boxen kan spara något nytt. Du kan 
också välja att ett program aldrig ska raderas. Tänk på att boxen har ett 
begränsat utrymme.

Konflikthantering
Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du tittar på ytterligare 
ett program. Hur många program som kan spelas in samtidigt styrs av hur 
kanalen sänds i marknätet. Om det skulle bli en krock kommer boxen att  
säga till och du får möjlighet att välja vilket program som ska spelas in.
När det uppstår en konfllikt får du upp en dialogruta som informerar dig om 
att det är en inspelningskonflikt. Du får då möjligheten att välja vilket program 
du vill spela in. Navigera upp och ned i listan och klicka på  för program 
som du vill att boxen ska spela in. Program som inte kommer spelas in visas 
med Program kommer inte spelas in (se bild nedan). Om du ändå vill spela in 
detta program, navigera med pilknapparna och klicka . Du behöver nu 
istället bocka ur ett annat program. När du valt vilket/vilka program som inte 
ska spelas in, navigera längst ned och klicka . Bocken visar vilket program 
som spelas in.
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Ett tips är att alltid sätta prioritet på inspelningarna så kan boxen prioritera  
vilka program som ska spelas in ifall du inte är hemma. I de fall du väljer 
många inspelningar samtidigt kan inspelningskonflikter uppstå oftare. Detta 
beror på att boxen endast kan hantera upp till fyra samtidiga inspelningar 
och tekniska begränsningar i marknätet avgör hur många vid ett givet tillfälle.

Prioritet
För varje inspelning kan du själv sätta en prioritet. Det innebär att du rangord-
nar vilka inspelningar som boxen ska prioritera ifall det skulle bli en konflikt. 
Du kan också gå in via Mitt bibliotek. Välj Inspelningar och välj en aktiv inspel-
ning, tryck  och därefter Ändra prioritet. Nu ser du alla dina planerade 
inspelningar, välj den serie eller program du vill prioritera och tryck . Flytta 
sedan programmet/serien med pil upp och ned och tryck  när du är klar.



12

Mitt bibliotek.
I Mitt bibliotek hittar du allt material som du spelat in. Du når Mitt bibliotek  
genom att gå in via , välja Mitt bibliotek och sedan trycka . Du  
navi gerar med pilknapparna och väljer vad du vill titta på genom att  
klicka på . Om du klickat dig in bland menyerna så kan du lätt komma 
uppåt i menyträdet genom att klicka . Om du vill tillbaka till TV-bilden 
väljer du .

Titta på inspelningar
Gå in i  och Mitt bibliotek och välj antingen från Allt eller Inspelningar. 
Under Inspelningar hittar du enskilda inspelningar och serieinspelningar i egna 
mappar. Välj vilket program du vill titta på genom att navigera till önskat pro-
gram med pil höger och sedan pil upp/ned, klicka  och välj därefter Titta.

Under inspelningar hittar du serieinspelningar i egna menyer. Navigera med 
upp/ned och välj lista/serie med .

Den lilla pricken till vänster om ett inspelat program visar att du ännu inte har 
tittat på inspelningen.

Avbryta pågående inspelning
Välj  och Mitt bibliotek. I listan till höger är de pågående inspelningarna 
markerade med en orange stapel. Gå åt höger med pilknapparna och klicka 
på det program du vill avbryta inspelningen av genom att trycka  och 
sedan välja Avbryt inspelning.

Du kan också avbryta en inspelning genom att direkt trycka på . Du får 
då upp pågående inspelningar och kan trycka .

Radera inspelningar
Radera inspelningar genom att markera vald inspelning/hämtning och sedan 
trycka  och välja Radera.
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Text-TV.
Tryck  för att komma till Text-TV. För att komma tillbaka till TV-bilden 
klickar du  igen eller . Du väljer sidnummer med fjärrkontrollens  
sifferknappar och använder fjärrkontrollens färgade knappar för att  
gå direkt till föreslagna sidor.
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Inställningar.
Under  och Inställningar kan du göra dina personliga inställningar för  
exempelvis ljud, bild och föräldrarkontroll. För att navigera använder du 
pilarna bredvid . Observera att om boxen spelar in kan du inte ändra 
vissa funktioner.

Föräldrakontroll/Barnlås
För att vara säker på att inte barn eller ungdomar kommer åt material som 
inte är lämpat för dem kan du välja att sätta ett barnlås på din box. Väljer 
du att aktivera barnlås kommer alla program och filmer som är rekommende-
rade från 15 år att kräva en kod för åtkomst. Du kan ändra den lägsta ålders-
nivån under  Inställningar/Systeminställningar/Barnlås och där kan du även 
aktivera/inaktivera barnlåset.

Skapa egen kanallista/favoritlista
Här kan du skapa en egen kanallista där du väljer vilka kanaler som du  
vill ska visas. Välj kanaler i vänstra kolumnen med hjälp av pilknapparna och 

. Välj sedan  för att lägga till i favoritlista (att ta bort kanaler görs på 
mot svarande sätt i högra kolumnen). Du kan även lägga kanalerna i den 
ordning du önskar genom att i din favoritlista till höger markera en kanal och 
trycka , flytta kanalen med pilknapparna till den plats du önskar och  
därefter trycka . Om du vill namnsätta en favorit lista väljer du . Denna 
knapp använder du även för att markera eller avmarkera alla kanaler.

Kanalsökning
Du kan antingen söka kanaler manuellt eller automatiskt. Gå in via ,  
Inställningar och Installation, där du anger ditt lösenord för boxen och där-
efter väljer du Automatisk kanalsökning genom att klicka . När sökningen 
är klar klickar du Spara. Om du väljer manuell sökning kan du söka på kanal 
och frekvens. Välj Sök för att påbörja sökning.
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Programuppdatering
Boxer jobbar ständigt med att förbättra prestanda och att utveckla funk-
tioner i boxen, vilket innebär att Boxer kommer att skicka uppdateringar 
automatiskt till din box. Vid uppdateringar får du en fråga om du vill uppda-
tera boxen eller ej. Om du klickar nej kommer frågan att komma upp vid ett 
senare tillfälle och du har då möjlighet att uppdatera din box. Om din box 
är inkopplad mot internet kan du genom att gå in via  och Inställningar/
Installation välja Sök efter programuppdatering. Tekniska begränsningar gör 
att programvaran inte alltid är tillgänglig för uppdatering, så vid manuell sök-
ning kan det vara så att boxen inte hittar den. Vi rekommenderar att du alltid 
uppdaterar boxen när det kommer en ny programvara.

Fabriksåterställning
Återställer din box till fabriksinställningar. Här har du också valmöjligheten att 
radera eller spara allt inspelat material på din box. Gå in via  och Inställ-
ningar, välj Installation, uppge ditt lösenord och välj därefter Autosökning. 
Om du har kommande serieinspelningar eller aktiva TV-listor behöver du 
återigen aktivera dessa och lägga in nya serieinspelningar efter att du gjort 
en fabriksåterställning.
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Felsökning.
Problem Möjlig orsak Åtgärd
Störningar i 
bilden

•  Signalen till din 
box är inte till-
räckligt stark och 
du kan behöva se 
över din antenn-
utrustning.

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

Enstaka  
kanaler  
försvinner

•  Du behöver  
göra en ny  
kanalsökning  
eller ominstalla-
tion av boxen.

•  Du har aktiverat 
en kanallista som 
inte innehåller  
alla kanaler.

•  Gå in under  och  
Instälningar/Kanalsökning för att  
starta en automatisk kanalsökning.

Betalkanalerna 
försvinner

•  Programkortet  
är inte korrekt 
uppdaterat. 

•  Dra ur programkort och nätsladd i  
ca 30 sek. 

•  Sätt i nätsladden och starta boxen. 
•  Sätt i programkort och starta valfri kanal.
•  Vissa uppdateringar på själva kortet kan 

ta längre tid så kontakta kundservice 
om ovan stående inte fungerar.

Alla kanaler 
försvinner

•  Boxen tar inte 
emot några  
signaler.

•  Kontrollera att inte strömförsörjningen till 
boxen är avbruten. 

•  Kontrollera anslutningen mellan boxen 
och TV:n. 

•  Kontrollera antennkabeln. Om den är 
skarvad kan detta försämra signalen.

•  Genomför en fabriksåterställning av 
boxen (se avsnitt Inställningar).

•  Om problemen kvarstår, ta kontakt  
med antenninstallatör för kontroll av 
antennen.

Glömt föräldra-
koden

•  För att skapa en ny kod för boxen  
behöver du göra en fabriksåterställning. 
I denna får du chansen att ange en  
ny pin-kod.
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Kontakt: Boxer Kundservice  
på 0771-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl 8.00–21.00,  
helger kl 9.00–20.00
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