
TÄRKEÄÄ TIETOA PIN-KOODEISTASI JA KUVAN ASETUKSISTASI

PIN-koodit
Uuden IPTV -järjestelmän myötä Master-PIN ja Vuokraelokuva-PIN koodisi on jälleen muutet-
tu 1234 numerosarjaksi. Halutessasi oman koodin, siirry kohtaan VALIKKO (2), selaa kohtaan 
ASETUKSET. Valitse OK (8). Selaa tämän jälkeen alivalikossa kohtaan MASTERPIN ja noudata 
ohjeita. Halutessasi voit muuttaa myös Vuokraelokuva -PIN koodiasi, valitse tämä napsautta-
malla OK (8) ja noudata ohjeita.

Kuvan asetus
Myös kuvan asetuksesi on palautettu, joten on tärkeää, että teet nämä asetukset saadaksesi 
parhaimman mahdollisen kuvan. Valitse VALIKKO (2). Selaa asetuksia.  Valitse OK (8). Valitse 
TV & ÄÄNI alivalikossa. Valitse televisiosi ruutu (4:3 tai 16.9) kohdasta TV-RUUTUNI. Jos 
sinulla on HDTV valitse HD kohdasta RESOLUUTIO, muussa tapauksessa valitse SD.

Toimi näin!

multi-TV



1. AVAA/SULJE IPTV-BOXI
2. IPTV-VALIKKO 

Selaa valikkoa ylös ja alas käyttäen numeroita 5 ja 11, 
vasemmalle numerolla 7 ja oikealle numerolla 9. Valitse 
kulloinenkin kohta valikossa napsauttamalla OK (8).

3. NÄYTTÄÄ AJANKOHTAISET OHJELMAT TV:SSÄ 
Selaa ylös ja alas askel kerrallaan käyttäen numeroita 5 ja 11 
tai sivu kerrallaan käyttäen numeroita 4 ja 12. Valitse kanava 
napsauttamalla OK (8). Napsauttamalla sinistä näppäintä 
saat näkyviin alavalikon, jossa voit tehdä useampia valintoja.

5 ja 11: SELAA edestakaisin KANAVA kerrallaan TV-tilassa.
6: Näppäin OHJELMAN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMISTÄ VAR-

TEN TV-tilassa (katso seuraavalla sivulla).
8. OK 

Näyttää TV-tilassa katsomasi kanavan tiedot. Vahvistaa 
valinnan valikoissa.  

13.PERUUTA. Vaihtaa viimeiselle valitulle kanavalle TV-tilassa ja 
siirtyy edelliseen valikkoon valikkotilassa.

14. EPG (Elektroninen ohjelmaopas) 
Elektronisista ohjelmatiedoista näet mitä juuri nyt lähetetään 
ja mitä tullaan lähettämään. SELAA taakse- ja eteenpäin 
askelittain numeroilla 7 ja 9, sivuttain numeroilla 6 ja 10, 
kokonaisen päivän eteen- tai taaksepäin KELTAISELLA tai 
VIHREÄLLÄ toimintonäppäimellä (15). Selaa ylös ja alas 
askelittain numeroilla 5 ja 11, sivuttain numeroilla 4 ja 12.

 VALITSE OHJELMA painamalla OK (8).
 Voit myös AIKATAULUTTAA TULEVAT OHJELMAT valitsemalla 

yhden tai useamman ohjelman painamalla OK (8), jolloin 
IPTV automaattisesti vaihtaa kanavaa valitun ohjelman 
alkaessa. Tässä kohdassa voit myös valita ohjelman NAU-
HOITTAMISTA varten (katso seuraava sivu).

15.TOIMINTONÄPPÄIMET 
TV-tilassa: Paina KELTAINEN niin tulet suoraan juuri nyt 
katselemasi kanavan tekstitys- ja ääniraita-asetuksiin. Paina 
SININEN niin tulet suoraan profiilin valintaan. Käytetään 
myös valikoissa eri valintoja varten. 

16. NÄPPÄIMET KANAVAN VALINTAA VARTEN SEKÄ TEKSTIN 
JA NUMEROIDEN SYÖTTÖÄ VARTEN VALIKOISSA 
Vinkki: Katsellessasi vuokraelokuvaa voit näppäilemällä 
esimerkiksi 055 siirtyä elokuvan 55 minuuttiin.

17. REC. Nauhoitusnäppäin (katso seuraava sivu).
18. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN  

Voit vaientaa äänen sekä nostaa ja laskea volyymiä.
4-12 & 19. MEDIANÄPPÄIMET  

Käytetään taukoa, katselua, pysäytystä ja pikakelausta var-
ten on-demand -tilassa. Näppäimiä 4, 6, 10 & 12 käytät siir-
tyäksesi 1 tai 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin elokuvassa.
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• OHJELMIEN NAUHOTUS 
(edellyttää, että sinulla on SPIN -palvelu).

 Suora nauhoitus
 Paina REC -näppäintä (17) nauhoittaaksesi juuri katselemasi 

ohjelman. Vaikka aloittaisit ohjelman nauhoittamisen vasta 
sen alkamisen jälkeen, ohjelma tallentuu alusta asti. Voit 
myös merkitä ohjelman EPG:ssa (14), paina REC (17) tai va-
litse NAUHOITA valikossa, jolloin nauhoitus käynnistyy. Paina 
uudestaan REC (17), jos haluat keskeyttää nauhoituksen.

 Tulevien ohjelmien nauhoitus 
Siirry EPG:hen (14). Valitse ohjelmat, jotka haluat nauhoit-
taa näppäimellä REC (17) tai valitse NAUHOITA valikossa. 
Halutessasi poistaa nauhoituksen paina uudestaan REC (17), 
jolloin voit peruuttaa nauhoituksen. 

 Ohjelman katseleminen
Löydät nauhoituksesi kohdasta VALIKKO (2). Valitse MEDIAT 
ja sen jälkeen MEDIAKIRJASTO. Käynnistät/pysäytät paina-
malla OK (8), kelaat eteen- ja taaksepäin painamalla 7 ja 
9 tai medianäppäintä (19). Painamalla useamman kerran 
nopeutat kelaamista (jopa 16x). Painamalla 6, 10, 4 & 12 
siirryt 1 ja 5 minuutin välein eteen- ja taaksepäin.
Pysäytä tallennus painamalla BACK (13).

• OHJELMAN PYSÄYTTÄMINEN (edellyttää, että sinulla on 
SPIN+ -palvelu). Paina PLAY/TAUKO (8 tai 19) kerran niin 
että ohjelmainfo tulee näkyviin, painaessasi vielä kerran 
pysäytät ohjelman. Paina samaa näppäintä uudestaan 
halutessasi jatkaa katselemista. Halutessasi siirtyä takaisin 
reaaliaikaan paina PERUUTA (13) tai PYSÄYTÄ (19)

• KÄYNNISTÄ OHJELMA UUDESTAAN (edellyttää, että sinulla 
on SPIN+ -palvelu). Jos sinulta on jäänyt osa ohjelmasta 
näkemättä paina 6, jolloin ohjelma alkaa alusta. Paina 
PERUUTA (13) halutessasi palata reaaliaikaiseen ohjelmaan. 
Voit kelata eteen ja taakse samalla tavalla kuin katsoessasi 
nauhoitusta. Katso «Nauhoita yllä oleva ohjelma». Ohjel-
matiedoissa uudelleen käynnistettävän ohjelman kohdalla 
näkyy uudelleenkäynnistyksen ikoni.

• ELOKUVAN VUOKRAAMINEN JA ON DEMAND 
-OHJELMIEN TILAAMINEN

 Paina VALIKKO (2). Selaa kohtaan MEDIAT. Valitse toimittaja, 
jolta haluat vuokrata elokuvan/tilata ohjelman painamalla 
OK (8). Valitse mitä haluat katsella ja vahvista valinta 
OK -näppäimellä (8). Käynnistystä/taukoa, kelaamista ja 
pysäyttämistä varten katso yllä oleva kohta «Nauhoita 
ohjelma».
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Profiilit    Voit luoda omat käyttäjäprofiilit eri henkilöille. Asetukset kuten   
   esimerkiksi suosikkilistat ja kielivalinnat ovat silloin henkilökohtaisia.
 
Suosikit   Luo oma lista suosikkikanavistasi.
 
Kielivalinta  Tee poikkeus vakioasetuksista halutessasi valita erityisen kielen tiettyä  
   kanavaa varten.
 
Radio   Kuuntele radiokanavia. Valitse uudestaan katsoaksesi TV-kanavia.
 
Master-PIN  Koodisi päästäksesi boksin lukittuihin toimintoihin.

Vuokraelokuva-PIN      Koodisi vuokraelokuvan oston vahvistamista varten.
 
Lukitut kanavat  Lukitut kanavat, joiden sisältö on siveetöntä tai väkivaltaista. Nähdäk- 
   sesi kanavat sinun on aukaistava boksi Master-PIN koodilla.
 
Ikäraja   Valitessasi boksille ikärajan, sinun on aukaistava se Master-PIN koo-  
   dilla voidaksesi nähdä ohjelman, jolla on valitsemaasi korkeampi 
   suositeltu ikäraja. HUOM! Kaikki kanavatoimittajat eivät ilmoita   
   suositeltuja ikärajoja.
 
Mediakirjasto  Yhteenveto kaikista valmiista ja tulevista nauhoituksistasi. 

Valikkovaihtoehtojen selitykset


