TVIP S-Box
Användarmanual
För IptvBoxar
v.410, v.412, v.415, v.610, v.612, v.615,
v.500 lite, v.500, v.500 dual, v.600, v.602, v.605,
v.422 and v.425

ÖVERSIKT
Mediaboxen TVIP (STB) är utformade för att spela IPTV (Digital TV över IP) med standarddefinition
(SD) och högupplösta (HD) upplösningar.
Det finns en USB-port som möjliggör anslutning av ytterligare enheter som tangentbord, mus,
extern hårddiskenhet etc.
Port för Micro SD-kort utökar avsevärt funktionerna i din Tvip box.
Tvip boxen gör det möjligt att spela upp video från externa hårddiskar, USB-flash enheter, Micro
SD-minneskort, såväl som från delade nätverksmappar på en dator.
Inspelningsfunktionen behåller dina favorit-TV-inspelningar för senare visning.
Schemalagd inspelning - funktion gör Mediacenter till ett av de mest funktionella.
Föräldrakontroll kan blockera vissa kanaler från obehörig visning med ett lösenord.

Tvipboxens inställningar
Tillverkaren rekommenderar konsumenten att installera och ansluta Mediacenter enbart med hjälp
av tekniska specialister från säljarnas företag för optimal och säker användning av alla TVIP
Mediacenter funktioner.

Viktigt!
När du packar upp produkten måste du hantera den försiktigt, tappa inte, skaka och förhindra från
andra påverkan.
Produkten är utformad för att placeras horisontellt på plan yta. Placera inte produkten på en hal
på den plats där produkten kan vibrera, falla och skadas på samma sätt som påverkar garantin.
Placera inte produkten på ytor som kan värmas upp, till exempel på videospelare eller förstärkare,
och installera ingenting på produktens ovansida. Täck inte över produkten.
Produkten ska endast användas med den nätadapter som levereras av tillverkaren.
Strömförsörjningen är utrustad med en kontakt som är avsedd för eluttag i ett land där TvipBoxen
används.

Om du behöver för att ansluta produkten i ett annat land eller region, med andra parametrar för
strömförsörjning
levereras, bör godkänd strömadapter erhållas från mediecentrets tillverkare. Under drift blir den
externa strömförsörjningen uppvärmd. Om det externa nätaggregatet blir varmt,
koppla omedelbart ur produkten och kontakta din leverantör för byte.
När du använder produkter för att se via plasmaskärmar, pausa inte bilden för mer
än 5 minuter kan det leda till "utbrändhet" av pixlar på skärmen. Detta är inte en defekt i
produkten, men det är en nackdel hos plasmaskärmar. Tillverkaren ansvarar inte för skador på TV:
n på grund av sådana skäl.

Anslutning till TV
Använd HDMI-kabel för att ansluta TvipBoxen till din TV för bästa möjliga video- och ljudkvalitet.
Anslut IR-mottagaren ”ögat” (tillbehör) om du gömmer undan boxen i ett mediarack och
fjärrkontrollen inte når boxen.
Du kan också använda MicroSD-minneskort och ansluta den externa enheten via USB-porten.
WiFi är tillgängligt inte för alla modeller, mer info på webbplatsen(TVIP webplats) .

TVIP S-Box v.410, v.412, v.610, v.612 and v.615

TVIP S-Box v.500 lite, v.500, v.500 dual, v.600, v.602 and v.605

TVIP S-Box v.422 and v.425

Använda Fjärrkontrollen
1. Starta box/ standby
2. Programmerbara knappar istället för
TV-fjärren ( se separat avsnitt i
manualen)
3. Inställningar
4. Meny
5. Uppspelning och pauskontroll
(TimeShift)
6. Färgknappar ( olika funktioner
beroende på vilken app de används i)
7. Huvudmeny
8. Tillbaka
9. Navigeringspilar
10.
Infoknapp
11.
Elektronisk programguide
12.
Volymkontroll
13.
Muspekare/Tangentbord
14.
Ljud AV/PÅ
15.
Kanalbyte
16.
Nummerknappar 0-9
17.
Tidigare Kanal
18.
Ta bort

Programmering av Fjärrkontroll ( inlärning av Tv-fjärren)
1. Tryck på «SET» -knappen på Tvip fjärrkontrollen och håll den nedtryckt i 2 sekunder tills den
röda lysdioden lyser konstant. Nu är fjärrkontrollen redo att programmeras.
2. Tryck på valfri knapp från ” Programmerbara knappar” som du vill programmera och den
röda lysdioden börjar blinka.
3. Placera de två fjärrkontrollerna mot varandra på 1 cm avstånd, håll ned knappen
i två sekunder på TV: ns fjärrkontroll, som du vill lära till din Tvip fjärrkontroll.
4. Efter tre snabba blinkningar och när den röda lysdioden tänds kontinuerligt är
programmeringen färdig.
5. Upprepa dessa åtgärder för programmering för alla övriga knappar.
6. För att slutföra programmeringsprocessen och för att spara nya inställningar för Tvip
fjärrkontrollen, tryck på knappen «SET». Den röda lysdioden ska släckas. Och fjärrkontrollen är
redo att användas.

