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COM HEM TAR TV & PLAY
TILL NÄSTA NIVÅ
Com Hem gör din tv personlig och smart. Glöm fasta tider och njut av en
tv-upplevelse du skapar själv, hemma i soffan eller på språng med din dator,
mobil eller surfplatta. Tv-tjänsten lär sig vad du gillar och hjälper dig att
upptäcka nytt. Du kan pausa pågående program, spela in själv, titta på play
med reklamfria program eller hyra en film. Möjligheterna med Com Hem är
närmast obegränsade!

SMARTSÖK

PLAY & FILM

SERIEINSPELNING

ÖNSKELISTA

TRIPPELINSPELNING

COM HEM PLAY

SMART FJÄRR

TIVO-TIPS

Hitta dina favoriter direkt

Play – direkt i din tv

Missa aldrig mer ett avsnitt

Dina önskningar blir uppfyllda

Spela in allt du gillar

Tv var du vill

Styr din tv med surfplattan

Upptäck nya favoriter

TiVo hjälper dig att söka efter
serier, skådespelare och regissörer,
på ett helt nytt sätt. Söker du
till exempel efter ett program
får du samtidigt reda på vilka
som medverkar. Då upptäcker
du också vilka fler program
och filmer de gjort. Filmer och
program som du sen kan se direkt. TiVo söker igenom kanaler,
Play & Film på en gång.
Dina sökresultat visas efter
popularitet så att du hittar
snabbare.

TiVo samlar dina playtjänster
bekvämt på ett ställe i din tv,
dator, surfplatta eller mobil.
Du bestämmer själv när du vill
se dina favoriter. Du kan pausa,
spola fram och tillbaka eller
starta om programmen.

Snabbt och enkelt spelar du
automatiskt in hela säsongen
av din favoritserie. Avsnitten
spelas in i takt med att de
sänds, oavsett förändringar i
sändningstiden. Inkludera
avsnitt från tv och/eller skapa
bokmärken från Play & Film.
Du kan spela in flera tv-serier
samtidigt och bygga upp ett
eget seriebibliotek.

Gör en personlig önskelista
genom att skriva namn på
karaktärer, skådespelare eller
regissörer du är nyfiken på.
Det går också bra med bara
ett nyckelord. TiVo spelar in allt
som matchar din lista. När
TiVo spelat in ett nytt program
visas en paketsymbol i menyn
Mitt TiVo.

För att undvika programkrockar,
kan TiVo spela in upp till tre
program samtidigt, medan du
tittar på ett fjärde redan inspelat
program. Den stora hårddisken
har plats för upp till 500 timmar.

Med Com Hem Play får du
ut mycket mer av ditt TiVoabonnemang. Du kan se dina
tv-kanaler, playtjänster och
hantera inspelningar – allt detta
på din dator, surfplatta eller
mobil. Com Hem Play är enkel
och inspirerande att använda.
Ladda ner appen eller besök
comhemplay.se

När du är hemma kan du använda din mobil eller surfplatta
som fjärrkontroll till din TiVo-box.
Med den kan du enkelt göra
inspelningar, byta kanal, pausa
och spola tillbaka.

Baserat på dina tidigare
inspelningar lär sig TiVo vad
du gillar och spelar in personliga
TiVo-tips åt dig. Betygsätt
program medan du tittar
genom att trycka grön eller
röd tumme på fjärrkontrollen
så lär sig TiVo snabbare.
TiVo-tipsen spelas in så du kan
se dem när det passar dig.

Läs mer på sid 24.

Läs mer på sid 18.

Läs mer på sid 16.

Läs mer på sid 14.

Läs mer på sid 15.

Läs mer på sid 31.

Läs mer på sid 17.

Läs mer på sid 19.
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TIVO START

TITTA PÅ TV

Från TiVo Start kan du enkelt navigera till
alla TiVo-tjänstens funktioner och innehåll.

Tv finns idag i många olika former. Tv som sänds
just nu på en kanal, program som du har spelat in
eller TiVo-boxen har spelat in åt dig, Play & Film
med program du kan titta på när du vill.
Hantera inspelningar. Hantera de program du spelat in och
planerar att spela in.
Appar. Här finner du apparna.
Inställningar och Hjälp. Gör dina personliga inställningar, sätt
köpregler, och få hjäl p.

Gör så här
1. Tryck på Com Hem-knappen

för att komma till TiVo Start.

2. Flytta runt med pilknapparna

.

3. När du markerat ett menyalternativ visas möjliga alternativ
till höger.
4. Välj ett alternativ till höger och tryck
Mini-tv är den lilla bilden uppe till höger som låter dig fortsätta titta
medan du bläddrar i menyerna.
Mitt TiVo. Här hittar du inspelade program från tv och program du
bokmärkt som finns tillgängliga via Play & Film. De olika kategorierna
hjälper dig att hitta rätt. Radera inspelningar som du tittat klart på.
Play & Film. Här hittar du reklamfria program och ett stort utbud
av hyrfilm som du kan se på när du vill. Fortsätt titta på program i
play och filmer som du pausat.
Tv-guider. Välj mellan vyerna Tv-guide, som visar tv-tablå för två
veckor framåt och en vecka bakåt i tiden, och På tv just nu som
visar vad som sänds just nu på tv.
Sök. Sök i allt innehåll.

eller

OK

för att gå vidare.

TITTA PÅ TV
För att titta på tv tryck på

Exit/
TV

.

VAD VISAS PÅ TV?
TiVo-tjänsten innehåller en tv-tablå med program för de
kommande två veckorna och en vecka bakåt i tiden.

TITTA PÅ ETT PROGRAM
MEDAN DU UPPTÄCKER MER

Tv-tablån ser du i Tv-guide och Mini-guide.

Mini-tv är den lilla bilden som visas uppe till höger när du
befinner dig i TiVo Start.

VISA TV-GUIDE

För att pausa det som visas i Mini-tv, tryck på
på
igen för att fortsätta titta.

Visa Tv-guide, tryck på

TVGuide

.

Du ser tablån för kommande två timmar på den aktuella kanalen
eller Clear .
och ytterligare sju kanaler. För att stänga Tv-guide tryck
Exit/
TV

SJU DAGARS OMSTART
Många av våra program har sju dagars omstart
som innebär
att du kan se en mängd program från början och upp till sju dagar
efter att det sänts.
Du kan även pausa i ett program som pågår eller spola, framåt
eller bakåt.

VISA MINI-GUIDE

Den här funktionen visar vad som går på tv just nu och som snart
ska börja i kategorierna Film, Sport och Barn om programmet är
mer än tio minuter långt.

VISA PÅ TV JUST NU
2. Välj Tv-guider.

För att dölja Mini-tv i TiVo Start tryck på
knapp för att få tillbaka Mini-tv.

.

.

. Tryck på samma

Slow

TIPS FÖR TV-GUIDE OCH MINI-GUIDE
1. Program som du kan se från början (sju dagars omstart),
är märkta med .
2. Flytta mellan program på samma kanal med

och .

och .

4. Bläddra en sida med kanaler i taget Ch.
5. Hoppa två timmar i taget med

och

.

6. Hoppa 24 timmar i taget med

och

.

7. Markera ett program som du vill se och tryck på

PÅ TV JUST NU

1. Gå till TiVo Start genom att trycka på

För att visa innehållet i Mini-tv på hela skärmen, tryck på

3. Gå en kanal upp eller ner med

För att visa Mini-guide medan du tittar på tv, tryck på OK .
Du ser tablån för kanalen du tittar på och två till längst nere i bild.
För att stänga Mini-guide, tryck på Clear .

och tryck

OK

.

• Om du har markerat ett program som pågår byter
TiVo-boxen kanal.
• Om du har markerat ett kommande program kan
du välja att spela in det.
• Om programmet ingår i en serie kan du välja att
spela in hela serien.

3. Välj På tv just nu.
6
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GRUNDLÄGGANDE
BEGREPP

UTFORSKA TIVO
TiVo gör det enkelt att alltid hitta något bra att titta på.

Lär dig några enkla begrepp så förstår
du användarguiden bättre.
BÖRJA ANVÄNDA TIVO-TJÄNSTEN
Eftersom TiVo-tjänsten lär sig vad du gillar är det viktigt att du
kommer igång och tittar, spelar in, gör önskelistor och sätter
betyg med tummarna.

TiVo Start är alltings början. Härifrån kommer du till alla delar i
TiVo-tjänsten. Tryck på Com Hem-knappen
för att komma dit.

Då kan TiVo-tjänsten göra rekommendationer och ge TiVo-tips.

Navigera. Flytta dig runt i menyer och listor.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Markera. ”Peka på” genom att navigera.

Under menyn Inställningar och Hjälp hittar du TiVo-skolan,
som hjälper dig att använda TiVo-tjänsten på bästa sätt.

Välja. Bekräfta det du markerat.

1. Tryck på Com Hem-knappen

för att komma till TiVo Start.

2. Välj Inställningar och Hjälp.
3. Välj Hjälp för att komma till TiVo-skolan.
Du kan söka efter speciella program och favoritskådespelare på ett
och samma ställe.

Com Hem-knappen. Com Hem-logotypen överst på
fjärrkontrollen är en knapp.

Play & Film. Reklamfria program som går att spola i, pausa och
se från början på en tid som passar dig. Dessutom ett stort utbud
av filmer som du kan hyra och titta på under upp till 48 timmar.
 nskelista. Dina önskemål om innehåll som Tivo-tjänsten ska
Ö
hitta åt dig.
 itt TiVo. Här hittar du inspelningar som du har gjort, program
M
som TiVo-tjänsten har spelat in åt dig och innehåll du har bokmärkt
som redan finns tillgängligt i Play & Film.

Spela in. När du själv gör en inspelning.
TiVo-tips. När TiVo-tjänsten gjort en inspelning åt dig.

 idsförskjutning (time shift). Pausa pågående program och
T
titta senare.

 v-guide. Tv-tablå för alla kanaler som sträcker sig två veckor
T
framåt och en vecka bakåt i tiden.

I nspirationsfältet. Överst på skärmen på TiVo Start ligger förslag
på innehåll TiVo-tjänsten tror att du kommer att gilla.

Se från början. Program i Tv-guide markerade med
går att se från början en vecka bakåt i tiden.

,

TiVo-tjänsten lär känna dig och rekommenderar dig mer av den
tv du gillar och spelar in det åt dig så att du inte missar något.
Börja att använda den, snart är TiVo-tjänsten din bästa vän.

GÖR TIVO-TJÄNSTEN TILL DIN
TiVo-tjänsten kommer ihåg allt du tittat på och lär sig vad du gillar
bäst, ger dig förslag och letar rätt på det som du har på din önskelista.

ANVÄND TUMMARNA
Ge betyg med tummarna på fjärrkontrollen
så lär sig TiVo-tjänsten snabbare vad du gillar.
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DIN FJÄRRKONTROLL

ALLA KNAPPAR OCH
DESS FUNKTIONER

Med fjärrkontrollen i din hand bestämmer du över
TiVo-tjänsten och allt ditt innehåll.

Slå på/av TiVo.

Com Hem-knappen. Tar dig till TiVo Start.
Slå på/av din tv1)
Com Hem-knappen överst på fjärrkontrollen tar dig till
TiVo Start.
Pil-knapparna. En av grunderna i Tivo-tjänsten är att
navigera. Med pilknapparna navigerar du upp, ner, vänster
och höger. Du märker att tar dig till nästa alternativ och
tar dig tillbaka där du kom ifrån.
OK

Ch

OK bekräftar det markerade valet.
Channel upp/ner. Bläddrar en kanal upp/ner.
Bläddrar en sida upp/ner i Tv-guide och i alla listor.
Play & Film. Gå direkt till innehåll i Play & Film.
Pausa pågående program, även tv som sänds just nu,
för att titta lite senare (tidsförskjutning/timeshift).

REC

Spela in programmet som du tittar på. Beställ inspelning
av program bland annat i Tv-guide.
Visa stor bild. Visar programmet i Mini-tv i full storlek.
Kan också användas för att zooma i bilden.
Snabbspola bakåt och framåt. Tryck flera gånger på
samma knapp för att ändra hastigheten.
Hoppa bakåt 8 sekunder. Håll intryckt och hoppa bakåt
till programmets/inspelningens början.
Hoppa framåt 30 sekunder. Håll intryckt och hoppa
framåt till programmets/inspelningens slut. Håll intryckt
för att avsluta tidsförskjutning.

Lämna menyer för att återgå till det program som du
tittar på just nu. Tryck upprepade gånger när du tittar på
tv för att växla mellan TiVo-boxens tre tv-mottagare
(tuners).

Exit/
TV

Stäng informationsrutor och Mini-guide. Radera en gjord
inspelning eller en planerad inspelning i Mitt TiVo.

Clear

Visa och dölj Mini-tv.

Slow

TIPS FÖR FJÄRRKONTROLLEN
Styr även din tv. Gör en inställning så att din TiVo-fjärrkontroll kan
styra din tv eller ljudanläggning. Då kan du lägga undan en fjärrkontroll. Du kan stänga av och slå på och även justera ljudet på
din tv eller ljudanläggning och byta ingång på din tv.
Läs mer på sidan 12.
Vol

Source

Aktiverar standby för TiVo-boxen. Varken ljud eller bild visas
på tv:n men dina inspelningar utförs och TiVo-boxen sparar
TiVo-tips. Tryck en gång till för att slå på boxen igen.

Byt källa på din tv1)

TVGuide

Source

OK

Text

Info

Text-tv
Navigera med pilknapparna, upp, ner, vänster,
höger. Stoppa uppspelning.

Exit/
TV

Ch

Vol

Ändra bildstorlek

Snabbspola framåt. Tryck flera gånger för att
ändra hastighet. Stega framåt en bildruta i
pausläge. Hoppa två timmar framåt i Tv-guiden.

Slow

Snabbspola bakåt. Tryck flera gånger för att
ändra hastighet. Backa 2,5 sekunder i pausläge.
Hoppa två timmar bakåt i Tv-guiden.
A
1

Stäng Tv-guide, Mini-guide och Inforutor
i Mitt TiVo. Radera inspelat material.

Titta på tv i full tv-bild.Växla tv-mottagare.

Starta uppspelning efter snabbspolning.
Starta uppspelning från Mitt TiVo.

Sätt betyg med tummarna, gradera med ett,
två eller tre tryck.

Funktionsknapparna A, B, C, D
ger utökade alternativ.

Bekräfta val med OK. Visa Mini-guide.

Spela in pågående program.
Schemalägg inspelning av markerade program.

Ljud på/av på din tv1)

Gå direkt till reklamfritt material i Play & Film.

Visa inforutor. Visa information för pågående
program. Åtkomst till alla tre tv-mottagare.

Byt kanal upp/ner. Bläddra en sida i Tv-guiden.

REC

Justera volymen på din tv1)

Hoppa bakåt 8 sekunder i programmet.
Hoppa 24 timmar bakåt i Tv-guiden.

Visa Tv-guide.

4 ghi
7pqrs
Clear

C

B
2 abc
5

D
3 def
6 mno

jkl

8 tuv
0 __

9 wxyz
Enter

Pausa. Då det inte finns en Stopp-knapp
använder du Paus för att stoppa.
Hoppa framåt 30 sekunder i programmet.
Hoppa 24 timmar framåt i Tv-guiden.
Slow motion, långsam uppspelning.
Visa och dölj Mini-tv.
Siffer- och bokstavsknappar. Tryck en gång för
första bokstaven, två gånger för andra, o s v.
Gå till föregående kanal.

1)

10

Kräver inställning av fjärrkontrollen så att den
kan kontrollera din tv. Läs mer på nästa sida.
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ANVÄND DIN
TIVO-FJÄRRKONTROLL
TILL DIN TV- OCH
LJUDANLÄGGNING
Ställ in din TiVo-fjärrkontroll så att den kan styra din tv eller ljudanläggning
för att slå på/stänga av, justera volymen och stänga av ljudet.

ENKEL INSTÄLLNING

AVANCERAD INSTÄLLNING

Snabbinställning för de 10 vanligaste fabrikaten
1. Slå på din tv.

Inställning för andra fabrikat
Så här programmerar du din TiVo-fjärrkontroll för alla
andra fabrikat.

2. Hitta ditt tv-fabrikat i listan bredvid.
3. På TiVo-fjärrkontrollen håll
samtidigt i tre sekunder.

Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att fungera tillsammans
med tv-apparater från Samsung. Du kan ändra inställningarna så
att TiVo-fjärrkontrollen fungerar med i stort sett alla fabrikat.

och

A

1. Gå in på comhem.se/tivosupport.

intryckta

2. Klicka på Praktiska tips och gå vidare till frågan
Kan jag styra min tv med TiVo-fjärrkontrollen.
Där finns en lista där du kan hitta koden för den
tv/ljudanläggning du vill styra.

4. Lampan på fjärrkontrollen blinkar två gånger och
lyser sedan med ett fast sken.

Fjärrkontrollen kan bara lagra en kod i taget så du kan inte styra mer
än en tv/ljudanläggning i taget.

3. Slå på din tv/ljudanläggning.

Din TiVo-fjärrkontroll kan styra din tv:
• Din tv Av/På
•

Volym upp/ner

5. Rikta fjärrkontrollen mot din
tv.
TV-

•

Källa (Source)

6. Tryck in siffran som motsvarar ditt tv-fabrikat
och
fortsätt hålla
intryckt.
OK knappen
Text
Info

Du kan även styra din ljudanläggning:
• Av/På
•

12

4. På TiVo-fjärrkontrollen håll
samtidigt i tre sekunder.

Volym upp/ner

Source

Siffra
1

Tillverkare
Grundig

2

LG

3

Panasonic

4

Philips

5

Samsung

6

Sharp

7

Sony

8

Thomson

9

Toshiba

0

Övriga

Guide

1

,

2 abc

TV

8. Lampan blinkar två gånger som en kvittens på att
inställningen är sparad i fjärrkontrollen.
9. När fjärrkontrollen
provatCmed
alla inbyggda kända
h
Vol
kombinationer för ditt tv-fabrikat och tv:n fortfarande
är på blinkar lampan
med en lång blinkning.
REC
0 __

intryckta

etc.

7. Fjärrkontrollen försöker nu stänga av din tv. Så fort tv:n
stängs av släpper du knappen.
Exit/

10. Prova då att trycka in
tills tv:n stängs av.

och

och håll knappen intryckt

11. Om tv:n inte stängs av och lampan gör en lång blinkning
kan du prova med övriga sifferknappar på samma sätt.

TV-

Guide
5. Lampan på fjärrkontrollen tänds
och lyser sedan
med ett fast sken.
Source

OK

Text

Info

6. Tryck in den första fem-siffriga koden med
sifferknapparna 1 , 2 etc.
abc

Exit/

TV
7. Efter femte siffran blinkar lampan
tre gånger.

8. Tryck på

,

samt

Source

.

9. Om knapparna
fungerar Csom
de ska är du klar!
h
Vol

10. Om inte, gör om från steg 7, fortsätt med nästa
fem-siffriga kod.
REC

12. Om din tv stängs av men inte går att slå på igen med ,
och 1 intryckta i tre sekunder,
prova med att hålla
släpp knapparna och tryck sedan ner .
Slow
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COM HEM PLAY

SMART FJÄRR

Du kan se dina tv-kanaler, playtjänster och dessutom planera inspelningar
på din TiVo-box – allt detta från din dator, surfplatta eller mobil.1)

Hemma kan du använda din mobil och surfplatta
som fjärrkontroll till din TiVo-box.

Vy Nu & Nästa i en dator.

Smart fjärr-vy i Com Hem Play.

Funktioner i Com Hem Play
Tv-guider. Flera olika vyer så att du kan välja den som passar dig bäst.
Play & Film. Reklamfria program samt mängder av filmer, serier och
barnprogram som du kan se när du vill.
Mitt TiVo. En översikt av dina inspelningar på din TiVo-box.
Spela in. Välj ett program och tryck Spela in. Välj inspelningsalternativ.
Filtrera. Välj mellan att visa allt innehåll som finns i TiVo-tjänsten,
allt innehåll som ingår i ditt abonnemang, eller enbart innehåll som
du kan se direkt på enheten.
Smart fjärr. Styr din TiVo-box med surfplattan och mobilen då du
befinner dig i ditt hemmanätverk.
Pausa. Pausa och spola i program.
Allt du behöver är en mobil, surfplatta eller dator och anslutning
till internet.

Gör så här för att ladda ner appen:
1. Gå in på App Store eller Google Play och ladda ner appen
Com Hem Play.

Se från början. Program markerade med
och i upp till sju dagar efter att de sänts.

kan du se från början

Smart fjärr-vyn kommer du åt via appen när du anslutit dig trådlöst
till samma nätverk som din TiVo-box är ansluten till, det vill säga ditt
så kallade hemmanätverk. Ladda bara ner appen Com Hem Play till
din mobil eller surfplatta och logga in med ditt kundnummer och
ditt lösenord (kundnummer och lösenord finns på din faktura, om
du inte valt ett eget lösenord). För beskrivning av knappar vänligen läs avsnittet Din fjärrkontroll.
För att kunna kunna använda tjänsten behöver du göra en inställning
i din TiVo-box som tillåter den att kommunicera trådlöst.
1. Gå till TiVo Start, genom att trycka på

.

2. Välj Inställningar och Hjälp.
3. Välj Inställningar och sedan Fjärrkontroll och Enheter.
4. Välj Nätverksfjärrkontroll och markera
Tillåt nätverksbaserade fjärrkontroller.
5. Tryck

tre gånger för att bekräfta.

Sök. Sök smart och snabbt bland allt innehåll.
För mer information om Com Hem Play gå in på comhem.se

2. Starta appen och fyll i ditt kundnummer och ditt lösenord
(kundnummer och lösenord finns på din faktura, om du inte valt
ett eget lösenord).
3. Appen är enkel att förstå, pröva dig fram.

Gör så här för att få tillgång till Com Hem Play på din dator:
1. Gå till comhemplay.se.
2. Logga in med ditt kundnummer och ditt lösenord
(kundnummer och lösenord finns på din faktura,
om du inte valt ett eget lösenord).
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1)

 u kommer att ha åtkomst till en viss del av innehållet som du har tillgång till på din tv.
D
Du kan inte titta på de inspelningar du gjort i TiVo-boxen i din mobil, surfplatta eller
dator. Observera att skärmar för Android kan skilja sig något mot den som visas ovan.
Se comhem.se för ytterligare villkor kring denna tjänst. Ingår inte i TiVo Bas.
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SPELA IN
Din TiVo-tjänst kan spela in upp till 500 timmar. TiVo kan spela in hela
din favoritserie med ett par knapptryckningar, eller spela in tre program
samtidigt som du kan titta på ett fjärde redan inspelat program.

INSPELNING MED

STOPPA INSPELNING
För att sluta spela in det du tittar på just nu, tryck på
och välj Stoppa inspelningen.
TVGuide

REC

.

SERIEINSPELNING

2. Markera ett program framåt i tiden som du vill spela in.
3. Tryck på

REC

Om ett program ingår i en serie kan du skapa en Serieinspelning.
En serieinspelning spelar automatiskt in alla avsnitt av serien som
visas på den valda kanalen.

och välj Spela in avsnittet/filmen.

AVBRYT PÅGÅENDE INSPELNINGAR
1. Avbryt andra pågående inspelningar genom att gå till
Mitt TiVo, välj program markerade med
och tryck på
REC

1. Gå in i Tv-guide eller Mini-guide.
Clear

.

AVBRYT ELLER ÄNDRA EN PLANERAD INSPELNING
1. Gå till TiVo Start > Hantera inspelningar > Planerade inspelningar.

SPELA IN

2. Markera den planerade inspelningen, tryck
Ändra inspelningen.

TiVo-boxen spelar automatiskt in upp till 60 minuter på den kanal
du tittar på, även om du inte själv har startat en inspelning.

FÖRVANDLA AUTO-SPAR TILL EN INSPELNING
Om du blev avbruten mitt i ditt favoritprogram, eller inte hinner se
de sista minuterna, kan du göra om det som boxen har auto-sparat
tillsammans med det som återstår av programmet till en inspelning
och därefter välja Spela in avsnittet
genom att trycka på
eller Spela in filmen.

FLERA SAMTIDIGA INSPELNINGAR
Du kan spela in tre program samtidigt som du tittar på ett fjärde
som du har spelat in eller som TiVo-tjänsten har spelat in åt dig.
Du kan också spela in två program samtidigt som du tittar på ett
program från Play & Film.

REC

När du trycker på
antingen:

SPELA IN PROGRAM DU TITTAR PÅ JUST NU
1. Spela in det program du tittar på just nu genom att trycka på

16

och välj

3. Välj sedan Inspelningsalternativ eller Avbryt inspelningen.

TiVo-tjänsten spelar även in det som visas på de andra två
tv-mottagarna (tuners) i boxen, så länge boxen är igång.
Det kallar vi ”Auto-spar”.

2. Välj Spela in avsnittet/filmen.

OK

REC

.

REC

GER AUTOMATISK

När du startar en inspelning med knappen
sätts en automatisk
tumme upp . Du kan själv lägga till eller ta bort tummar genom
att markera ett program i Tv-guide eller Mini-guide och trycka
på tummarna.

REC

INSPELNING FRÅN TV-GUIDE
1. Tryck på

REC

spelas det pågående programmet in från

a Där du bytte kanal senast, upp till max 60 minuter bakåt i tiden
ELLER
b Där programmet som du tittar på började enligt Tv-guide,
upp till max 60 minuter tidigare.

2. Markera det program du vill spela in och tryck på

REC

.

3. Välj Serieinspelning & fler alternativ.
4. Markera Skapa en serieinspelning, markera Alternativ
och tryck OK .

Kanal. Välj den tv-kanal som programmet sänds på eller ”alla”.

5. Nu visas Alternativ för Serieinspelning.

Spela in i HD. Om du bara vill ha HD-material.

ALTERNATIV FÖR SERIEINSPELNING
Du kan anpassa alternativen för Serieinspelning.
Inkludera. Inkludera avsnitt från tv och/eller skapa bokmärken
från Play & Film.
Börja från. Välj mellan säsonger eller nya avsnitt.
Hyr eller köp. Inkludera länkar till hyrfilm.
Spela in. Ange hur mycket du vill spela in av en serie genom
att välja något av följande alternativ:
•

 ytt & repriser – spelar in nya avsnitt som tidigare inte sänts i
N
Sverige, samt spelar in avsnitt som tidigare sänts i Sverige
(detta läge är satt som standard).

•

Endast nytt – spelar in nya avsnitt som tidigare inte sänts i Sverige.

•

 llt – spelar in allt som visas av en serie, både nya avsnitt,
A
gamla avsnitt samt repriser.

Spara max. Ange hur många avsnitt som ska sparas.
Spara tills. Ange hur länge avsnitten ska sparas.
Starta inspelning. Här kan du lägga till en buffert på några
minuter i början av inspelningen.
Stoppa inspelning. Här kan du lägga till en buffert på några
minuter i slutet av inspelningen.

FINNS DET REDAN I PLAY & FILM?
Välj inspelningsalternativet Lägg till i Mitt TiVo och bokmärk en
film, ett avsnitt eller en hel serie. TiVo-tjänsten samlar då dessa
bokmärken i Mitt TiVo tillsammans med dina inspelningar. När
titeln inte längre finns tillgänglig i Play & Film försvinner bokmärket.
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ÖNSKELISTA

SÖK
Med TiVo kan du söka igenom allt ditt innehåll
på ett och samma ställe. Du kan söka efter bland
annat serier, skådespelare och regissörer och
får direkt tips på innehåll.
Önska från TiVo Start
1. Gå till TiVo Start, genom att trycka på

.

2. Välj Hantera inspelningar > Önskelista, tryck
3. Välj Skapa en ny Önskelista och tryck

Om du är ute efter något särskilt, så har TiVo-tjänsten en helt
enastående sökfunktion.

OK

OK

.

.

Sök smart och snabbt bland allt innehåll, inklusive Play & Film
och dina egna inspelningar.

4. Fyll i ett eller flera av sökbegreppen: Sökord, Sökord med rubrik,
Skådespelare, Regissör, Kategori.

1. Gå till TiVo Start genom att trycka på

5. Bekräfta dina val och välj Klar med Önskelista då du är färdig.

2. Välj Sök.

Titta på ett program i Önskelista
1. Från TiVo Start väljer du Mitt TiVo.

SÖK
.

3. Skriv in sökordet.
4. Välj tecken med pilknapparna

och tryck
2 abc

OK

för att välja.

2. Inspelningar från Önskelista visas i form av ett litet
presentpaket .

till
. Tryck en gång för
5. Eller tryck på bokstavsknapparna
första bokstaven på knappen, två gånger för andra, o s v, precis
som på en äldre mobiltelefon. Använd 0 för mellanslag.

Du kan när som helst ändra din Önskelista, till exempel för att
korrigera stavning eller helt enkelt radera en önskning.

6. Byt ut alla skiljetecken (.,/& ) mot mellanslag

9 wxyz

__

ÖNSKELISTA
I Önskelista kan du lägga in program, filmer eller till exempel skådespelare. Då kommer TiVo-tjänsten att söka igenom allt som visas på
tv på dina kanaler och spela in allt som matchar det du lagt in på
din Önskelista.

Önska från Sök-resultat
1. Gör en sökning (se sidan 19).

.

0 __

7. Det är ingen skillnad på stora och små bokstäver.

För program/film:

För personer:

8. Sök efter personer med Förnamn <mellanslag> Efternamn.

• Se programmet/filmen.

• Tv/Filmer

• Spela in

• Produktioner

2. Välj Önskelista.

9. Så fort du skrivit en bokstav så börjar resultaten listas. De
populäraste sökningarna visas först. Ju fler bokstäver du skriver
in desto närmare träffar får du.

• Bokmärk programmet /filmen

• Mer information

3. Välj en befintlig Önskelista, tryck OK och gå in på Alternativ
för Önskelista för att att ändra eller ta bort.

• Visa fler sändningstider

• Lägg till i önskelista

10. Om du skriver fel, radera enstaka tecken med
Clear för att radera allt och börja om.

• Medverkande

Ändra eller ta bort en Önskelista
1. Från TiVo Start väljer du Hantera inspelningar.

eller tryck på

2. Välj Mer information.

11. Tryck

3. Välj Lägg till i Önskelista.

12. Välj rad med

4. Bekräfta med

13. Nu visas alla program som matchar din sökning.

OK

.

för att gå till första raden i sökresultaten.
och bekräfta val med

OK

.

. Längst ner till höger ser du symboler för hur
14. Flytta runt med
det markerade programmet finns tillgängligt.
15. Bekräfta val med

OK

.

16. Baserat på din sökning finns mängder av alternativ för ditt
sökresultat.
18

• Produktionsteam
• Liknande innehåll

TIPS!
Förfina din sökning med ett filter, till exempel titelnamn, HD-
kvalitet, kostnadsfritt, samt på kategorier som filmer, tv-program,
sport eller musik. Tryck på A innan du skriver in sökordet. När du
gjort dina filtreringsval trycker du på A igen.
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BETYGSÄTTA PROGRAM
OCH FILMER

INSPIRATIONSFÄLTET
TiVo lär sig vad du gillar och utifrån din smak inspirerar
tjänsten dig att upptäcka nya favoriter.

Du kan hjälpa TiVo att bli ännu snabbare genom att tala om
vad du gillar och inte gillar med en enkel knapptryckning.
Om du betygsätter med tumme upp
sparar TiVo-tjänsten
liknande program och filmer och du hittar dessa i TiVo-tips.
Om du trycker på tumme ner
för ett program, kommer du
inte att få TiVo-tips på liknande program i framtiden.
Ju mer du betygsätter program, desto bättre kommer dina
TiVo-tips att bli. Så glöm inte att trycka på
eller .

Gör så här
1. Du kan betygsätta alla program – oavsett om det är tv som
visas just nu, är inspelat, finns i Tv-guide, eller i Play & Film.
2. Om du gillar programmet trycker du på tumme upp
upp till tre gånger om du tycker det är fantastiskt.
3. Om du inte gillar det trycker du på tumme ner ,
upp till tre gånger om du verkligen inte gillar det.

,

HITTA DINA NYA FAVORITER
I inspirationsfältet får du rekommendationer om nya program som
TiVo-tjänsten tror att du kommer att gilla. För varje rekommendation
förklarar TiVo varför det rekommenderats till dig och du ser vilken
kanal eller tjänst som titeln finns tillgänglig från.
Du får hela tiden nya förslag baserat på de program du ser på,
vad du spelar in, de mest populära programmen just nu och dina
favoriter som du gett tummen upp.

Använd Inspirationsfältet:
1. Tryck på
och navigera upp . Nu är du i Inspirationsfältet!
2. Flytta runt med pilknapparna

och .

3. För varje ruta du markerar får du detaljerad information på
skärmen.
4. Markera något som känns intressant och tryck
vidare.

Anpassa inspirationsfältet:
1. Gå till TiVo Start genom att trycka på

OK

för att gå

.

2. Välj Inställningar och Hjälp och sedan Inställningar. Tryck
3. Välj Visning och tryck

OK

OK

.

.

4. Välj Anpassa inspirationsfältet.
5. Använd

20

OK

för att markera i listan vad du vill ska visas.
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FAVORITKANALER

PAUSA, HOPPA, SNABBSPOLA

Vill du bara se dina favoritkanaler i Tv-guide anger
du enkelt vilka kanaler du vill visa.

Med några lätta knapptryckningar på TiVo-fjärrkontrollen har du total
kontroll över det du tittar på. Med TiVo kan du pausa pågående program,
detta kallas för tidsförskjutning eller time shift.

7. Markera en kanal och tryck tumme upp
kanalen till favorit.

för att göra

PAUSA PÅGÅENDE PROGRAM

8. Markera en kanal och tryck tumme ner
den från favoritlistan.

för att bort

Det här är en riktigt finess! Använd den när telefonen ringer eller
middagen är klar mitt i barnprogrammet.

9. Välj Klart när du valt färdigt och aktivera sedan listan.

Via Tv-guide
1. Gå till Tv-guiden genom att trycka

TVGuide

för att lägga till kanalen bland dina
3. Tryck på tumme upp
för att ta bort en favoritkanal.
favoriter, eller tumme ner
4. Upprepa steg 3 för de kanaler du vill lägga till i din favoritlista
och aktivera sedan listan.

Om du har en lista över dina favoritkanaler blir det enklare att hitta i
Tv-guiden. Gör bara en enkel inställning i Tv-guide, Mini-guide eller
TiVo Start.

Aktivera listan
1. Gå till Tv-guiden genom att trycka

STÄLL IN FAVORITKANALER

2. Tryck på

Via TiVo Start

3. Välj alternativet Kanaler. Välj mellan Favoriter, för att visa din
egen lista, eller Alla, för att visa samtliga tv-kanaler.

1. Gå till TiVo Start, genom att trycka på

.

2. Välj Inställningar och Hjälp.
3. Välj Inställningar.
4. Om du har angett Föräldrakod, ange din kod.
5. Välj Kanaler.
6. Välj Favoritkanaler.

A

TVGuide

för att pausa. Tryck på

för att fortsätta titta.

När du pausar poppar det upp en tidslinje som motsvarar 60 minuter.

på fjärrkontrollen.

2. Markera tv-kanalen du vill lägga i din favoritlista genom att
flytta dig till kolumnen med tv-kanaler med och sedan
för att markera önskad kanal.
använda

FAVORITKANALER

Tryck på

på fjärrkontrollen.

på din TiVo-fjärrkontroll.

4. Aktivera listan genom att välja Visa guiden med dessa
alternativ, slutför genom att trycka OK .

Den gröna delen av skalan visar vad som finns sparat.
Det tjocka vita strecket visar var i tiden du befinner dig.
Auto-spar. När TiVo-boxen är på sparar den automatiskt upp
till 60 minuter på den inställda kanalen som en tillfällig inspelning.
När du byter kanal raderas den tillfälliga inspelningen och en
ny startar på den nya kanalen.

För att snabbt komma ikapp tryck på

Du kan spola framåt tills du kommer ikapp utsändningen
av pågående program.

SNABBSPOLA OCH HOPPA

. Hoppa framåt 30 sekunder

Hoppa framåt till programmets slut, tryck på
Hoppa 15 min framåt. Tryck två gånger på

.

Efter snabbspolning och slow motion återgår du till uppspelning i
normal hastighet med
. Du kan också trycka paus
för att
stoppa och sedan paus
igen.

Snabbspola bakåt och framåt . Tryck upp till tre gånger på
samma knapp för att ändra hastigheten.
Hoppa bakåt till programmets början, tryck på

Slow

ÅTERGÅ TILL NORMAL UPPSPELNING

REC

Hoppa bakåt 8 sekunder

och håll nedtryckt.

SLOW MOTION
För att spela upp i Slow motion tryck på

Spara den tillfälliga inspelningen och se den vid ett senare
tillfälle, tryck på .

Hoppa 15 min bakåt. Tryck två gånger på
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Du kan spola framåt tills du kommer ikapp den pågående
tv-sändningen.

Du kan spola tillbaka till där du bytte kanal senast men
max 60 minuter.

.

och håll intryckt.
och håll intryckt.

och en gång på
och en gång på

STEGA FRAMÅT BILD FÖR BILD
Pausa, tryck på

. Stega framåt bild för bild, tryck på .

.
.
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PLAY & FILM

APPAR

TiVo gör att du aldrig behöver missa ett favoritprogram.
Med Play & Film hittar du alltid någonting att titta på när det passar dig.

Här hittar du nyttiga och underhållande appar i din TiVo-box.
Vi fyller på med fler efterhand. Här finns också TiVo-skolan som
beskriver olika funktioner i TiVo-boxen.

HYRA FILM

1. Tryck på

Du kan titta upp till 48 timmar på hyrda filmer (24 timmar för
erotikfilm).

2. Välj Appar.

För att undvika oönskade köp, aktivera Köpkod. Med Köpkod
aktiverad är köp av erotiskt innehåll låst. Läs mer under Inställningar
– Säkerhet på sid 36.

Play & Film
1. Gå till TiVo Start genom att trycka på , välj Play & Film
och tryck . Eller tryck på
på din TiVo fjärrkontroll.

för att komma till TiVo start.

3. Markera den app du vill använda och tryck

OK

.

4. När fler appar kommer, installeras de automatiskt.
Hitta mer information om våra aktuella appar
på comhem.se/tivosupport.

2. Välj ett av menyvalen och tryck .
3. Välj kategori och tryck
4. Tryck

PLAY & FILM
I Play & Film hittar du reklamfria program och ett stort utbud
av hyrfilm. Det finns en mängd serier i hela säsonger.
Välj mellan tusentals filmer, allt från de allra senaste succéerna
till klassiska favoriter.
Play ingår utan extra kostnad för de kanaler du har i ditt abonne
mang, som har en tillhörande playtjänst. Du kan också köpa till
vissa playtjänster som Tillvalstjänst.

OK

OK

. Välj program eller film och välj Se nu.

för att starta uppspelning.

5. Om du har aktiverat köpkod så behöver du knappa in den
när du hyr en film.
6. Om du inte har en köpkod aktiverad trycker du
hyra en film.

för att

7. Börja titta.
8. Hyrda filmer och pausade playprogram hittar du under
Hyrt & pausat.

Du kan titta så många gånger du vill på playinnehåll. De nyaste
programmen hittar du överst i de olika kategorierna.
Under Hyrt & pausat hittar du de Play & Film-program du har
pausat och inte tittat färdigt på än. Här läggs även filmer som
har hyrtid kvar så att du snabbt hittar dem.
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MITT TIVO

TIPS FÖR MITT TIVO
Om du snabbt vill komma till slutet av listan i Mitt TiVo trycker
du på . Markera en mapp och tryck OK . Då visas alla avsnitt
i mappen.

Här samlas alla program du spelat in och bokmärkt
och allt innehåll som TiVo rekommenderar åt dig.

Mitt TiVo listar alla tv-program du själv spelat in eller bokmärkt.
Här listas även de program som TiVo-tjänsten spelat in åt dig som
TiVo-tips. De här ikonerna visas i Mitt TiVo:

DINA INSPELNINGAR

Inspelat och klart. Inspelningen finns kvar i mer än 72 timmar.

Mapp som innehåller alla inspelade TiVo-tips.

Raderas inte förrän du gör det manuellt.

Mapp som innehåller nyligen borttagna inspelningar.
Det går att ångra radering.

Kommer att raderas inom 72 timmar för att få rum med
annan inspelning med högre prioritet.

Bokmärkta filmer.
Mapp för filmer från Play & Film som du bokmärkt.

Tillgänglig i mindre än 72 timmar på grund av rättighetsskäl.

Ett program som spelas in just nu.

Kommer att raderas inom 24 timmar för att få rum med
annan inspelning som du har planerad.

Ett program som är ett TiVo-tips spelas just nu in i den
här mappen.

Tillgänglig i mindre än 24 timmar på grund av rättighetsskäl.

Mapp som innehåller ett eller flera program från din
Önskelista.

Programmet är ett TiVo-tips. TiVo-tips spelas in bara om
det finns plats och TiVo-tips är de första att raderas om
det saknas ledigt utrymme för nya inspelningar.

Raderat program som ligger i mappen Nyligen borttagna
inspelningar.

Mapp som innehåller mer än ett avsnitt i samma serie.

Bokmärkt innehåll från Play & Film. Om ikonen är vit är
innehållet tillängligt, om den är grå finns innehållet inte tillgängligt just nu. Innehållet finns inte sparat på hårddisken.

Under kategorin Alla hittar du alla inspelningar. De program du själv
har valt att spela in visas överst. De program som TiVo-tjänsten
har spelat in åt dig visas längre ner. Du kan också välja att gå
direkt till en av de kategorier som finns att välja mellan, till exempel
Film, Sport eller Barn.

SORTERA INSPELNINGAR
Du kan sortera dina inspelningar i alfabetisk ordning eller efter
inspelningsdatum (med det senaste överst) med .

VISA ELLER DÖLJ KATEGORIER I MITT TIVO
Du kan välja vilka kategorier som ska visas i Mitt TiVo.
1. Välj Mitt TiVo.
2. Tryck på

A

och välj rubriken Vänster kolumn och tryck

OK

.

3. Markera den kategori du vill visa eller dölja genom att trycka .
Tryck OK för att markera eller avmarkera kategorin.
4. Tryck på A för att bekräfta. Du kan även välja i vilken ordning
kategorierna ska visas.

PROGRAMINFORMATION
Visa information för dina inspelningar i Mitt TiVo genom att markera
ett program och tryck på OK . Härifrån kan du också välja att spela
upp, ta bort eller ändra en inspelning.

TILLGÄNGLIGT UTRYMME
Kan du se en liten skala och en procentsats vid rubriken Mitt TiVo?
Den visar hur mycket inspelningsutrymme du har använt.
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RADERA PROGRAM I MITT TIVO
Markera ett program och tryck på Clear för att ta bort det från
Mitt TiVo. Raderade program hamnar i mappen Nyligen borttagna
inspelningar.
Radera en hel serie genom att markera seriemappen och tryck på

Clear

.

NYLIGEN BORTTAGNA
Mappen Nyligen borttagna inspelningar hittar du i slutet av
listan i kategorin Alla i Mitt Tivo.

ÅNGRA RADERING
Om du vill hämta tillbaka ett raderat program, gå in i Nyligen
borttagna inspelningar, och markera det du vill rädda.
Tryck OK och välj Återställ detta programmet.
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HANTERING AV
PLANERADE
INSPELNINGAR

VANLIGA FRÅGOR
OM INSPELNINGAR
Prioritera inspelningar
1. Välj TiVo Start och Hantera inspelningar.
2. Välj Hantera Serieinspelningar.
3. Listan innehåller dina planerade serieinspelningar.
De ligger i prioritetsordning, viktigast överst.
4. Markera den inspelning du vill ändra prioriteten på.

Kan jag spela in mer än ett program i taget?
Javisst, din TiVo-box har tre separata tv-mottagare och kan spela in
tre program samtidigt, och till och med samtidigt som du tittar på
ett program från Mitt TiVo.
Hur vet jag när jag spelar in program på alla tre mottagare?

Exit/
TV

Du kan också växla mottagare i Info-rutan. Tryck följt av , sedan .
Sedan bläddrar du mellan mottagarna med och . Tryck sedan OK
för att välja.
Info

6. Avsluta med .
7. Nu kan du välja nästa inspelning och prioritera den.

Gå till Mitt TiVo och välj Hantera inspelningar för att hantera
de program du redan har spelat in och de du planerar att spela in,
även de som ingår i en Serieinspelning.

AVBOKA EN INSPELNING
Har du ändrat dig? Om du vill avboka en inspelning går du till
Planerade inspelningar, markerar programmet och trycker på

Om du har planerat en inspelning men den inte utfördes är det
här du får reda på varför.

När tre program spelas in ser du tre röda lampor på framsidan av
TiVo-boxen. De röda lamporna visar hur många program som spelas
in just nu.

Lösa inspelningstrassel
1. Välj TiVo Start och Hantera inspelningar.

Kan jag titta på ett program samtidigt som jag spelar in det?
Ja, det kan du.

2. Välj Ej genomförda inspelningar.
Clear

.

HANTERA DINA PRIORITERINGAR

3. Markera ett program och tryck på
på vad som är fel.

Info

för att få reda

Jag spelar in tre program och vill byta kanal?
Om du spelar in program på tre kanaler samtidigt kan du bara byta
till en av dessa kanaler, eller titta på ett inspelat program i Mitt TiVo.
För att växla mellan de tre mottagarna trycker du upprepade gånger
på .

5. Tryck på för att välja den, flytta den sedan till en
annan plats i listan med hjälp av och .

INSPELNINGSTRASSEL

På samma sätt som i exemplet ovan visas en röd ikon om inspelning
pågår.

Hur vet jag vilka program som spelas in just nu?
Tryck på
på fjärrkontrollen när du tittar på ett program på en
tv-kanal.
Info

Vad händer om två inspelningar kolliderar?
Från TiVo Start välj Hantera inspelningar och sedan Hantera
inspelningar. Där kan du ändra prioritering.
Om du vill titta på en annan kanal än någon av de tre som du spelar
in på måste du först avsluta inspelningen på en av kanalerna.
Prova också att söka efter en repris att spela in. Eller beställ en
serieinspelning och välj Allt under alternativen för Spela in.
Då spelas även alla repriser in.
Ibland kan du lösa problem med krockar genom att ändra stoppoch starttider för inspelningar i Inspelningsalternativ.
Aktivera TiVo-boxens praktiska skydd mot överlappande inspelningar.

Dina Serieinspelningar och din Önskelista är prioriterade i den
ordning du gjorde dem. Om du spelar in fler än ett program samtidigt
så prioriteras den först planerade inspelningen som den viktigaste.

Plats för fler program
Radera alla program du inte vill ha längre.
Den översta ikonen till vänster i inforutan är markerad
visar vad du tittar på just nu.
Om inspelning pågår visas en röd ikon

och

.

Minska antalet inspelningar som är markerade Behåll tills jag
raderar och välj andra alternativ, välj till exempel att behålla dem
i bara en vecka.

Markera ikonen nedanför, genom att trycka på . Nu ser du vad
som visas eller spelas in på de andra mottagarna.
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INSPELNINGSVERKTYG

TIVO-TIPS

Extrafunktioner som gör att dina inspelningar fungerar smidigt.

TiVo lär sig vad du gillar och inspirerar dig att upptäcka
liknande innehåll. Glöm fasta tider och njut av en tv-upplevelse
du skapar själv tillsammans med TiVo.

Finns det något värre än att missa den spännande finalen i ditt
favoritprogram eller avsparken i den stora matchen som du har
spelat in?
Men det fina med din nya TiVo-tjänst är att den klarar av det problemet.

SKYDD MOT ÖVERLAPPANDE INSPELNINGAR
Om du spelar in flera program efter varandra, men på olika kanaler,
vill du ju vara säker på att din TiVo-tjänst inte missar början på ett
eller slutet på ett annat.
Funktionen Överlappningsskydd ger dig alternativ för hur kolliderande inspelningar ska hanteras när de uppträder.

INSPELNING MED ÖVERLAPPNINGSSKYDD
TiVo-boxen har tre tv-mottagare som kan spela in samtidigt på tre
kanaler. Tack vare detta minskar risken för krockar jämfört med andra
boxar. TiVo-tjänsten har dessutom ett praktiskt Överlappningsskydd för att spela in hela de program som du tycker är viktigast.
Om Överlappningsskydd är avstängt och två program överlappar
varandra med några minuter på samma mottagare, avbokas den
inspelning som har lägst prioritet.
Om Överlappningsskydd är på, väljer TiVo-tjänsten den inspelning
som har lägre prioritet och klipper inspelningen med några minuter
(upp till fem) så att båda programmen kan spelas in.
Om det gäller upprepade inspelningar använder Överlappningsskydd menyn Hantera Serieinspelningar för att ta reda på vilka
program som har högst prioritet. Enstaka inspelningar får den
högsta prioriteten, medan TiVo-tips alltid har den lägsta.

FÖRLÄNGA INSPELNINGAR AV DIREKTSÄNDNINGAR
Direktsända evenemang som sport och prisutdelningar drar ofta
ut på tiden. Du kan använda inställningen Förläng inspelning av
direktsändning så att TiVo-tjänsten automatiskt frågar dig om du
vill lägga till lite extra tid till din inspelning för den här typen av program.

Ställa in Överlappningsskydd
1. Från TiVo Start väljer du Inställningar och Hjälp.
2. Välj Inställningar och .
3. Välj Inspelning och .

Kolla in vilka program TiVo-tjänsten föreslår och betygsätt dem.

INSPELADE TIVO-TIPS
Dina sparade TiVo-tips hittar du snabbt och enkelt via kategorin
TiVo-tips i vänster kolumn i Mitt TiVo. Du kommer även åt mappen
om du går via kategorin Alla i Mitt TiVo.
med TiVo-tips

FÖRSLAG PÅ AUTOMATISKA INSPELNINGAR

4. Välj Överlappningsskydd.
5. Välj passande alternativ och tryck

TiVo-tjänsten lär sig faktiskt vad du gillar mest och ger dig TiVo-tips.
Men inte vad som helst – den föreslår program och filmer med utgångspunkt från vad du tittar på, vad du har spelat in och från dina
Gilla-tryckningar med Tum-knapparna.

OK

.

Förläng inspelning av direktsändning
1. Från TiVo Start väljer du Inställningar och Hjälp.
2. Välj Inställningar och .

Om det finns utrymme på din TiVo-box kommer den automatiskt
att spara TiVo-tips åt dig. TiVo-tips konkurrerar inte ut de program
du själv har valt att spela in. Och TiVo-tipsen är alltid de första
som raderas för att lämna plats åt de inspelningar som du själv
har bokat.

4. Välj Inspelning av direktsändning.

Förbättra dina TiVo-tips
1. Se vad TiVo-tjänsten har föreslagit genom att gå till
TiVo-tips i Mitt TiVo.

5. Välj passande alternativ och tryck

2. Tryck .

3. Välj Inspelning och .
OK

.

Stäng av automatisk inspelning av TiVo-tips
1. Välj Inställningar och Hjälp från TiVo Start.
2. Välj Inställningar och ange din föräldrakod (om du har ställt in en).
3. Välj Inspelning.
4. Välj TiVo-tips.
5. Ändra dina inställningar.

3. Gå ner till slutet av listan och välj Förbättra mina TiVo-tips.
4. Tryck . Markera ett program och härifrån kan du förfina
eller
TiVo-tipsen genom att betygsätta med tumme upp
tumme ner .

När du ställer in en ny inspelning kommer din TiVo-tjänst att säga till
om några inspelningar kolliderar och ge dig alternativ för att lösa det,
till exempel genom att förkorta det program som har lägre prioritet.
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TIDSLINJEN

TILLGÄNGLIGHET

Tidslinjen syns på din skärm när du pausar, spolar eller
tidsförskjuter ett program. Med Tidslinjen kan du navigera
i det program du tittar på.

Hjälp för syn- och hörselskadade.

DU ÄR HÄR

PROGRAM SOM REDAN FINNS TILLGÄNGLIGA

Du kan när som helst se var du är genom att trycka på
, ,
eller – då visas Tidslinjen och du kan orientera dig i programmet.

För alla inspelade program eller program från Play & Film
representerar Tidslinjen programmets hela längd.

Hjälpmedel för hörsel- och synskadade ingår i respektive
programbolags ansvar.

Pågående program
För pågående program representerar Tidslinjen 1,5 timmar och
det gröna fältet upp till 60 minuter.

Beroende på hur långa programmen är visas olika tidsmarkeringar.

Direkttextning
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp och
sedan Inställningar igen.

De vita markeringarna visar 15 minuters intervall. Det tjocka vita
strecket visar alltid var du är, och om du är i det gröna området tittar
du med Tidsförskjutning (Time Shift) och du ligger efter den
pågående utsändningen.
Det tjocka vita strecket och
angiven tid visar var du är nu.

De vita markeringarna
ligger 15 minuter isär.
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Här är där du kommer ikapp
utsändningen.

Uppspelningsstatus.
Här är programmet pausat.

TiVo-boxen ger tillgång till de hjälpmedel som respektive
tv-kanal erbjuder.

2. Välj Visning och sedan Undertextning.
3. Välj Hörselskadade och markera På.
Det tjocka vita strecket
och angiven tid visar var du
är nu räknat från början.

De vita markeringarna ligger
olika långt isär beroende på
programmets längd.

Uppspelningsstatus. Här är det
snabbspolning bakåt dubbel hastighet.

4. Gå upp till Klar med inställningsalternativ för
undertextning och tryck på OK .

Programmets
längd.

33

INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP
Här ändrar du Tivo-tjänstens grundinställningar
att passa just dig.

HJÄLP

SÄKERHET

Hur var det nu jag skulle göra? TiVo-tjänsten innehåller inbyggd
hjälp för dig i soffhörnet.

TiVo-tjänsten har en Föräldrakontroll med en fyrsiffrig kod som
du själv väljer och som ger dig möjlighet att bestämma vilka kanaler
dina barn får titta på och också spärrar boxens inställningar.

Under Inställningar och Hjälp hittar du den inbyggda hjälpen
i TiVo-tjänsten. Hjälpen är i form av små filmer och bildspel.
Här finns information om hur du använder din TiVo-tjänst, fler
ämnen som inte tas upp i den här guiden och hjälp med felsökning.
Titta i Hjälp om du stöter på några problem.

Använda Hjälp
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Hjälp och tryck
Många av grundinställningarna i TiVo-tjänsten gjorde du när
TiVo-boxen installerades. Här under Inställningar och Hjälp kan
du ändra dem och göra ännu fler, för att bestämma hur TiVo-boxen
ska fungera för att passa din tv, ditt språk och din smak m m.

UNDER INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP HITTAR DU
Inställningar – Bild, ljud, favoritkanaler, språk, undertextning m m.
Meddelanden – Information till dig som har TiVo-tjänsten.
Konto- och systeminformation – Teknisk information, som du kan
bli ombedd att kontrollera vid kontakt med Com Hem Kundservice.

OK

.

Change settings to show the TiVo displays in English
1. Press
on your remote to go to TiVo Start.
2. Choose Inställningar och Hjälp and choose Inställningar
in the right column with Press OK .
3. Choose Visning and press

OK

.

4. Choose Menyspråk and press

OK

.

5. Choose Engelska for English and press

OK

.

The screen may go black for a few seconds while changing settings.

Det går också att aktivera en personlig Köpkod, som då alltid
måste anges vid köp i boxen.

FÖRÄLDRAKONTROLL
1. Med Föräldrakontroll aktiverad är erotikkanaler
och allt erotisk innehåll i Play & Film låst.
2. Även program som av programbolagen har klassats
som erotik låses, till exempel nattetid på vissa filmkanaler.
3. Med Föräldrakontroll aktiverad går det även att låsa en
eller flera andra kanaler.
Föräldrakontroll är inte aktiverat vid leverans.
För att titta på låst innehåll måste du ange en föräldrakod.

Första gången – aktivera Föräldrakontroll
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Föräldrakontroll.
3. Välj Aktivera föräldrakod.

Inaktivera Föräldrakontroll
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Föräldrakontroll.
3. Välj Stäng av föräldrakod.
4. Knappa in din föräldrakod, fyra siffror.
5. Nu är föräldrakoden avstängd.

4. Välj föräldrakod, knappa in fyra siffor med fjärrkontrollen.
5. Bekräfta föräldrakod, knappa in samma fyra siffror igen.

Hjälp – Inbyggd hjälp, TiVo-skolan.
Standby – Ställ TiVo-boxen i standby-läge.
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INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP
– FORTSÄTTNING
Ändra dina koder för Föräldrakontroll eller köp
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.

UNDERTEXTER
En del svenska tv-kanaler visar svensk översättning i form av
textremsor i bild, så kallade undertexter. Dessa texter är en del av utsändningen och det går inte att koppla bort dem.

2. Välj Föräldrakontroll/Köpkod.
3. Ange din kod.

Flera svenska kanaler sänder även textning på svenska via Text-tv.
Denna textning underlättar när du har svårt att höra på tv. För de
flesta kanaler är det text-tv-sid 199.

4. Välj Ändra föräldrakoden/köpkoden.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

SKYDDA DINA PIN-KODER
Du kan när som helst ändra dina PIN-koder för Föräldrakontroll
och köpkod.

Lås kanaler
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.

KÖPKOD
Du kan enkelt aktivera en fyrsiffrig kod för att göra inköp av program
och film i Play & Film och Pay-Per-View. Detta är inte samma kod
som för Föräldrakontroll.

Aktivera Köpkod
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Köpkod.
3. Välj Aktivera köpkod.
4. Välj Köpkod, knappa in fyra siffror.
5. Bekräfta köpkod, knappa in samma fyra siffror igen.
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3. Välj Lås kanaler.
4. Om du inte har ställt in en PIN-kod gör det nu. Välj PIN-kod,
fyra siffror.
5. Markera den kanal som du vill låsa.
OK

Vissa utländska tv-kanaler erbjuder valbara undertexter. För att se
dessa undertexter ska du göra en permanent inställning i menyn
eller en tillfällig inställning med hjälp av .

Aktivera undertexter
1. Från TiVo Start, välj Inställningar och Hjälp och sedan
Inställningar.
2. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange PIN-kod.
3. Välj Visning och sedan Undertextning.

.

7. Låsta kanaler är märkta med ett hänglås

Exit/
TV

Info

2. Välj Föräldrakontroll.

6. Tryck

Om du använder textning via text-tv måste du avsluta text-tv-läget
innan du kan byta kanal, annars tolkar boxen det som att du byter
text-tv-sida. För att avsluta, tryck på .

4. Sätt Undertextning till På.

.

8. För att låsa upp en kanal, markera kanalen och tryck

OK

.

5. Välj Språk.
6. Gå upp till Klar med inställningsalternativ för
undertextning och tryck på OK .

TIPS!
Kontakta Com Hem Kundservice på 90 222
om du har glömt bort din kod!
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INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP
– FORTSÄTTNING
Se dina nätverksinställningar
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.

SYSTEMINFORMATION
Här hittar du all teknisk information. Vid kontakt med Com Hem
Kundservice kan vi be dig att uppge den här informationen.

2. Välj Inställningar.
3. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange föräldrakod.
4. Välj Nätverk.
5. Här får du information om din nätverksanslutning som du kan
anända vid kontakter med Com Hem Kundservice.

2. Här visas alla meddelanden. Olästa meddelanden är markerade
.
med
När du installerade TiVo-boxen gjordes anslutningen till Com Hems nät.
Anslutningen behöver vara intakt för att TiVo-boxen ska fungera.
Nätverksinställningarna behöver du normalt sett bara gå till om du
ringer oss för att få hjälp.

MEDDELANDEN
Vi håller dig informerad om nyheter, viktiga ändringar i tv-tablåer
och annat som du behöver veta.
När du får ett meddelande visas ett kuvert bredvid Inställningar
och Hjälp på TiVo Start.
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3. Markera det meddelande du vill läsa och tryck på

OK

.

4. Om hela meddelandet inte får plats på skärmen använder du
för att bläddra.

2. Välj Konto- och systeminformation.
3. Välj ett av alternativen
a Systeminformation
Detaljerad information om det innersta i TiVo-tjänsten.

Läs dina meddelanden
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp och sedan
Meddelanden.

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

Visa Systeminformation
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.

Ch

b Upphovsrättsinformation
All information om upphovsrätt, varumärken och annan
information om TiVo-tjänsten.
c Boxdiagnos
Här finns information om hur TiVo-tjänsten fungerar.

STARTA OM ELLER ÅTERSTÄLL
Vill du starta om din TiVo-box eller radera det som finns inspelat?

OBS!
Tänk på att några av de val som du gör här inte går att ångra!
Du kan radera alla dina inspelningar och inställningar. Var försiktig!
Läs och följ instruktionerna på skärmen.

Starta om eller återställ
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Starta om eller återställ
a Starta om TiVo-boxen
Omstart tar några minuter.
b Ta bort tummar & förslag
Detta kan ta upp till 60 minuter, inklusive omstart.
c Rensa information
Raderar alla framtida inspelningar. Detta kan ta upp till
60 minuter inklusive omstart.
d Rensa allt
Raderar allt som är inspelat på hårddisken
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AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
Anpassa inställningarna för bild, ljud och visning
för att få ut det mesta av din TiVo-tjänst.

BILD
Vid första installationen känner TiVo-boxen automatiskt av vilken tv
du har och hur den är inkopplad. Om du byter tv är det lämpligt att
göra om inställningarna.

Ändra bildinställningar
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.

b Panel – alla program visas i rätt proportioner. På en modern tv
med formatet 16:9 visas program som är producerade i det
äldre bildformatet 4:3 med svart till vänster och höger.
44

4. Välj Video.
5. Välj Bildformat.
a Välj Ändra inställningarna
b Välj Identifiera automatiskt. Vänta medan TiVo-boxen känner
av vilken tv du har.
c Välj Behåll automatiska inställningar.

3. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange föräldrakod.
c Zoom – TiVo-boxen identifierar svarta områden runt om och
zoomar in så långt det går. Nackdelarna med att använda
Zoom-inställningen är att texter i underkant kan döljas och
att bilden förlorar i skärpa.
Före
4
4

16

16
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– Hej kompis,
o
jag har skaffatt TiVo från Com Hem.
m

5. Välj Annat ljudspråk.
a Välj Första ljudspråk.
b Välj språk som ska användas som standardspråk för ljudet
i kommande program om de har flera ljudspår.
a Om din tv eller ljudanläggning kan återge Dolby-ljud,
välj Använd Dolby-Ljud.

– Spännande,
n
när får frugan
n och jag komma och
h kolla?

Efter
9

b Annars, välj Endast PCM (inte Dolby) .
16
16

9

– Hej kompis, jag har skaffat TiVo från Com Hem.
– Spännande, när får frugan och jag komma och kolla?
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4. Välj Ljud.

6. Gå tillbaka till Ljudinställningar och välj Ljudformat.

6. Välj Bildformat.
a Full – bilden fyller alltid hela tv-skärmen. Detta innebär att
program som är producerade i det äldre bildformatet 4:3
dras ut i sidled för att passa formatet 16:9, och människor
ser tjockare ut än de egentligen är.

Ändra ljudinställningar
1. Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
2. Välj Inställningar.
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2. Välj Inställningar.
3. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange föräldrakod.

LJUD
Här ställer du in allt som har med ljud att göra.

7. Välj Färg på kantram
Välj färg på kantram för bildformatet 6b Panel. Grå eller Svart.

TIPS!
Du kan göra en inställning för att styra din tv och ljudanläggning
med TiVo-fjärrkontrollen. Läs mer på sid 12.

7. Välj Knappljud.
Här bestämmer du om du vill höra ljudeffekter från TiVo-boxen.
Ljuden kan vara praktiska som bekräftelser på att ditt knapptryck på fjärrkontrollen har registrerats.
Välj mellan tre olika ljudnivåer eller inget ljud.
Knappljuden hörs inte om du valt Använd Dolby Audio och
programmet som du just nu lyssnar på sänds med Dolby Audio.

8. Övriga inställningar under Bild kan du bli ombedd att justera i
samråd med Com Hems Kundservice. Om du är en kunnig
användare som vill optimera TiVo-boxen tillsammans med till
exempel en videoprojektor kan de här inställningarna även vara
något för dig.

40

41

FELSÖKNINGSGUIDE
Uppstår problem med din TiVo kan du här
få hjälp med några vanliga frågor.

ANVÄNDA FELSÖKNINGSGUIDEN
Här hittar du enkla beskrivningar och hjälp med de vanligaste
problemen.

Koppla upp dig
Vanliga frågor om din TiVo-tjänst och TiVo-box hittar du på
comhem.se/tivosupport.
Prata med oss
Har du fortfarande frågor? Vill du prata igenom det med en expert?
Ring Com Hem Kundservice på 90 222.
Hjälp, strömavbrott!
Vad händer vid strömavbrott eller om du stänger av din TiVo-box
med strömbrytaren på baksidan eller drar ur strömkabeln?

Felsök fjärrkontrollen
1. Kontrollera om lampan på fjärrkontrollen blinkar när du trycker
på någon knapp.

AV
TVGuide

2. Om inte, kontrollera att batterierna är rätt isatta. Prova att rulla
OK ifall det kan vara glappkontakt. Eller byt batterier
på batterierna
eftersom de gamla kanske tagit slut.
Source

Text

Info

Exit/
TV

3. Om lampan på fjärrkontrollen blinkar, men lampan på TiVoboxen inte blinkar, starta om boxen.
Ch

Vol

REC

Allting som finns inspelat finns kvar i boxen. Men du missar alla TiVo-tips
och alla inspelningar som du planerat. Så stäng inte av TiVo-boxen.

Varför tar TiVo-boxen så lång tid på sig att starta?
Om du stängde av strömmen helt (inte bara ställde den i standby-läge)
kan det ta en stund för TiVo-boxen att starta. Den behöver göra flera
systemkontroller innan den startar.
Varför händer ingenting när jag trycker på fjärrkontrollen?
Om TiVo-boxen inte reagerar på fjärrkontrollen kan du felsöka så här.

Tryck in standby-knappen på boxen
och håll den intryckt tills
lamporna på TiVo-boxens framsida blinkar grönt.
Slow

A
1
4 ghi
7pqrs
Clear
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Boxen verkar fungera men varför ser jag
ingenting på min tv?
Din tv kan vara inställd på att visa någon annan ingång än den som
TiVo-boxen är kopplad till.

C

B
2 abc
5

D
3 def
6 mno

jkl

8 tuv
0 __

9 wxyz
Enter

Ext.

Source

Använd Input-, Source eller AV/Video-knappen på tv:ns fjärrkontroll
(inte din TiVo-fjärrkontroll) för att ändra ingång. Byt till den ingång
som TiVo-boxen är inkopplad i på din tv.

TiVo-boxen säger att det inte finns mer
utrymme för inspelningar
Tivo-tjänsten kontrollerar hur mycket utrymme som kommer att
behövas i framtiden och hur mycket utrymme du använder nu.
Om utrymmet för inspelningar under Mitt TiVo börjar bli fullt kommer
tjänsten att föreslå vad du kan göra (till exempel radera program
tidigare) för att frigöra utrymme. Men det är alltid helt och hållet
upp till dig vad som spelas in och hur länge det sparas.

Jag vet att mitt program sänds, men det
kommer inte upp när jag söker
Från TiVo Start välj Inställningar och Hjälp.
Välj Inställningar.
Välj Nätverk.

Det utrymme som behövs för en inspelning varierar från kanal till
kanal och från program till program. Till exempel tar ett program i
HD-kvalitet mer plats.

Jag vet att ett program sänds men kan
inte hitta det i Tv-guide
Kontrollera att Tv-guide visar Alla kanaler.
Tryck på

TVGuide

.

Tryck på

A

.

Gå in på Kanaler och välj Alla.
Tryck på A för att bekräfta.

Se när din TiVo-tjänst senast var ansluten till nätverket.
Välj Anslut och uppdatera.
Nu uppdateras TiVo-boxen. Det tar en stund, upp till en timme om
det var länge sedan boxen uppdaterades förra gången. Under tiden
kan du titta på tv.
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FELSÖKNINGSGUIDE
FORTS
TiVo-tjänsten säger att den ”organiserar
programinformation”?
Det är inget att oroa sig för. Det här meddelandet innebär att TiVo-
boxen kan ha råkat ut för ett strömavbrott när den samlade in all
den programinformation den behöver för att fungera ordentligt.
Varför har mitt program inte spelats in?
Om din inspelning inte finns i Mitt TiVo, gå till Ej genomförda
inspelningar för mer information:
1. Från TiVo Start välj Hantera inspelningar.
2. Välj Ej genomförda inspelningar.
Inspelningen kan ha raderats eller så beror det på något av följande:
•

•

En inspelningskrock för en Serieinspelning (till exempel om
du har försökt spela in för många saker på en gång). Då spelar
TiVo-boxen in de program som har högst prioritet.
En inspelningskrock med ett annat program. För att komma
runt krocken kanske du blev ombedd att sluta spela in ett visst
program för att kunna spela in ett annat. Om du godkände
detta avbokades en av inspelningarna.

•

Om programmet var en repris kanske din Serieinspelning var
inställd på att bara spela in nya avsnitt.

•

Om TiVo-boxen varit strömlös.

•

Programmet kanske inte sändes som förväntat.

Vad händer om en direktsändning som jag spelar in kommer
att dra över tiden?
Om TiVo-boxen ser att den inspelning du planerar är direktsänd
(till exempel ett sportevenemang eller en prisutdelning) visas ett
meddelande som frågar om du vill lägga till lite tid i slutet, om det
skulle dra över tiden.

44

Om du tittar på ett program samtidigt som det spelas in kan du
lägga till extra inspelningstid från skärmen Inspelningsalternativ i
Mitt TiVo.

Hur spelar jag in program som ännu inte finns med i tv-guide?
Skapa en Sökning i Önskelista med vissa ord eller programnamn. På
så sätt blir det automatiskt inspelat när det kommer in på tv-tablån.
Om du vet vilket datum, vilken tid och på vilken kanal programmet
kommer att sändas kan du ställa in en manuell inspelning.

Inspelning från appen Com Hem Play eller dator
Den inspelning som jag beställde på appen Com Hem Play eller på
min dator fungerade inte.
Om TiVo-boxen var strömlös när du ställde in inspelningen kommer
inte din begäran att hämtas upp förrän den sätts på igen. Om
TiVo-boxen inte sätts på förrän efter att programmet börjar
fungerar inte inspelningen.
Såg du ett meddelande om att din beställning gick fram? Om inte,
kan det ha blivit något fel.
Titta i mappen Ej genomförda inspelningar. Eventuella problem
med inspelningar visas här.
Om programmet sänds på en kanal som du inte har abonnemang
på spelas det inte in.

Ett program spelades in på en annan tid än jag ställde in
Om programmet du valde att spela in kolliderade med någon
annan av dina inspelningar försöker TiVo-boxen att hitta en annan
sändningstid för samma program, och spela in det istället.

Din tv kanske är inställd på en annan ingång. De flesta tv-apparater
har en knapp på fjärrkontrollen eller en knapp på själva tv:n som heter
Source/TV/Video/Input.

Bild och ljud
Hur blir jag av med svarta eller gråa fält som ligger i toppen och
botten eller i sidorna av skärmen?

Försök att ändra ingångsinställningen med hjälp av dessa knappar.

Se avsnittet Avancerade inställningar i den här guiden.

Bild och ljud är i osynk
Försök med att byta kanal och därefter byta tillbaka igen.
Tryck på

Exit/
TV

Ext.

Source

Se till att alla kablar är ordentligt inkopplade till din TiVo-box, tv och
eventuell annan utrustning som du använder med din tv.

Jag kan inte välja Annat ljudspår
För att ändra ljudspår för pågående program, tryck på
välj Ljudspår
och byt alternativ.

Info

,

Det kan hända att det inte finns något annat ljudspår för det
program du tittar på.

på fjärrkontrollen för att försöka synka om.

Gå till TiVo Start och tryck sedan på
att återgå till det som sänds på tv.

AV

för

Om inget av detta fungerar, starta om TiVo-boxen. Om inte heller
detta hjälper ligger felet sannolikt i utsändningen av programmet.
Vänta till nästa program på samma kanal.

Program visas med fel språk
Du kan ha valt fel språk i dina inställningar. Gå in på TiVo Start och
välj Inställningar och Hjälp, välj Inställningar, därefter Ljud och
sedan Annat ljudspråk.

Min tv-bild har fryst
Försök byta kanal några gånger.

Vad gör jag om jag har glömt mina koder?
Kontakta Com Hem Kundservice.

Tryck på

på fjärrkontrollen och tryck därefter på

.

Om det inte hjälper, starta om din TiVo-box.

Jag får ingen bild på min tv?
Tryck på
för att dubbelkontrollera att din TiVo-box inte har
hamnat i Standby-läge.
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EGNA ANTECKNINGAR

IKONER PÅ SKÄRMEN

Inspelad på TiVo-boxens hårddisk.

Ett program som spelas in nu.

Raderas inte förrän du gör det manuellt.

Mapp som innehåller ett eller flera program från
din Önskelista.

Det här programmet kommer att tas bort inom 72 timmar,
antingen för att det behövs utrymme eller för att du har
ställt in att bara några avsnitt i taget av serien ska behållas.

Mapp som innehåller till exempel mer än ett avsnitt
av samma serie.

Det här programmet kommer att tas bort inom 24 timmar,
antingen för att det behövs utrymme eller för att du har
ställt in att bara några avsnitt i taget av serien ska behållas.

Mapp som innehåller alla inspelade TiVo-tips.
Nyligen borttagna inspelningar. Du kan återställa alla
program som tagits bort från den här mappen.

Program som spelats in som TiVo-tips.
Betyder att detta inspelade program har tagits bort.
Bokmärkt innehåll från Play & Film. Innehållet finns inte
sparat på hårddisken.
Schemalagd inspelning.
Schemalagd serieinspelning.
Schemalagd Önskelisteinspelning.
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Visar vilka program som är tillgängliga att se från början
(sju dagars omstart).
Välj om du vill ha undertexterna på eller av.
Om det inte finns undertexter visas ikonen nedtonad.
För personer med nedsatt syn har vissa kanaler ljud eller
en röst som beskriver vad som händer i programmet.
Om ikonen är nedtonad finns det inget ljudspår.
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DIN TIVO-BOX
Com Hem programkort används inte med TiVo-boxen.
Om du har ett programkort sedan tidigare, stoppa inte
in det i springan på baksidan av boxen.
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FRAMSIDA

Tv. Tryck för att titta på tv-kanaler.

BAKSIDA

Standby. Grön lampa visar att TiVo-boxen är påslagen. Röd lampa
visar att TiVo-boxen är i standby-läge. Släckt lampa visar att boxen
inte får ström.

Back. Backa ett steg i menyer.

CABLE IN. Anslutning för antennkabel till Com Hem-uttaget.

Vänster, Upp, Ner, Höger. Navigerar i menyer.

HDMI. Digital anslutning med HDMI-kabel till tv, projektor eller
hemmabiosystem.

USB. Anslutning för trådlös nätverksadapter.

SCART. Analog anslutning till äldre typ av utrustning med
SCART-kabel.

1. IPTV – koppla till Com Hem-uttag för TV.

Online. När Online-lampan lyser med ett fast sken är boxen
ansluten mot Com Hems system direkt via tv-kabelnätet.
Lampan blinkar om anslutningen till Com Hems system går via
hemmanätverk eller om boxen används för IPTV.
Fjärrkontroll-lampa. Blinkar när TiVo-boxen får en signal från
fjärrkontrollen.

OK. Välj menyalternativ.
Inspelning. Tryck för att spela in eller ställ in en inspelning
från Tv-guide och Mini-guide.
Inspelning pågår. Tre lampor som visar att en, två eller tre
inspelningar pågår.
Nedladdning. Lyser blått när nedladdning pågår.

OPTICAL AUDIO. Anslut med en optisk TOSLINK-kabel (ingår ej)
till ett hemmabiosystem.
POWER. Anslutning för strömkabel/strömadapter.

Huvudströmbrytare. Sätter på eller stänger av din TiVo-box.
När strömbrytaren är av fungerar ingenting i TiVo-boxen.
ETHERNET. Anslutning för nätverkskabel till antingen:
2. Hemmanätverk – för åtkomst till TiVo-boxen från smartphone
och surfplatta.
3. Trådlös brygga till hemmanätverk.

Hem-knapp. Ett tryck visar TiVo Start, två tryck visar Mitt TiVo.
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SÄKERHETSINFORMATION
Samsung GX CM700CF – så använder du utrustningen på ett säkert sätt.

Den här digitalboxen har tillverkats så att den uppfyller internationella
säkerhetsstandarder, men du måste se till att använda den på ett
säkert sätt.

•

Det är viktigt att du läser igenom den här säkerhetsanvisningen.

•

Kontakta Com Hem om du är osäker på hur du ska installera och
använda den här digitalboxen, eller om du inte vet hur du använder
den på ett säkert sätt.

Ställ den inte på elektrisk utrustning som används, till exempel
förstärkare eller dvd-spelare.

•

Använd den inte i något slutet utrymme, till exempel ett skåp för
en stereoanläggning.

•

Tänk på att direktkontakt med strömförande ledningar kan leda till
livsfara eller orsaka allvarliga elektriska stötar. Så här undviker du att
utsätta dig för risken:

Se till att elkabeln eller strömkabeln från nätadaptern inte ligger
under något annat föremål eller hamnar i kläm i någon skåpdörr.

•

Rengör inte boxen med rengöringssprej.

•

Boxen får endast dammas av med torr trasa.

•

Ta aldrig bort digitalboxens övre hölje. Boxen innehåller inga
delar du som användare kan byta ut eller hantera.

•

Ställ den inte framför någon värmekälla, till exempel ett element
eller en eldstad.

•

Kontrollera att alla elanslutningar är korrekta.

•

Anslut inte någon utrustning till eluttaget utan att ha satt i
alla andra sladdar och kablar ordentligt.

•

Ta ut digitalboxens elkontakt ur vägguttaget innan du kopplar
ur någon annan utrustning på digitalboxens baksida.

•

Tryck aldrig in några föremål i hål, slitsar eller andra öppningar
på höljet.

VARNING

ANSLUTNING TILL EXTERN NÄTADAPTER
•

•

VARNING
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•

Flytta inte på digitalboxen när strömmen är påslagen.

•

Använd och förvara inte digitalboxen på varma, kalla,
fuktiga eller dammiga platser.

•

Sätt inte för digitalboxens ventilationshål. Se till att det finns
minst fem centimeters fritt utrymme runt hela enheten.

•

Ställ aldrig digitalboxen på mjuka möbler eller mattor.

Ställ inget på digitalboxen som kan göra att vätska rinner in i
den, och placera inte boxen i någon miljö där den kan utsättas
för fukt eller regn.

•

•

Den här produkten får endast användas tillsammans med den
medföljande nätadaptern från Samsung. Anslut aldrig digitalboxen till någon annan nätadapter.
Den medföljande nätkabeln har en tvåpolig kontakt i ena änden
och en elkontakt i andra. Nätkabeln hör till den medföljande externa nätadaptern. Sätt i den tvåpoliga kontakten i nätadaptern
och sätt i nätadapterns strömsladd i digitalboxen innan du sätter
i elkontakten i vägguttaget.
Om du behöver koppla ur nätadaptern från digitalboxen måste
du ta ut elkontakten ur vägguttaget innan du tar ut den två
poliga kontakten ur nätadaptern och strömkontakten ur uttaget
på digitalboxens baksida.
Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på hur du ska
göra med nätkabeln, dess kontakt eller anslutningar.

LICENSINFORMATION FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

• Det kan finnas en rad orsaker till att data inte kan återställas.

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som används enligt bland annat GPLlicens och LGPL-licens. Under tre år från produktens sista leveransdatum kan du erhålla ett fullständigt exemplar av motsvarande
källkod från oss genom att skicka ett e-postmeddelande på engelska
till vdswmanager@samsung.com eller oss.request@samsung.com.

• Hårddisken och dess data kan skadas om strömmen stängs
av under inspelning eller uppspelning.
• Filerna eller hårddiskens sektorer kan skadas om digitalboxen
utsätts för stötar eller flyttas medan hårddisken är i drift.
• Se till att inte tappa digitalboxen.

VARNING

Om du vill ha den fullständiga källkoden på ett fysiskt medium, till
exempel en cd-romskiva, kan en kostnad tillkomma för den fysiska
distributionen.

•

Om den medföljande elkontakten inte passar i ditt vägguttag
får du inte försöka sätta i den ändå.

Källkoden finns även att hämta på http://opensource.samsung.com/.
Möjligheten är tillgänglig för alla som tar del av den här informationen.

•

Om du behöver koppla bort enheten från strömmen ska du först
ta ur elkontakten ur vägguttaget.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SÅ ATT FÖRLUST AV
DATA KAN UNDVIKAS (HÅRDDISKHANTERING)

•

Montera en passande kontakt på kabeln.

1. När du hanterar enheten ska du se till att data på hårddisken
inte skadas.
• Hårddiskar är känsliga för problem som kan orsakas av
omgivningsmiljön eller av stötar under användningen, och
därför måste du se till att enheten inte skadas.
• Flytta aldrig på digitalboxen när strömmen är på och utsätt
den inte heller för stötar, eftersom det kan leda till att data
skadas.
2. Omständigheter som kan medföra skador på hårddisken
och dess data.
• Hårddisken och dess data kan skadas om boxen utsätts för
stötar till exempel om flyttas när den är igång eller när den
installeras.
• Hårddisken och dess data kan skadas under återställning
av digitalboxen (omkonfigurering) eller om det inträffar ett
strömavbrott medan hårddisken är i drift.
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SÄKERHETSINFORMATION
– FORTS

INFORMATION OM WEEE-SYMBOLEN
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och
elektroniska produkter) (Gäller i länder med separata
insamlingssystem) Denna symbol på produkten,
tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (till exempel laddare, headset, USB-kabel)
inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten
eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Com Hem AB, Fleminggatan 18, Box 8093, 104 20 Stockholm, Sverige
Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235,
164 28 Kista, Sverige
GX-CM700CF – Säkerhetsinformation

[2]
OPTICAL
AUDIO

[3] SCART
[7] HDMI

TEST PORT

[8]
POWER
DC 12V
3A(Max)

[6] USB

[1] CABLE IN
[4] SMARTCARD

[5] ETHERNET

SCART-kabel
HDMI-kabel

Godkänd användning av Dolby-logotypen
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Antenningång

”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.

ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN
VARNING
Innan du ansluter digitalboxen till någon annan utrustning måste
du koppla ur strömmen till samtliga andra enheter.

SCART-kabel
Om din tv är av en äldre modell och inte har anslutning för HDMI-kabel
kan du använda en SCART-kabel. När du ansluter med SCART-kabel
kan du inte se med HD-kvalitet och din TiVo-upplevelse blir sämre.

ANSLUT INTE NÄTKABELN FÖRRÄN ALLA
ANDRA INKOPPLINGAR ÄR KLARA
Slå på och av strömmen
När du har anslutit digitalboxen till någon annan utrustning och
satt i kontakten i vägguttaget, måste du slå på boxen genom att
trycka på ”I” på strömbrytaren.
Om du vill försätta digitalboxen i standbyläge trycker du
på -knappen på fronten.
Om du vill lämna standbyläget trycker du på
på fronten igen.

Rovi – produktmeddelande
Den här enheten innehåller teknik för kopieringsskydd som omfattas
av USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi
Corporation. Bakåtkompilering och disassemblering är förbjudet.
Rekommendation angående installation:
Anslut inte enheten via en videobandspelare. Bildsignaler som matas
via videobandspelare kan påverkas av kopieringsskyddsfunktioner,
vilket kan leda till förvrängd tv-bild. Vissa program och filmer som
beställs via on demand kan vara skyddade med kopieringsskyddsfunktioner.

HDMI – produktmeddelande
Termerna HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Överensstämmer med elektromagnetisk interferensklass B
(konsumentenhet för telekommunikation)
Den här produkten har registrerats som överensstämmande med
elektromagnetiska referensregleringar. Den är avsedd för konsumentbruk utan att vara begränsad till användning i hemmet.
CE-märkta produkter uppfyller direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet (2004/108/EG) och lågspänningsdirektivet
(2006/95/EG) som har utfärdats av Europeiska kommissionen.
Efterlevnad av dessa direktiv innebär överensstämmelse med
följande europeiska standarder:
•

EN 55022: Radiostörningar

•

EN 55024: Immunitet mot elektromagnetiska störningar
hos utrustning för informationsbehandling

•

EN 61000-3-2: Gränsvärden för övertoner; EN 61000-3-3:
Spänningsfluktuationer

•

EN 55013: Radiostörningar hos tv-mottagare och tillhörande
utrustning

•

EN 55020: Immunitet mot elektromagnetiska störningar hos
tv-mottagare och tillhörande utrustning

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

-knappen

I standbyläget lyser standbylampan med rött sken på fronten.
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