
1. Brukerguide EPG-guide / VOD 

1.1 EPG-guide 

 

• Trykk ‘EPG’ for å starte EPG-guiden. TV-skjermen skal gi et skjermbilde liknende figur 1 der en oversikt 

over kanaler og tilhørende programoversikt for hver kanal vises. Programoversikten vises med 

intervaller på  1 ½ time. 

         Figur 1 

 

• For å navigere mellom kanaler i kanallisten til venstre brukes knappene ↑ (pil opp) og  ↓ (pil ned).  

EPG guiden vil oppdateres automatisk hvis ↓ og ↑ trykkes ved listeslutt og begynnelse. 

 

• For å navigere mellom programmer i programlisten til høyre brukes knappene → (pil høyre) og  ← (pil 

venstre). Programlisten vil automatisk oppdateres om ← eller → trykkes når markøren står helt til 

venstre eller høyre. Merk: Det er ikke mulig å navigere seg tilbake i tid relativt til tidspunktet som 



brukeren åpnet EPG-guiden. 

 

• Informasjon om et markert program vil automatisk bli lagt inn i nederste boks. Knappen “INFO” viser 

også programbeskrivelse for markert program. 

 

• Et markert program kan settes til opptak ved å trykke  (rød knapp). Brukeren får beskjed om 

opptaket er riktig registrert eller ikke.  

 

• For å vise hvilke programmer som går 24 timer frem i tid brukes   (blå knapp). EPG-guiden viser 

programmer for maksimalt en uke frem i tid. 

 

• For å vise hvilke programmer som har gått 24 timer tilbake i tid brukes   (gul knapp). 

 

• “OK”-knappen viser valgt kanal i fullskjerm TV-modus.  

 

1.2 Nye funksjoner i VOD 

• De to øverste kategoriene er forandret til “Nyankommet” og “Topp 30”. Førstnevnte kategori viser en 

oversikt over de nyeste filmene. Sistnevnte kategori viser de 30 totalt mest sette filmene. 

 

• Etter valg av kategori (eksklusivt de to øverste) kan man ved tastetrykk 5 se de nyeste filmene innen  

den valgte kategorien. Tastetrykk 6 vil vise de mest spilte filmene innen samme kategori. 

 

• Huskeliste vises ved tastetrykk 4. Huskelisten genereres på min Homebase ved hjelp av søk. 

 

1.3 Ny funksjon i Arkiv 

 

• Når et program fra “Mine Opptak” stoppes vil spørsmål om man ønsker å slette opptaket vises. “OK” 

(Grønn knapp) bekrefter sletting av opptak, og  “Avbryt” (Rød knapp) lar programmet ligge i “Mine 

Opptak”. 


