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Fjernkontrollen er nå resatt

Side 2

For å resette fjernkontrollen holder du inne STB og SET 

til indikatorlampen over begynner å lyse fast rødt.

Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig

Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte:

Når indikatorlampen lyser skal du trykke 901. 

Kontroller at det blinker i indikatorlampen for hvert 

tall. Trykk så på STB for å bekrefte.

Indikatorlampe
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Indikatorlampe



Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig

Løsning: Dette kan normalt løses ved at du endrer frekvensen
på fjernkontrollen på følgende måte:

For å endre frekvens på din fjernkontroll holder du inne 

STB og CH+ til indikatorlampen lyser rødt.

Så trykker du 36 for legge inn korrekt frekvens for din 

1903t dekoder, så trykker du STB for å bekrefte.

Indikatorlampe
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Frekvensen på fjernkontrollen er nå endret
Du har nå endret frekvens på din fjernkontroll til 36. Standardinnstillingen på en ny fjern-
kontroll er frekvens 56. Det kan derfor være lurt å prøve å endre frekvens til 36 hvis 
fjernkontrollen er treg.

Side 3

Indikatorlampe



Side 4

Trekk ut strømledningen fra dekoderen og koble den tilbake etter 2 minutter.

Når første oppstartslampen lyser grønt - trykk på MENU på fjernkontrollen

Problem: Noen TV-kanaler kommer ikke opp i kanallisten

Løsning: Du kan gjøre et nytt kanal søk på følgende måte:

Du kommer nå inn i Firmware Configuration Menu, trykk pil-ned på fjernkontrollen for 

å flytte deg til System:

Da trykker du pil-høyre for å få opp valgene under System. Så trykker du pil-ned slik at 

Remove Software blir markert, når den er markert i lyst trykker du OK. 
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...fortsettelse neste side



Etter dette vil dekoderen starte og sette i gang et nytt kanalsøk.

Side 5

Du får da opp Remove Software og da trykker du pil-venstre for å at Yes skal bli 

markert. Trykk OK for å fjerne programvaren.
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Når den er ferdig med å fjerne programvaren så trykker du pil-venstre og pil-ned slik at 

Exit blir markert. Da blir Reboot without Saving markert. Da trykker du OK.
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Side 6

For å endre innstillinger på dekoderen må du inn på innstillinger 

på TV-portalen, for å komme dit trykker du på PORTAL på 

fjernkontrollen.

Problem: Hvor kan jeg gjøre innstillinger i dekoderen?

Løsning: Under finner du en oversikt over alle innstillingene du
kan gjøre i dekoderen:

Så blar deg til høyre eller venstre med piltastene til du får markert 

Innstillinger og trykker OK for å bekrefte valget.

Du har da kommet til innstillngsmenyen. Her bruker du piltastene for å bla deg til høyre 

og venstre i menyen og opp og ned for å gå mellom hoved- og undermeny. Når du har 

gjort valget ditt så bekrefter du det med å trykke OK.

...innstillingsalternativer neste side
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Side 7

Dette er innstillingene du kan endre:

Her velger du hvilken bruker som skal være innlogget ved leie av 
film eller for å kunne legge inn sine favorittkanaler.

Her velger du hvilken lydutgang som skal brukes, du kan velge 
mellom følgende alternativer:

• Analog. Dette brukes hvis man er koblet til med SCART.
• Digital/SPDIF. Dette brukes for å få lyd på HDMI. Dette 

valget må også velges for å få lyd på HD-kanaler.

Her velger du hvilket lydspråk som skal være standard, du kan 
velge mellom følgende alternativer:

• Engelsk
• Norsk
• Svensk
• Dansk
• Finsk

Her velger du hvilket lydspråk som skal velges hvis programmet 
ikke sendes med det lydspråket du har valgt som standard, du 
kan velg mellom følgende alternativer:

• Engelsk
• Norsk
• Svensk
• Dansk
• Finsk

Her velger du hvilket TV-format man skal bruke, du kan velge 
mellom følgende alternativer:

• 4:3. Dette valget brukes på gamle TVer med 4:3 format, 
ikke nye flatskjermer.

• 16:9 Widescreen. Med dette valget vil TV-sendinger som 
sendes i 4:3 format strekkes for å dekke hele skjermen på 
en widescreen TV.

• 16:9 Widescreen Pillarbox. Med dette valget strekkes ikke 
TV-sendinger i 4:3 format ut til 16:9, men gir deg heller 
sorte stolper på hver sin side av bildet.

...flere innstillingsalternativer neste side



Side 8

Her kan du utføre en del handlinger på dekoderen, de 
handlingene er:

• Start om portal. TV-portalen starter opp på nytt.
• Start om STB. Her starter du dekoderen på nytt. Du vil få 

opp oppstartslampene og kan gå inn på Firmware 
Configuration Menu.

• Reset. Her settes alle innstillinger på dekoder tilbake til 
standardinnstillinger.

• Søk nye kanaler. Her vil dekoderen forsøke å søke etter 
nye kanaler. Se også side 4 for et mer omstendelig 
kanalsøk.

Her velger du om du skal bruke undertekster eller ikke.
Velger du Ja vil f.eks engelskspråklige program være med 
undertekster.

Her velger du om du skal sende signalene på SCART eller HDMI 
mellom dekoder og TV, du kan velg mellom følgende alternativer:

• SCART RGB
• HDMI 720p. Dette er vårt anbefalte valg. Pr dags dato er 

det ingen TV-sendinger som sendes i høyere oppløsning enn 
720p.

• HDMI 1080i

Her velger du hvilket tekstspråk som skal brukes, du kan velge 
mellom følgende alternativer:

• Engelsk
• Norsk
• Svensk
• Dansk
• Finsk

Her velger du om Meldingsvarsel skal være aktivert eller ikke. 
Med dette aktivert så vil du få beskjed på TVen din når det 
kommer en ny melding i oppslagstavlen. Vi anbefaler alle å ha 
denne aktivert.

Dette er innstillingene du kan endre:



Side 9

Hvordan oppslagstavlen fungerer

På oppslagstavlen i TV-portalen finner du informasjon av ymse slag. Det kan for eksempel 
være driftsmeldinger fra Homebase, informasjon fra styret i ditt borettslag eller gode 
tilbud og nyheter fra Homebase.

Når det har kommet en ny melding i oppslag-
stavlen vil du automatisk få et varsel på 
TV-skjermen. Gjør du ikke noe med denne 
meldingen vil den være synlig i 2 minutter 
før den automatisk skjules i 2 timer, før den 
igjen dukker opp på TV-skjermen.

Meldingen som kommer opp på TV-skjermen 
gir deg 2 valg, enten å lese den nye meldingen 
som har kommet inn eller fjerne varselet uten 
å lese meldingen.

• Trykker du på Grønn-tast kommer du rett inn i oppslagstavlen slik at du 
kan lese den nye meldingen. 

• Trykker du på OK-tasten forsvinner varselet fra TV-skjermen, men meldingen 
vil fortsatt ligge i oppslagstavlen din slik at du kan lese den på et senere 
tidspunkt.

Fordelene ved å restarte dekoderen med jevne mellomrom

Med jevne mellomrom vil programvaren i TV-portalen oppdateres. Disse oppdateringene 
vil reparere småfeil eller introdusere nye funksjoner i dekoderen. For at din dekoder skal 
få ny programvare må den restartes.

For å restarte dekoderen på en enkel og rask måte kan du velge Start om portal under 
valget Handlinger i innstillingsmenyen. Du kan se hvordan du gjør dette nederst på side 8 
i brukermanualen du nå holder i hånden.

Hvordan leser jeg en ny melding i oppslagstavlen?



Side 10

Ikke lyd på HD-kanaler

Hvis du opplever problemer med lyd på HDMI-kanalene så må du endre lyd utgang til 
SPDIF/Digital, du vil da også få lyd på HD-kanaler. Du kan se hvordan du gjør dette 
nederst på side 7 i brukermanualen du nå holder i hånden.

Omstart av utstyr
Hvis du opplever problemer med TV-signalene kan det lønne seg å ta en omstart av både 
modem og dekoder.

Dette gjøres best på følgende måte:
• Ta ut strømmen på både modem og dekoder. La de være strømløse i 3 minutter.
• Koble strømmen til modemet, vent til alle fire lamper lyser (power, US, DS og online).
• Koble så til dekoder og vent på at den skal starte opp igjen.

Strømadapter til dekoder og modem ser ganske like ut, men de har forskjellig spenning. 
Det er viktig at du bruker korrekt adapter til modem og dekoder. Det minste adapteret 
hører til modemet og det største til dekoderen.

Ikke trådløsnettverk med Thompson modem
Homebase leverer pr i dag ikke trådløst internett i Multinett. Noe av det tekniske utstyret 
som er levert ut til kunder er tilrettelagt for dette, men disse funksjonene er deaktivert.
Den viktigste grunnen til at de trådløse mulighetene er deaktivert er for å sikre en best 
mulig kvalitet på leveransen av TV og Internettsignaler i hele nettet. 

Internett og/eller TV i flere uttak
Ønsker du å ha Internett og/eller TV i flere TV-uttak i huset er det et par ting du må 
tenke på.

Kvaliteten på signalene kan variere etter kvaliteten på kablene i din bolig. En enkel test 
du kan gjøre selv er å flytte den dekoderen/modemet du allerede har til det uttaket du 
ønsker å bruke. Dette vil kunne gi deg en indikasjon på om signalene som går til dette 
andre uttaket er sterke nok til å brukes slik det er. Hvis det ikke fungerer i det uttaket du 
tester tar du kontakt med Homebase. Vi setter deg da i kontakt med en servicetekniker 
som kan gjøre eventuelle utbedringer av nettet i din bolig.

Nyttig informasjon



Side11

Slik måler du hastigheten på internettlinjen din

Homebase har kontinuerlig overvåkning av nettet og vil ofte utbedre feil før du som 
kunde opplever problemer. Du kan allikevel oppleve at hastigheten på din internettlinje 
er lavere enn du har bestilt. Dette kan tyde på at noe er galt.

Kontakter du vårt kundesenter har vi muligheten til å gjøre en rekke avanserte feilsøk for 
å finne feil hos deg, men denne feilsøkingen er ikke alltid nok. Noen ganger kan feilen 
være utenfor vår kontroll og ligge et sted mellom hjemmesentralen og din egen data-
maskin. Du kan selv gjøre en hastighetsmåling på den offisielle nettsiden www.nettfart.no, 
som er drevet av Post- og teletilsynet. Det er viktig at du følger denne nettsidens sjekkliste 
før du tester bredbåndslinjen din for å sikre at resultatet blir så riktig som mulig.

Hastighetstester bør gjøres flere ganger og helst på forskjellige tider av døgnet. Dersom 
du, etter å ha fulgt Post- og teletilsynets anbefalte punkter, fortsatt opplever redusert 
hastighet i forhold til hva du har bestilt, ta kontakt med vårt kundesenter. Sender du oss 
resultat av de forskjellige målingene som er gjort, inkludert en oversikt over hvilke 
datoer og klokkeslett de er utført, kan vi gjøre ytterligere undersøkelser i våre systemer.

Administrasjonsgebyr, avtalegiro og efaktura
Administrasjonsgebyret på kr 45,- er lagt på for å dekke kostnader ved produksjon, 
pakking og utsendelse av papirfaktura. For å unngå dette gebyret kan du tegne en avtale-
giro med Homebase.

Avtalegiro: Med avtalegiro vil du ikke få fakturagebyr på kr 45,-. Avtalegiro gjør det også 
lettere å betale regningene i tide siden trekkene skjer automatisk fra din konto. 
Avtalegiro opprettes direkte i din nettbank. Det eneste du trenger er KIDnr fra en av 
de siste fakturaene du har fått fra Homebase. Opprettelsen av avtalegiro kan ta opptil 
2 måneder avhengig av din bank. I mellomtiden vil du motta ordinær faktura pr post 
inkludert normalt administrasjonsgebyr.

E-faktura: E-faktura er dessverre ikke tilgjengelig pr dags dato. Vi arbeider med vår 
underleverandør for å få på plass en slik løsning. Når dette er klart vil alle våre kunder få 
informasjon om muligheten til å opprette en avtale om e-faktura.



Finner du ikke svar på det du lurte på i denne utvidede brukermanualen kan du
ta kontakt med oss på telefon 815 69 223 eller se www.homebase.no for mer informasjon.

Martin Linges Vei 25 − 1364 Fornebu − Telefon: 815 69 223 − e-post: salg@homebase.no − www.homebase.no


