Ta kontroll over
tv-kvelden!

Opptak av tv-sendinger
Ta opp tv-programmene du ikke vil gå glipp av! Get box HD IP PVR har en innebygd harddisk (250 gigabyte) som gir deg mulighet til å lagre mellom 50 og 100
timer med tv-programmer avhengig av hvilken kanal du tar opp fra. Siden Get box
HD IP PVR har to tv-tunere, kan du ta opp to programmer samtidig, eller ta opp et
program mens du ser på et annet. Opptak av tv-programmer med Get box HD IP
PVR kan gjøres på flere måter. På de neste sidene viser vi deg hvordan.

Opptak fra Get guide (programoversikten)
1
2
3

1

Trykk Get guide
på fjernkontrollen.
Bruk piltastene (a) på fjernkontrollen for å flytte deg rundt i programoversikten.
Trykk OPPTAK
på fjernkontrollen når du har funnet programmet du
ønsker å ta opp.

a

Programmet du har valgt, blir markert
med opptaksikonet .Følg samme rutine
igjen hvis du ønsker å markere flere
programmer for opptak. Når programmet
er tatt opp, vil det bli lagret under MITT
ARKIV
sammen med de andre opptakene dine. Dersom du ønsker å avbryte
et opptak, trykk på OPPTAK
til opptaksikonet forsvinner.
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Opptak av serier
Ta kontroll over
tv-kvelden!

Ta opp alle episodene av dine favorittserier! Get box HD IP PVR har en funksjon som
kalles serieopptak, som gjør det mulig å merke alle programmer i en eller flere serier
for opptak. Get box HD IP PVR vil automatisk ta opp alle episodene i seriene du har
valgt. Seriene som tas opp vil lagres under MITT ARKIV. Hvis du ønsker å ta opp alle
episodene i en serie på flere kanaler, må du merke serien for opptak på alle kanalene.
Vi mottar serieinformasjon fra programselskapene, og dersom serien er aktivert for
seriekobling vil det være merket med S i programinformasjonen i Get guide.

Velg ønsket serie for opptak fra Get guide med piltastene (a) på fjernkontrollen.
2 Trykk to ganger på OPPTAK
på fjernkontrollen for å ta opp serien.
3 Programmet merkes med serieopptaksikonet
som betyr at alle episodene
		 i serien tas opp.
1

1

–

a

3

Programmer som er tilgjengelige for
serieopptak er merket med S . For å
avbryte serieopptaket, trykk på
gjentatte ganger til
OPPTAK
serieopptaksikonet
er borte.
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Opptak direkte fra tv-sendingen eller via tv-plakaten
Du kan også ta direkte opptak mens du ser på et program eller via tv-plakaten.
Opptak direkte fra tv-sendingen:
1
2
3
4

Trykk OPPTAK
på fjernkontrollen for å starte opptak.
Opptaksikonet vises på skjermen.
Trykk STOPP
på fjernkontrollen for å stoppe opptaket.
Bekreft med
hvis du ønsker å avslutte opptaket eller alternativt fortsette 		
opptaket. Opptaket ditt har nå blitt lagret under MITT ARKIV
sammen med
de andre opptakene dine.

Opptak direkte fra tv-plakaten:
5

1
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Aktiver tv-plakaten ved å trykke piltast opp. Trykk OPPTAK
på fjernkontrollen.
Opptaksikonet vil vises i plakaten. Du kan stoppe opptak på samme måte som
beskrevet over.
–

4

5

Trykk Get guide
på fjernkontrollen.
Flytt deg med piltastene (a) til venstre kolonne for tv-kanaler.
Bruk piltastene opp/ned på fjernkontrollen for å velge ønsket kanal og trykk
Trykk OPPTAK
for å markere ønsket program for opptak.

1
2
3
4
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Opptak fra Get guide (programoversikten)
når du ønsker å gjøre opptak fra en bestemt kanal

.

Programmet du har valgt, blir markert med opptaksikonet . Følg samme rutine igjen
hvis du ønsker å ta opp flere programmer. Programmet vil bli lagret under MITT ARKIV.

1

–

3

4

a
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Opptak fra Get guide (programoversikten)
når du ønsker å gjøre opptak av en hel serie
fra en bestemt kanal.

1
2
3
4

Trykk Get guide
på fjernkontrollen.
Flytt deg med piltastene (a) til venstre kolonne for tv-kanaler.
Velg kanal og bekreft med .
Trykk to ganger på OPPTAK
på fjernkontrollen for å ta opp serien.

Programmet du har valgt, blir markert med serieopptaksikonet . Følg samme
rutine igjen hvis du ønsker å ta opp flere serier. Seriene vil bli lagret under MITT ARKIV.

1

38

–

2

a

