Sådan betjener du TV-portalen
Waoo! fjernbetjening
TV power-knap: Skifter til TVbetjening (hvis programmeret).
Sætter TV på standby ved tryk på
ca. 4 sek. Tryk på knappen igen i ca.
4 sek. for at tænde for TV.
Symbol-knap: Ved søgefunktion
finder du symboler her (fx ?, !, +).
Brug SMS-indtastningsmetode for
at finde det ønskede symbol.
Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.
Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.
TV: Gå til TV eller aktivt indhold.
Film: Åbner Waoo! Bio eller
den on Demand tjeneste du
har været i indenfor de sidste
5 min.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

STB-knap: Sætter TV-boksen på
standby ved tryk på ca. 4 sek. Tryk
på standby-knappen igen i ca. 4
sek. for at tænde for TV-boksen.
Skifter til TV-boks-betjening ved
kort tryk.
Numeriske knapper (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
flerecifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter
hinanden. Ved SMS-indtastning
trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.
Text: Åbner Tekst-TV.
OK: OK benyttes til valg af det
markerede eller bekræftelse som
tilkendegivet på skærmen.
Info: Viser information omkring det
valgte program.
Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
og til at navigere i kanalmenuen.

Kanaler: Viser eller lukker kanalliste.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

REC-knap: REC-knappen benyttes
til programoptagelse.

Springer op eller ned i din
kanalliste.
Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en
video-sekvens eller til at starte et
TV-program forfra.
Video: Genvej til gemte
optagelser.
Radio: Skift imellem Radio og TV.

Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
Video-knapper: Betjening af Video
on Demand (VoD) film, Pause, eller
optagede sekvenser. Spol tilbage,
Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.
Skip frem: Skip frem benyttes til at
gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil: Genvej til skift imellem
profiler.

