QUICKGUIDE
Waoo TV-boks
AirTies 7210 & 7310

FIBERBREDBÅND

| TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL

SÅDAN BETJENER DU FJERNBETJENINGEN
TV power-knap
Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk
på min. 4 sek. Tryk på knappen igen i
min. 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
Når du skal lave mellemrum i
søgninger.
Tilbageknap
Går tilbage til forrige valg,
side eller kanal.

STB-knap
Sætter TV-boksen på standby ved tryk på
min. 4 sek. Tryk på knappen igen i min. 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 flercifrede kanalnumre skal
numrene indtastes umiddelbart
efter hinanden. Ved indtastning
trykkes det antal gange som
bogstavet er i rækken.
Text: Åbner Tekst TV.

TV
Gå til TV.

OK: Benyttes til valg af det
markerede eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.

Film
Åbner Film-menuen.

Info: Viser eller lukker information
omkring det valgte program.

Start Forfra
Pil til venstre benyttes til at starte
programmer forfra, hvor dette er
tilkendegivet i menuen.

Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.

TV-Guide
Viser den aktuelle TV-guide.

Menu: Viser eller afslutter
hovedmenuen.

Farve-knapper
Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

Mute: Sluk eller tænd for lyden.

Lydstyrke
Justerer lydstyrken.

Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal

Pile-knapper: Brug de 4 pile-knapper
til at bevæge dig mellem menuer.

REC-knap
Benyttes til programoptagelse.

Navigation
Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TV-Guide eller til Internet-sider.
Skip tilbage
Benyttes til at gå 5 min tilbage
i en video-sekvens.

Skip frem
Benyttes til at gå 5 min frem i
en video-sekvens.

Video
Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Profil
Genvej til skift imellem profiler.

Radio
Skift imellem Radio og TV.
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Video-knapper
Kontrollerer Video on Demand (VoD) film,
Pause, eller optagede sekvenser. Spol
tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.
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SÅDAN BETJENER DU NETFLIX

Tilbage-knap
Går tilbage til forrige
valg eller side.

TV
Gå til TV.
Pil op: Med pil op vender du
tilbage til film-menuen.

OK
Benyttes til valg
af det markerede.

Pile-knapper: Brug de 4
pile-knapper til at bevæge dig
mellem menuer.

Rød
Ændre lydspor.

Blå
Åbner Netflix søgning.

Grøn
Ændre sprog på undertekster.
Lydstyrke
Bemærk, at volumen
regules på TV’et.
Stop

Play/Pause

Spol tilbage

Spol frem

Skip tilbage
Benyttes til at gå 10 sek.
tilbage i filmen.

Skip frem
Benyttes til at gå
10 sek. frem i filmen.
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WAOO BIO – DIN HJEMMEBIOGRAF
LEJ FILM MED FJERNBETJENINGEN

I Waoo Bio kan du altid leje de nyeste premierefilm og gamle klassikere med
blot få tryk på fjernbetjeningen. Du får adgang til filmene i 48 timer, hvorefter de
afleverer sig selv.
Tryk på knappen Film på fjernbetjeningen.
Vælg mellem de forskellige kategorier og genrer, eller søg
efter bestemte film eller skuespillere.
Navigér med piletasterne omkring OK og tryk OK, når du
har fundet en film, som du ønsker at se.
Skriv evt. din adgangskode til Waoo Bio her.

Har du ikke ændret koden, er den 0000.

NETFLIX
SE MASSER AF SERIER OG FILM I KNIVSKARP HD

Få nem adgang til Netflix direkte på dit TV med din TV-boks fra Waoo.
•	Køb abonnement på TV-boksen eller på waoo.dk/produkter/tv-produkter/tvstreaming/netflix/, hvis du ikke allerede er Netflix-kunde eller log ind med dit
eksisterende Netflix-abonnement.
•	Navigér nemt rundt i Netflix' store katalog af serier og film
med din fjernbetjening fra Waoo.
Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen.
Vælg Netflix i menuen Apps.
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KANALBUTIK
KØB KANALER MED FJERNBETJENINGEN

Køb Waoo Frit Valg Pakker og Waoo Frit Valg Kanaler med få tryk på din
fjernbetjening, og få adgang til kanalerne med det samme.
Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen.
Vælg
i menuen.
Frit Valg Kanaler kan du bestille enkeltvis, og du betaler
naturligvis kun for den periode, som du har adgang til
kanalen. Efter 30 dage kan du selv afbestille kanalen
i Kanalbutikken. Der er ingen gebyrer forbundet med
bestillingerne.

WAOO TV-ARKIV
SE ELLER GENSE PROGRAMMER

Er du gået glip af en udsendelse, som har været vist inden for de seneste 7 dage, så
er det nemt at finde frem til den igen.
Tryk på TV-guide på fjernbetjeningen. Navigér med piletasterne omkring OK for at komme tilbage i tid. Hvis der
er en ud for kanalnavnet, kan du finde programmer op
til 7 dage bagud. Brug piletasterne omkring OK for at
komme til det ønskede program, og tryk OK 2 gange. Hvis
et program står med grå tekst, har Waoo ikke rettighed
til at vise det igen.
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START FORFRA
SÅDAN STARTER DU ET TV-PROGRAM FORFRA

Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram? Bare rolig. Du kan starte forfra på
programmer med Start Forfra-funktionen.
Tryk

på fjernbetjeningen, og udsendelsen starter forfra.

PAUSE
HAR DU BRUG FOR ET BREAK, TRYK PAUSE

Har du brug for at hente en kop kaffe midt i en spændende TV-udsendelse, kan
du trykke på knappen
på fjernbetjeningen for at pause den udsendelse, du
ser – eller for at starte udsendelsen igen.
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OPTAG (TV-BOKS MED HARDDISK. AIRTIES 7310)
OPTAG DIT YNDLINGSPROGRAM

Har du TV-boks med harddisk, kan du planlægge en optagelse eller optage en
udsendelse, der allerede er i gang. Du kan også serieoptage, så du på én gang
kan planlægge fremtidige optagelser af din yndlingsserie.

PLANLÆG EN OPTAGELSE

Tryk på knappen TV-Guide for at finde den udsendelse,
som du ønsker at optage.
Navigér med piletasterne omkring OK på fjernbetjeningen
for at finde frem til det program, som du ønsker at optage.
Tryk på optage-knappen.
Tryk
i menuen for at se optagede udsendelser. Alternativt kan
optagelser planlægges ved at vælge kanal samt start- og sluttidspunkt.

OPTAG IGANGVÆRENDE UDSENDELSE

Vælg den kanal og udsendelse, som du vil optage.
Tryk på optage-knappen på fjernbetjeningen.
Tryk på stop-knappen på fjernbetjeningen for at stoppe optagelsen.
Tryk

i menuen for at se optagede udsendelser.

CLOUD RECORD

Med Cloud Record kan du gemme og se eller gense programmer på din TV-boks,
computer, tablet, telefon og Apple TV. Du kan nemt gemme på en enhed og se
videre på en anden.
Optagelser fra andre enheder foretaget med Cloud Record, som ligger i skyen,
kan ses under menupunktet Optagelser.
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KONTAKTINFORMATION
Kundeservice
Tlf: 87 92 55 77 - tast 1
Kundeservice har åbent:
 andag - torsdag kl. 8 - 16
m
f redag kl. 8 - 15

Support
Tlf: 87 92 77 55 - tast 3
Supporten har åbent:
 lle hverdage kl. 8 - 20
a
lørdag, søndag og helligdage kl. 10 - 14

Adresse
AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email

Version: Waoo_w39_2020_AURA

fibernet@aura.dk

