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Velkommen til en helt ny TV-hverdag

Brukerveiledning

Kom raskt igang med nye NextGenTel TV!

TV overalt

Sørg for at ruteren er installert og på nett, så følger du disse enkle trinnene:

Med nye NextGenTel TV kan du ta med deg TV-opplevelsen overalt. I
apper og på web, i innland og utland, på wifi og mobil, for både deg
og dine. NextGenTel TV er med deg der du er!

1 Sjekk innholdet i pakken

Følgende komponenter skal være
med i pakken:
•
Amino TV-dekoder
•
Strømadapter
•
Fjernkontroll m/batteri
•
HDMI-kabel
•
Nettverkskabel

2 Koble til internett

Koble TV-dekoderen direkte til
ruteren med den medfølgende
nettverkskabelen.

3 Koble til TV

Koble HDMI-kabelen fra
dekoderen til TV-en.
Slå på TV-en din og bruk TVfjernkontrollen til å velge korrekt
HDMI-kilde.

4 Klargjør fjernkontrollen

Fjern plastfliken på baksiden
av den medfølgende
fjernkontrollen.
PS! Pass på at det ikke er noe
tilkoblet porten «IR» på baksiden
av dekoderen

5 Koble til strøm

Koble dekoderen til et
strømuttak med den
medfølgende strømkabelen.
Dekoderen starter nå opp
automatisk.

6 Koble til nettet og oppdater

Følg instruksjonene under
oppstart og velg ønskede
innstillinger.
Etter tilkobling til nett, sjekker
installasjonsveiviseren automatisk
etter oppdateringer.
Dette kan ta inntil 10 minutter,
og den blå lampen på dekoderen
vil veksle mellom å blinke og
lyse kontinuerlig under denne
prosessen. Vær tålmodig.

7 Ferdig!

Du trenger ikke oppgi
aktiveringskode eller annen
informasjon for å aktivere TV. Det
er bare å koble til på den aktive
internettlinjen din, så fikser
automatikken resten.
Len deg tilbake og nyt din nye
TV-hverdag!
Oppdag alle de spennende
mulighetene og funksjonene til
NextGenTel TV, og bruk også TVappen “NextGenTel TV” for dine
mobile enheter. Appen finner du
på Google Play og i App Store.

Trenger du hjelp til oppkobling av TV-tjenesten fra oss, kan du nå oss på
telefon, chat eller via vår kundeapp “NextGenTel”.
Kontaktinformasjon finner du på www.nextgentel.no/privat/kontakt/

NextGenTels TV-app
Med NextGenTels TV-løsning kan
du se TV på egen app for både
Android og iOS (Apple).
Appen NextGenTel TV laster du
ned på Google Play og i App
Store, og kobler til din TVkonto ved hjelp av en 4-sifret
tilkoblingskode (se eget punkt).
nextgentel.tv
Du kan også se på TV over
internett ved å gå inn på
webportalen nextgentel.tv. Du
kobler til din TV-konto med
tilkoblingskode (se eget punkt).
Tilkobling av app og nett-TV
Du må først ha koblet til og tatt i
bruk TV-dekoderen. Deretter kan
du enkelt koble til NextGenTels
TV-app eller en konto på
nextgentel.tv ved hjelp av en
4-sifret tilkoblingskode. Denne får
du på TV-dekoderen din under
HOVEDMENY > Innstillinger >
Enheter.

Antall enheter
Du kan koble til inntil 4 enheter
utover dekoderen(e) din(e).
Vær oppmerksom på at det kun
er mulig å se på TV to steder
samtidig, i tillegg til dekoderen(e).
Chromecast og AirPlay
Med appen NextGenTel TV kan du
også velge å vise innhold på andre
skjermer ved hjelp av Chromecast
eller Apple AirPlay. For å sende til
Chromecast velger du ikonet
i
programvisningen, for å sende via
AirPlay velger du ikonet .
Tilgjengelighet
Med TV Overalt fra NextGenTel
kan du se på TV overalt i EU og
EØS.
Innhold
Vær oppmerksom på at ikke alle
kanaler og TV-innhold vil være
tilgjengelig på webportalen eller i
TV-appen grunnet rettigheter.

Vi har lansert vår kundeapp der du blant annet finner driftsmeldinger,
produktoversikt, fakturaoversikt og mulighet for å snakke med oss.
Appen NextGenTel finner du på Google Play og i App Store.

Bli kjent med TV-tjenesten
Her følger en liten oversikt over de viktigste funksjonene i den nye TV-tjenesten din
fra NextGenTel. Nummer i parentes henviser til bildet til høyre.
Hovedmenyen
Knappen MENU (2) vil alltid ta deg
til hovedmenyen. Der finner du
TV-GUIDE, UKESARKIV, OPPTAK,
FILMBUTIKKEN, SØK, MIN KONTO
og INNSTILLINGER. Forsiden viser
alle kanalene dine, du ser hvilke
programmer som går nå, samt
populære programmer som er vist
tidligere.
Piltastene (3) rundt OK-knappen
flytter deg rundt i menyene. Trykk OK
for å velge.
Bruk knappen X (11) for å lukke
menyene, slik at kanalen eller
programmet du så på vises.
Tilbakeknappen (4) tar deg tilbake til
forrige side.

i

Hurtigmeny
Du kommer til hurtigmenyen ved
å trykke på enten knappen i (10)
eller OK på fjernkontrollen når
ingen andre menyer er åpne. Denne
vil gi ytterligere informasjon om
programmet som går samt tilgang
til tilgjengelige funksjoner for valgte
kanal.
TV-guide
Du kommer til TV-guiden enten
via TV-GUIDE i hovedmenyen eller
knappen GUIDE (13). Her finner du en
oversikt over hva som går på de ulike
kanalene. Med piltastene (3) kan du
bevege deg fritt mellom kanalene og
programmene.
Start forfra
Litt for sent på plass i godstolen?
Start forfra! På programmer som
kan startes forfra, ser du en grønn
tilbakepil. Trykk denne for å starte

programmet på nytt. Start forfra
krever at det grønne symbolet vises,
og at det er i programmets sendetid.
Dette er ikke tilgjengelig for alle
kanaler eller programmer.
Ukesarkiv
Gikk du glipp av favorittprogrammet?
Ikke tenk på det – bare hent
programmet frem igjen fra
ukesarkivet. UKESARKIV viser en liste
med kanaler og programmer som vi
har tatt opp for deg og som du kan se
i ettertid. Programmene blir liggende
i arkivet i syv dager. Vær oppmerksom
på at vi ikke har rettigheter til å kunne
holde ukesarkiv på alle kanaler.
Opptak
Under OPPTAK i hovedmenyen finner
du programmene du har tatt opp. Her
kan du også se hvor mye lagringsplass
du har igjen. Du kan starte et opptak
i programmet ved å trykke på OK og
deretter Mer. Da kan du ta opp et
enkelt program eller programserien.
Du kan også gjøre dette i TV-GUIDEN.
Den enkleste måten å starte et
opptak på, er ved å trykke på
opptaksknappen (8) på fjernkontrollen
når du ser på programmet.
Muligheten for opptak gjelder ikke
for alle kanaler. Hvis du ikke ser
opptakssymbolet, er ikke kanalen
aktivert for opptak.
Du har 100 opptakstimer til rådighet,
og vil ha tilgang på opptakene på
dekoder, app og på nett. Opptakene
er tilgjengelig i 30 dager.
Tekst-TV
Flere av kanalene tilbyr også tekst-TV
eller teksting av programmer via tekstTV. Du kommer til tekst-TV enten

ved å trykke på knappen TEXT (6) på
fjernkontrollen eller via Hurtigmenyen.
Filmleie
I FILMBUTIKKEN som du finner i
hovedmenyen kan du leie filmer.
Du trenger PIN-koden for kjøp for å
bekrefte leie av film. Leieperioden vil
vare i 48 timer.
PIN-kode for kjøp
For å kunne leie filmer i Filmbutikken
må du benytte din 4-sifrede PIN-kode
for kjøp. Denne kan du enkelt endre
under HOVEDMENY > Innstillinger >
Generell.
Søk
Under SØK i hovedmenyen kan
du søke på innhold på tvers av alle
kanaler, filmbutikken og opptak.
Favoritter
Under MIN KONTO i hovedmenyen
kan du blant annet lage favorittlister.
Det betyr at du lager din egen
kanalliste med dine favorittkanaler.
De andre kanalene vises ikke. For å se
på de andre kanalene, må du velge
kanallisten “Alle kanaler”.
Innstillinger
Under INNSTILLINGER i hovedmenyen
kan du endre og tilpasse språk, lyd og
bilde. Det er også her du kan legge
til nye mobile enheter. Last først ned
vår app NextGenTel TV på din app
store. Deretter flytter du markøren
over til ENHETER, hvor du oppretter
en kode for å knytte appen til TVabonnementet.
Foreldrekontroll
Du kan aktivere foreldrekontroll og
sette aldersbegrensning på innhold
under HOVEDMENY > Innstillinger
> Generell > Foreldrekontroll. Der
kan du også endre PIN-koden som
benyttes til foreldrekontroll.
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Dekoder av/på
Hovedmeny
Menynavigasjon
Tilbake
Volum
Tekst-TV
Lyd av/på
Opptak
Fargeknapper for navigasjon
Hurtigmeny / programinformasjon
Lukke meny
Endre kanal
TV-guide
Lyd- og tekstspråk

Lyd- og bildeformat
Du kan enkelt endre både lyd- og bildeinnstillinger på din TV-dekoder.
Oppløsning
Under HOVEDMENY > Innstillinger
> TV-innstillinger kan du endre
oppløsning på TV-bildet. Her kan
du velge oppløsning på inntil
1080p og 60Hz.
Skjermformat
Under HOVEDMENY > Innstillinger
> TV-innstillinger kan du endre
skjermformatet. Standard
innstilling vil være formatet 16:9.

Lydformat
Under HOVEDMENY > Innstillinger
> Generell > Lyd kan du endre
mellom Stereo og Dolby Surround.
Vær oppmerksom på at ikke alle
kanaler tilbyr Dolby Surround og
at dette også kan påvirke volumet
på enkeltkanaler.

Din nye TV-dekoder
Liten og støyfri
Din nye dekoder er liten og meget plasseringsvennlig
- kun 13 x 11 x 3,5 cm. Siden all lagring nå foregår i
skyen gjør dette også dekoderen støyfri.
Skylagring
Opptakene lagres nå i skyen, og er dermed også
tilgjengelig overalt - på dekoder, apper eller
webportalen.

