Motorola VIP1510, VIP1550, VIP1910-9, VIP1960-9, VIP1903, og VIP1963

Alle Waoo TV bokse

STB: Skifter til betjening af TV boks

TV: Skifter til TV betjening (hvis
programmeret). Sætter TV på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk igen på standby knappen
min. 2 sek for at tænde for TV.

TV: Skifter til TV betjening (hvis
programmeret).

Tænd/Sluk: Sætter TV boksen på
standby ved tryk. Tryk på standby
knappen igen for at tænde for TV
boksen

SET: Benyttes ved programmering af fjernbetjening.

AUX: Skifter til betjening af DVD
e.lign. (hvis programmeret)

AV: Benyttes til valg af TV kilde
(hvis TV er programmeret)

MENU: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.

Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken

Mellemrum-taste: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.
Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Start-Forfra: Pil til venstre benyttes
til at starte programmer forfra, hvor
dette er tilkendegivet i menuen.
Tilbage-taste: Går tilbage til forrige valg eller side.
INFO: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
PORTAL: Viser eller afslutter
hovedmenuen.

EPG: Viser programguiden over
de tilgængelige programmer
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
Kanalvalg: Skift til næste kanal
Pile taster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
Scroll-lås/Viser kanalliste: Med
Scroll-lås kan du skifte en hel side
ad gangen på internettet. Tryk
på Scroll-lås én gang og benyt
derefter programvalg/pileknapperne
TV: Gå til TV

WWW: Genvej til internettet.
STOP: Standser indlæsning af
internet side

Tastatur: Adgang til virtuelt
tastatur
Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal eller
Tekst TV sider.

DVR: Genvej til planlagte og
gemte optagelser.
MUSIC: Åbner Film menuen

Mellemrum-tasten: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.
Tilbage-tasten: Går tilbage til
forrige valg, side eller kanal.

Profil: Genvej til skift imellem
profiler.
Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, TV-pause,
eller optagede sekvenser. Spoltilbage, Stop, Afspil/Pause, og
Spol-frem
GAMES: Genvej til spil.

Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken
Text: Åbner Tekst TV.

TV: Gå til TV.
Film: Åbner Film menuen.
Start-Forfra: Pil til venstre
benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet
i menuen.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.

Kanalvalg: Skift til forrige kanal

TEXT: Åbner Tekst TV

Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.

STB: Sætter TV boksen på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk på standby knappen min
2 sek igen for at tænde for TV
boksen. Skifter til STB betjening
ved kort tryk.

OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
Pile taster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.
Skip-tilbage: Skip-tilbage
benyttes til at gå 5 min tilbage i en
video sekvens.
Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TVGuide, eller til Internet sider.
Optagelser: Genvej til planlagte
og gemte optagelser.
Radio: Skift imellem Radio og TV.

Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal eller
Tekst TV sider.
Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, Pause,
eller optagede sekvenser. Spoltilbage, 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.

RADIO: Skift imellem Radio og TV.

Spil: Genvej til spil.
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Amino/Tilgin Mood 400-0xx

Alle Waoo TV bokse
Tænd/Sluk: Sætter TV boksen på
standby ved tryk. Tryk på standby
knappen igen for at tænde for TV
boksen.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.
Mellemrum-taste: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.
Text: Åbner Tekst TV.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Start-Forfra: Pil til venstre
benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet
i menuen.
Tilbage-taste: Går tilbage til forrige valg eller side eller kanal.
Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.
Afspil/Pause: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, TV-pause,
eller optagede sekvenser.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Spil: Genvej til spil.

Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.
Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Pile taster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
TV: Gå til TV.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.
Mellemrum-tasten: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.
Tilbage-tasten: Går tilbage til
forrige valg, side eller kanal.

Film: Åbner Film menuen.
Start-Forfra: Pil til venstre
benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet
i menuen.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Mute: Slukker eller tænder for
lyden.

Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Profil: Genvej til skift imellem
profiler.

Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken

OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
Pile taster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal.

Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal eller
Tekst TV sider.

STB: Sætter TV boksen på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk på standby knappen min
2 sek igen for at tænde for TV
boksen. Skifter til STB betjening
ved kort tryk.

Text: Åbner Tekst TV.
TV: Gå til TV.

Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, TV-pause,
eller optagede sekvenser. Stop,
Spol-tilbage, og Spol-frem.

Film: Åbner Film menuen.
Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.

TV: Skifter til TV betjening (hvis
programmeret). Sætter TV på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk igen på standby knappen
min. 2 sek for at tænde for TV.

Skip-tilbage: Skip-tilbage
benyttes til at gå 5 min tilbage i en
video sekvens.
Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TVGuide, eller til Internet sider.
Optagelser: Genvej til planlagte
og gemte optagelser.
Radio: Skift imellem Radio og TV.

Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal eller
Tekst TV sider.
Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, Pause,
eller optagede sekvenser. Spoltilbage, 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.

Spil: Genvej til spil.
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Motorola VIP1910-9, VIP1960-9

Alle Waoo TV bokse

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.

TV: Skifter til TV betjening (hvis
programmeret). Sætter TV på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk igen på standby knappen
min. 2 sek for at tænde for TV.

Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes umiddelbart efter første
nummer.Ved SMS indtastning
trykkes det antal gange som
bogstavet er i rækken
Mellemrum-taste: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.
OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Start-Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
MENU: Viser eller afslutter
hovedmenuen.
Tilbage-taste: Går tilbage til
forrige valg eller side.
INFO: Viser eller lukker information omkring det valgte
program.
Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, TVpause, eller optagede sekvenser. Spol-tilbage, Stop, Afspil/
Pause, og Spol-frem
Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.

Tænd/Sluk: Sætter TV boksen
på standby ved tryk. Tryk på
standby knappen igen for at
tænde for TV boksen
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Symbol-taste: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes
symboler her.

Mute: Slukker eller tænder for
lyden.

Mellemrum-tasten: Ved SMS
indtastningsmetode, forefindes
mellemrum her.

TEXT: Åbner Tekst TV

Tilbage-tasten: Går tilbage til
forrige valg, side eller kanal.

STB: Sætter TV boksen på
standby ved tryk på min 2 sek.
Tryk på standby knappen min
2 sek igen for at tænde for TV
boksen. Skifter til STB betjening
ved kort tryk.
Numeriske taster (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken
Text: Åbner Tekst TV.

TV: Gå til TV
MENU: Viser eller afslutter
hovedmenuen.
WWW: Genvej til internettet.
Pile taster: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem
menuer.

TV: Gå til TV.
Film: Åbner Film menuen.
Start-Forfra: Pil til venstre
benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet
i menuen.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.

Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TVGuide, eller til Internet sider.
STOP: Standser indlæsning af
internet side.
Profil: Genvej til skift imellem
profiler.
Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal
eller Tekst TV sider.

OK: OK benyttes til valg af det
markerede, eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
Pile taster: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
Record: Record-knappen benyttes til programoptagelse.
Skip-tilbage: Skip-tilbage
benyttes til at gå 5 min tilbage i en
video sekvens.
Navigation: Navigations knapperne benyttes til sideskift i TVGuide, eller til Internet sider.
Optagelser: Genvej til planlagte
og gemte optagelser.
Radio: Skift imellem Radio og TV.

Farve taster: Bruges til at vælge
farvekodede genveje i portal eller
Tekst TV sider.
Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
Video taster: Kontrollerer Video
on Demand (VoD) film, Pause,
eller optagede sekvenser. Spoltilbage, 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.

Spil: Genvej til spil.
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