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Framhlið

Stöðuljós
Birtir stöðu myndlykils (KVEIKT/SLÖKKT).

Innrauður nemi
Innrauður nemi fyrir fjarstýringu

A

B

Rauf fyrir snjallkort
Settu kortið í þannig að flagan snúi inn 
og niður.

C
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Loftnetstengi
Til að tengja myndlykilinn við loftnet.

LOOP
Úttak merkis. Til að tengja við 
loftnetsinntak annars tækis, t.d. 
sjónvarpstækis.

Nettengi
Til að tengjast við net með netsnúru.

USB
Tengi fyrir ytri harðan disk eða USB-
minnislykil.

HDMI
Tengist við sjónvarpið með HDMI-snúru.

AV
Til að tengja við mynd-/hljóðtengið á 
sjónvarpinu.

S/PDIF OPTICAL  
Til að tengja við stafrænt heimabíókerfi 
með OPTICAL-snúru.

Rafmagnstengi
Tengi fyrir rafmagnssnúru.

A

B

C

D

E

F

G

H

Bakhlið
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Um myndlykilinn
 » Styður DVB-T/T2
 »  MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
 »  Styður textavarp 
 »  EPG (rafræn sjónvarpsdagskrá) birtir upplýsingar um stöð 
 »  Barnalæsing 
 » HDMI 
 »  S/PDIF OUT OPTICAL 
 »  1 snjallkortalesari 
 »  Nettengi
 »  USB

Aukahlutir
 » Notendahandbók
 » Fjarstýring
 »  Rafhlöður (AAA)
 »  HDMI-snúra

Staðsetning myndlykils
 » Komdu myndlyklinum fyrir í láréttri stöðu.
 » Ekki skal setja þunga hluti á borð við sjónvarpstækið ofan á myndlykilinn.
 » Ekki skal koma myndlyklinum fyrir á eftirfarandi stöðum: þar sem titringur er, í beinu 

sólarljósi, þar sem raki er, þar sem hitastig er of hátt eða lágt og þar sem engin 
loftræsting er.

Takk fyrir að velja  
Vodafone sjónvarp

Með því að tengja myndlykilinn við sjónvarpstækið með HDMI-snúru 
færðu bestu mögulegu myndgæði og nýtur áhorfsins sem best.
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Tengingar

Internet

Myndlykillinn tengdur við sjónvarp
Tvær leiðir eru til að tengja myndlykilinn við sjónvarpstæki: með AV- eða HDMI-
snúru.
1. HDMI
Tengdu HDMI-snúruna við tengið sem merkt er „HDMI“ á bakhlið myndlykilsins og tengdu
hinn enda snúrunnar við HDMI-tengi sjónvarpsins.
2. AV
Tengdu SCART-snúruna við tengið sem merkt er „AV“ á bakhlið myndlykilsins og tengdu hinn 
endann við SCART-tengi sjónvarpsins.

Stafrænt hljóðkerfi tengt
Tengdu optical-snúru við tengið sem merkt er „S/PDIF“ á bakhlið myndlykilsins
og tengdu hinn enda snúrunnar í viðeigandi S/PDIF INPUT OPTICAL tengi á stafræna
hljóðkerfinu.

Hliðrænn (analog) móttakari tengdur
Tengið snúruna í tengið merkt ”LOOP” og þaðan í sjónvarpstækið.

1

2

3

1 2

3

Með því að tengja myndlykilinn við sjónvarpstækið með HDMI-snúru 
færðu bestu mögulegu myndgæði og nýtur áhorfsins sem best.
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Upptökumöguleiki virkjaður

Til að virkja upptökumöguleika myndlykilsins tengir þú harðan disk eða 
minniskubb í USB tengið aftan á myndlyklinum.

Síðan er farið í aðalvalmynd („MENU“) og USB undirvalmyndin valin. Þar 
er hægt að forsníða harða diskinn eða USB kubbinn svo hann virki fyrir 
myndlykilinn.

ATHUGIÐ að öllum gögnum sem eru fyrir á harða disknum eða USB 
kubbinum verður eytt við þessa aðgerð.

Við mælum með því að nota harðan disk eða USB kubb sem er stærri en 
8GB.

Ekki er hægt að spila upptökurnar með öðru tæki en myndlyklinum.
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Til að hefja upptöku á núverandi dagskrárlið er ýtt á Record hnappinn ( ).

Til að stöðva upptöku er ýtt á Stop hnappinn (  ) eða aftur á Record 
hnappinn ( ). Þá birtist listi með yfirstandandi upptökum, þar sem hægt er að 
hefja afspilun á uppteknum atburði.

1

2

Upptaka

Upptaka með EPG valmyndinni
Einnig er hægt að taka upp og skrá upptökur fram í tímann í með EPG 
valmyndinni.

Opnaðu EPG valmyndina með því að ýta á EPG hnappinn.

Veldu dagskrárliðinn sem þú vilt taka upp og ýttu á REC hnappinn. 
Hægt er að velja um að taka upp stakan atburð eða alla þáttaröðina.

Athugaðu að ekki er hægt að taka upp atburði á mörgum stöðvum 
samtímis.

1

2

3

Í aðalvalmyndinni (MENU) er hægt að spila og sýsla með þá atburði sem 
teknir hafa verið upp.

Afspilun
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Vodafone
Skútuvogi 2
104 Reykjavik
Sími 1414
vodafone.is

Kveikja/slökkva
Kveikir og slekkur á myndlyklinum.

Tölur (0~9)
Beinn aðgangur að rásum eftir númeri.

Útvarp/Sjónvarp
Skiptir á milli sjónvarps- og útvarpsrása.

Last
Skiptir til baka á síðustu rás.

Rauður
EPG: Færa tímalínu dagskrár aftur um einn dag. 

Grænn
EPG: Færa tímalínu dagskrár á núverandi tíma.

Gulur
EPG: Færa tímalínu dagskrár fram um einn dag. 

 EPG
Birta sjónvarpsdagskrána.

Info
Birtir upplýsingar um stöð og dagskrárlið á skjánum.
Menu
Birtir aðalvalmynd

PVR
Birtir valmynd fyrir upptökutæki.
Stöðva
Stöðvar upptöku eða spilun.
Áfram
Spólar áfram í uppteknum dagskrárlið.

PR +/-
Skiptir stöðvum upp eða niður.

Spila/hlé
Spilar/gerir hlé á útsendingu eða upptöku.

Hljóð
Til að velja tungumál hljóðrásar.

Fav
Birtir valmynd eftirlætislista.

Örvar (upp/niður/vinstri/hægri)
Færir bendil upp, niður, til vinstri eða hægri.
Hækkar og lækkar hljóðstyrk (hægri/vinstri). 
Skiptir stöðvum upp/niður (upp/niður).

VoD
óvirkur

Blár
óvirkur

Option
Birtir fleiri valkosti ef við á.

OK
Velur valmynd eða staðfestir val.

Birtir stöðvalista þegar horft er á sjónvarp.

Back
Lokar valmynd eða fer í síðustu valmynd.

Mute 
Slekkur á hljóði.

Upptaka
Hefja upptöku dagskrárliðar.

EPG: Stillir á upptöku fyrir valinn dagskrárlið.

Til baka
Spólar til baka í uppteknum dagskrárlið.

VOL +/-
Stillir hljóðstyrk.

Page
Flettir upp eða niður á milli síðna í valmyndinni og 

á sjónvarps-/útvarpslistanum.

Textavarp
Opnar textavarpið.

Skjátexti
Til að velja tungumál skjátexta.
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