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VELKOMMEN INN I DITT
NYE TV-UNIVERS

I esken / In the box
1

Huawei Q22 tv-dekoder /
Huawei Q22 STB

2

HDMI 2.0-kabel / HDMI 2.0 cable

Viktig informasjon!

4

3

Nettverkskabel / Ethernet cable

Strømforsyning / Power Supply Unit

Tilkoblinger / Connections

Bruk kun den vedlagte HDMI-kabelen for å
koble Altibox Q22 til tv-en din. Dette sikrer
korrekt bildegjengivelse. Har du behov for
en lengre HDMI-kabel er det viktig at du
sikrer at kabelen du bruker er sertifisert
som HDMI 2.0 eller nyere.

WPS

HDMI

USB

Strømtilkobling / Power input

Ikke i bruk.

Digital overføring av bilde
og lyd.

Ikke i bruk.

Benytt den medfølgende strømforsyningen for å koble dekoder til strømnettet.

Not in use.

Transfers video and audio
digitally.

Not in use.

Use the supplied power supply unit to
connect your STB to the power grid.

•••

Important information!
Only use the HDMI cable you find in the
box with the STB. This ensures you get the
best possible picture on your tv. If you
need to use a longer cable, please ensure
the cable is HDMI 2.0 (or above) certified.

Audio mini-jack

SPDIF

LAN

På-knapp /
Power on button

Analog audioutgang.
Kun stereolyd.

Optisk digital lydutgang.
Til digital overføring av lyd.

Koble dekoder til din hjemmesentral eller
Wifi Pluss ved hjelp av en nettverkskabel.

Skru av eller på din dekoder
med denne knappen.

Analogue audio output.
Stereo only.

Optical digital output.
For digital sound output.

Connect your STB to the fiber gateway Turn your STB on or off using
or Wifi Pluss using an ethernet cable. this button.

Installere / Setup

altibox.no/Q22

1

2

Får du ikke lastet opp tv-portalen ved oppkobling, bør du sjekke at dekoderen
og hjemmesentralen er koblet sammen med en nettverkskabel. Bruker du en switch,
må den støtte IGMP snooping. Mer informasjon finner du på altibox.no/Q22.
Ved tilkobling av Q22 mot en Wifi Pluss er det viktig at Wifi Pluss er kablet direkte til
hjemmesentral og ikke er tilkoblet trådløst. Trådløs tilkobling vil ikke virke.
•••
If the tv-portal is having trouble loading properly, it’s adviced to ensure the
connection from STB to fiber gateway is completely wired. If a switch is used please
ensure it supports IGMP snooping.
When connecting the Q22 STB to a Wifi Pluss unit, the Wifi Pluss must use a wired
connection to the fiber gateway. Wireless connetion will not work.

3
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Ny fjernkontroll
Fjernkontrollen er enkel å bruke og
du har alle knappene du trenger i
tommelfingerrekkevidde.
Den nye fjernkontrollen har bluetooth- forbindelse. Det betyr solid
rekkevidde og aldri mer pekeleken
til dekoder.
Tips om bruk av fjernkontrollen
finner du på altibox.no/Q22

Dette er nye Altibox TV
Nye Altibox TV binder hele underholdningsuniverset sammen i én tjeneste.
Det er tv på dine premisser, med mer valgfrihet og uendelige muligheter.

Se offline
Se film, serier og opptak både onog offline. Ta med deg opptakene
eller filmene du har kjøpt akkurat
hvor du vil i verden.

Start fra begynnelsen

Programarkiv

Start tv-program fra begynnelsen
slik at du kan se ditt favorittprogram
når det passer deg.

Sliter du med å holde oversikten i
tv-jungelen? Da vil du sette pris på
arkivet. Her lagres de fleste programmer
fra de siste dagene - uten at du
trenger å sette programmene på
opptak.

Mine opptak

Apper på tv

Film og Serier

500 timer med opptak i full HD.
Du har serieavspilling av opptak
og ingen begrensinger i samtidige
opptak.

Apper som HBO Nordic, NRK TV og
NRK Super er bare ett klikk unna
med fjernkontrollen.

Med Norges mest komplette filmog serietjeneste er det enkelt for
deg å oppleve filmens vidunderlige
verden - enten du er hjemme eller
ute på eventyr.

Velg ditt innhold
Vi vet at du gjerne vil velge tv-innholdet ditt selv – og hos Altibox kan du gjøre nettopp det. Du kan velge ditt favorittinnhold
enten det er nyheter, sport, serier eller film som frister deg mest.
Med et enkelt poengsystem kan du velge inn og ut de kanalene og tv-pakkene du ønsker via Mine sider på altibox.no. Om du
er kunde i borettslag eller sameie og ikke har ’Velg ditt innhold’ inkludert, kan du også kjøpe poeng til valgfritt innhold på
Mine sider. Innholdet kan du se hvor som helst i Norge via Altibox-appen.
Velg ditt innhold, og skreddersy din tv-opplevelse hos Altibox.
Les mer på altibox.no/velgselv
eller altibox.no/boligselskap/tv/velg-selv.

Slik gjør du
• Logg inn på Mine sider.
• Trykk på Velg ditt innhold i venstremargen.
• Du kan nå velge kanalene eller innholdet du ønsker.
Kunder i borettslag/sameie velger Bestilling på Mine sider for
å kjøpe poeng.
Har du ikke brukernavn på Mine sider kan du opprette dette på
altibox.no/ny-bruker.

Se tv hvor du vil
Last ned den nye, kostnadsfrie Altibox-appen og du kan se tv, filmer
og serier på nettbrett og mobil – uansett hvor du er.

Last ned Altibox-appen fra App Store eller Google Play.

Lurer du på noe?
Lær mer om din nye tv-løsning på altibox.no/q22
Her finner du korte filmer som gir deg nyttige tips og triks
om tilkobling, bruk av tv-portalen og mye mer.

