IPTV-digiboksin ohjeet
Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaistan, VYLKin,
kyläverkon IPTV-palvelu (= katsotaan tv-ohjelmia
netin kautta) on Maxivision Viihde. Palvelun
käyttö vaatii digiboksin, joka tilataan netin kautta
osoitteesta www.maxivision.fi/yllas. Kun selaa
avautuvan sivun alapäähän, löytyy kohta, josta
saa tilata digiboksin tarjoushintaan, 119 e.
Digiboksin tilaajan tulee laittaa yhteystietonsa ja
luoda tuolla Maxivisionin sivulla itselleen käyttäjätunnus ja salasana, joita digiboksi kyselee
ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.
Huom! Laita siis käyttäjätunnus ja salasana
talteen.
Digiboksi saapuu postissa muutaman päivän sisällä (postista tuli sähköpostilla seurantakoodi, jolla paketin
kulkua saattoi seurata).
Digiboksin laatikossa on digiboksin ja sen kaukosäätimen lisäksi kaukosäätimen paristot sekä neljät erilaiset
kaapelit/johdot. Niistä otetaan käyttöön virtajohto muuntajineen, HDMI-kaapeli (litteät liittimet) ja Ethernetkaapeli (tietokonekaapeli, päissä RJ45-liittimet). Yleensä nykyaikaisissa televisiossa on HDMI-liitin. Jos ei ole,
varalla on analogista yhteyttä varten valkean, keltaisen ja punaisen liittimen sisältävä kaapeli.
1. Kytke Ethernet-kaapeli digiboksiin ja toinen pää mediamuuntimen porttiin (vaikkapa LAN4 eli oikeanpuoleisin keltaisista porteista).
2. Laita HDMI-kaapeli digiboksin ja tv:n HDMI-portin välille.
3. Laita virta eli muuntaja pistorasiaan ja johto digiboksiin. Jos virta kunnossa, digiboksin yläpinnalle syttyy
punainen merkkivalo (ARRIS-tekstin yläpuolelle vasempaan nurkkaan). Jos valo ei syty, tarkista, että johto
kytketty oiken ja kunnolla. Digiboksin pohjassa, vinolla reunalla, on myös virtakytkin. Kokeile, vaikuttaako sen
napsauttaminen, jos valo ei syty.
4. Laita kaukosäätimeen paristot ja paina virtanappia . Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
5. Laita televisioon virta ja vaihda television signaalin tulopaikaksi HDMI . Jos useita HDMI-portteja, valitse se,
johon digiboksi on kytketty. Tulopaikat löytyvät kaukosäätimessä esimerkiksi SOURCE-näppäimen takaa,
(Samsung).
6. Jos kytkennät oikein, avautuu Maxivisionin sivu, jossa kysytään ostettaessa luotua Käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kun ne näpyttelee digiboksin kaukosäätimellä, avautuvat IPTV-kanavat näkymään.
7. Tämän jälkeen kannattaa mennä uudestaan Maxivisionin sivuille, kirjautua tunnuksilla sisään ja mennä kauppaan. Sieltä löytyvät nyt VYLKin tarjouspakettiin kuuluvat ilmaispalvelut. Klikkaa ne ostoskärryyn ja poistu
kassan kautta.
Vinkki: Jos esimerkiksi YLEn kanavilla ei näy tekstitystä, paina digiboksin kaukosäätimen keskivaiheella olevaa
nappia, jossa on “mökin” kuva. Sen takaa löytyvät Asetukset. Avautuu Järjestelmä, ja siellä on Tekstitys. Selaa sille
kohtaa ja valitse oikealta Tekstityksen Ei käytössä tilalle Käytössä. Tarkista, että ensisijainen kieli on Suomi.
Vinkki 2: Äänenvoimakkuus kannattaa laittaa television kaukosäätimellä kovaksi ja säätää sopiva taso digiboksin kaukosäätimellä.

