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KvikGuide

Sådan kommer du hurtigt i gang
Hvis du gerne vil hurtigt i gang med Selector,
kan du bruge denne Kvik-Guide. Hvis du vil
have en mere detaljeret vejledning, skal du
læse videre.

1. Sæt batterier i fjernbetjeningen, og
anbring Selector-kortet i venstre kortlæseråbning på digitalmodtageren, så chippen vender opad og indad.
2. Sæt det medfølgende scart-kabel i "TV"
bag på boksen, og slut det til scart-indgangen på dit fjernsyn. Sæt herefter dit
antennekabel i "CABLE IN" bag på boksen.
3 Sæt strømstikket til et 230V stik i væggen.
Tænd på kontakten. Displayet viser beskeden "Init" og derefter en tidsangivelse:
—:—.
4. Tænd for fjernsynet. Tænd dernæst for
boksen ved at trykke én gang på fjernbetjeningens øverste grønne tast. Boksen er
nogle få sekunder om at starte.
Hvis du kun bruger et almindeligt rundt
antennekabel og ikke et scart-kabel:
Søg kanalbåndet igennem på fjernsynet. Du
finder Selector på kanal 35, 37 eller 41.
5. For at få adgang til dine kanaler, skal du
fortælle digitalmodtageren, hvilket kabelnetområde du bor i. Find dit kabelnetnummer i oversigten over kabelnetnumre
på side 18.
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6. Tryk på fjernbetjeningens menu-tast, så
du kommer ind i "Main menu". Markér
med piletasterne det nederste punkt
"Installation", og tryk OK. Markér i menuen "Installation" det øverste punkt
"Network configuration", og tryk OK.
7. Menuen "Network configuration" definerer, hvordan boksen modtager signalerne
fra kabelnettet. Markér med piletasterne
talkolonnen ud for punktet "Network
number", så kolonnen bliver gul. Indtast
det femcifrede kabelnetnummer (se side
18) i det gule felt, og tryk OK. Nu vises dit
kabelnetområde på skærmen; f.eks.
"Københavns Kommune". Tryk OK for at
bekræfte dit valg.
Er kabelnetområdet forkert, så tjek dit
kabelnetnummer i oversigten, og indtast
det igen. Virker det stadigvæk ikke, kan du
kontakte Kundeservice på 80 80 40 80.
Bemærk at du ikke kan bruge det hotline
nummer, der er angivet i menuen
"Network configuration".
8. Boksen indlæser dine tv- og radiokanaler
fra kabelnettet. Kanalerne indstilles og
placeres automatisk, og selv om det tager
nogle minutter, må du ikke trykke på
andre taster imens. Når indlæsningen er
færdig, vises navnet på dit netværksområde.
9. Installationen er nu færdig! Når du trykker
OK, åbnes der for dine kanaler.
NB! Se diagrammerne i afsnit 1.5 og fremefter, hvis du også vil tilslutte en video.
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1.0 Tilslutning
1.1 Inden du går i gang
For at kunne bruge Selector skal du modtage
tv-signaler fra TDC Kabel TV’s net, eller også
skal din antenneforening have en aftale med
os. Før du tilslutter digitalmodtageren, bør
du kontrollere, at du har modtaget følgende:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Digitalmodtager
Selector-kort
Fjernbetjening
Batterier, 2 stk. AAA
Lysnetledning
Antennekabel
Scart-kabel
Hi-fi-kabel
Telefonledning
Adapter til telefonledning

Vær opmærksom på, at boksen indeholder
avanceret elektronik. Den skal placeres, så
den er beskyttet mod varme, fugt og stød.
Rengør kun boksen med en blød, tør klud.
Efter du har installeret boksen til dit fjernsyn,
får du muligvis brug for brugervejledningen
til video og stereoanlæg afhængig af, hvor
meget ekstraudstyr du vil tilslutte.

1.2 Selector-kortet
325 61 11 282 5

Benyt KUN det originale smartkort, udstedt af TDC Kabel TV.
Andre kort kan ødelægge softwaren i boksen, hvilket medfører,
at reklamationsretten bortfalder.
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Selector-kortet er det lille plastikkort, du fik
udleveret sammen med kontrakten. Boksen
virker ikke uden Selector-kortet, så sæt kortet
i boksen med det samme. Det skal sidde i
den venstre kortlæseråbning bag klappen på
boksens forside.
OBS! Den gyldne mikrochip på Selector-kortet
skal vende opad og indad. Skub forsigtigt
kortet ind, til det ikke kan komme længere.
Du kan mærke, når det er kommet rigtigt på
plads.
Undgå at tage Selector-kortet ud af boksen,
hvor det sidder godt beskyttet.

1.3 Boksens forside

Klap, der skjuler
boksens to
kortlæsere.

Klokken vises,
når boksen står
i standby

En grøn lampe blinker, når
fjernbetjeningens signal modtages. En rød lampe lyser, når
boksen står i standby.

Når boksen er
tændt, vises
kanalvalget.

Display viser MEnu,
når menu-funktionen
er aktiveret

Godkend valg.

Tænd/sluk (standby)

Kalder Musik-servicen frem.

Bevæger markøren, hvis menuen er
åben. Skifter til næste eller forrige
kanal, hvis menuen er lukket.

Bevæger markøren, hvis menuen er
åben. Justerer også lydstyrken
op/ned, hvis menuen er lukket.

5

1.4 Boksens bagside

Scart-udgang til fjernsyn*

Modemudgang til telefonlinje**

Udgang til hi-fi anlæg
– venstre kanal*

Antenneudgang til
video eller fjernsyn*

Kabel-tvantenneindgang*

Strømtilslutning 230-240 v
Seriel data port*
Parallel data port*

* Lavspænding
** Telenet-spænding
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Scart-udgang til video*
Udgang til hi-fi anlæg
- højre kanal*

1.5 Tilslutning
1.5.1 Tilslutning til kabel-tv-nettet
Tag det eksisterende antennekabel fra stikket
i væggen ud af dit tv, og sæt det i indgangen
"Cable IN" på boksens bagside.

1.5.2 Tilslutning til tv
Du kan tilslutte boksen til dit tv på to måder:
Med scart-kabel
Et scart-kabel mellem boksen og fjernsyn
giver en langt bedre lyd- og billedkvalitet
end et almindeligt antennekabel.
Forbind boksens "TV" udgang med fjernsynets scart-indgang. Vær opmærksom på, at
visse ældre fjernsyn ikke har scart-indgang.

Med almindeligt antennekabel
Forbind "TV OUT" udgangen bag på boksen
og antennestikket på dit fjernsyn med det
medfølgende antennekabel med runde stik.

7

1.5.3 Tilslutning til video
Der findes to måder, du kan forbinde fjernsyn, video og digitalmodtager, afhængigt af
hvor mange scart-indgange din video og dit
fjernsyn har. Se eksemplerne i afsnit 1.5.7 og
eventuelt videoens brugervejledning.
Hvis du optager en udsendelse fra Selector,
og vil se en anden udsendelse samtidig, kan
du skifte kanal med fjernbetjeningen til dit
fjernsyn. Det kræver blot, at du forbinder dit
fjernsyn og boksen med både antennekabel
og scart-kabel.

1.5.4 Tilslutning til telefonnettet
Boksen har et indbygget modem og kan derfor bruge en telefonlinje til kommunikation
med TDC Kabel TV’s central. Det er i de avancerede Selector-services – se f.eks. E-mail i
afsnit 4.2. – at du får mulighed for at bruge
telefonforbindelsen.
Hvis der i forvejen er tilsluttet en telefon eller
en telefonsvarer i telefonstikket, sættes dette
stik blot uden på boksens stik. Tilslut så telefonledningen til "TELEPHONE LINE" udgangen
bag på boksen.

8

1.5.5 Andre tilslutninger
Du kan forbinde boksen med et stereo- eller
surround sound-anlæg. Brug eventuelt det
medfølgende hi-fi kabel. Er audio-indgangen (AUX, phono, CD) i dit hi-fi anlæg optaget, så tal med din radioforhandler om køb
af en omskifter.

1.5.6 Tilslutning til lysnettet
Når alle andre forbindelser er på plads, sætter du netledningen i 230 V stikket på boksens bagside. Sluk for kontakten på væggen,
inden du sætter stikket i stikkontakten. Tænd
så for strømmen til boksen, og kontrollér, at
der er lys i displayet. I de første sekunder lyser tre prikker, så viser displayet beskeden
Init og derefter en tidsangivelse i form
af —:— (boksen indstiller selv uret efter
et par minutter).
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1.5.7 Eksempler på tilslutning
Tegning 1
Forslag A – den enkleste
Kræver:
3 antenneledninger.
Ingen scart-indgange på fjernsyn og video.
Det nemmeste er at forbinde fjernsyn, video
og boks med almindelige antennestik (se
tegning 1). Med denne sammenkobling får du
en god, men ikke optimal, billed- og lydkvalitet, ligesom Nu&Næste ikke virker på f.eks.
TV 2 og TvDanmark.
For at optage og afspille video, skal du indstille en tv-kanal til både Selector og video
samt en kanal til Selector på videoen. Når du
vil se video, skal du derfor selv skifte til
videokanalen på fjernsynet.
Forslag B – vi anbefaler

Tegning 2

Kræver:
3 antenneledninger
2 scart-kabler
1 scart-indgang på videoen
1 scart-indgang på fjernsynet
Denne tilslutning er også god, hvis du har
flere scart-indgange på enten fjernsyn eller
video.
Har du en eller flere scart-indgange på dit
fjernsyn og din video, anbefaler vi, at du
kobler fjernsyn, video og boks sammen, som
vist på tegning 2. På denne måde får du
optimal billed- og lydkvalitet. For at optage
og afspille video behøver du ikke indstille
særlige kanaler til Selector på din video og
dit fjernsyn. Når du trykker på Play på din
video, skifter fjernsynet (boksen med andre
ord) automatisk til videokanalen.
Skal du optage video fra Selector, skal du
skifte til AV/EXT kanalen på videoen.
Har du yderligere spørgsmål om boksen og
installation af video, er du velkommen til at
ringe gratis til Kundeservice på 80 80 40 80.
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1.5.8 Gode råd når du optager video
Med Selector får du et stort tv-udbud, og
hvad er mere nærliggende end at optage
nogle af de mange spændende film og
events på video? Det kan sagtens lade sig
gøre, men der er nogle få ting, du skal huske
for at få det fulde udbytte af boksen og din
video.
Ikke bruge Selector imens!
Når du optager udsendelser via boksen, er
det vigtigt, at du ikke skifter kanal på boksen, bruger Nu&Næste eller skruer op og ned
for lyden, mens du optager. Bruger du f.eks.
Nu&Næste, mens du optager en film fra
Selector, så vil Nu&Næste banneret komme
med på din videooptagelse.
Optage én film, mens jeg ser en anden?
Du kan sagtens optage en film via boksen og
se en udsendelse på dit fjernsyn samtidig.
Men husk at bruge fjernbetjeningen til dit
fjernsyn til f.eks. at skrue op og ned for lyden.
Du kan til gengæld ikke optage en udsendelse fra Selector samtidig med, at du ser en
anden udsendelse via boksen. Du vil nemlig
altid optage fra den kanal, du har valgt på
boksen (f.eks. DR), og skifter du kanal, mens
du optager (f.eks. fra DR til Eurosport), skifter
den også fra DR til Eurosport på videooptagelsen.
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Jeg vil optage to film, når jeg ikke er hjemme
Du kan se i vejledningen til din video, hvordan du forudindstiller din video til at optage
en udsendelse, mens du ikke er hjemme. På
langt de fleste videoer kan du forudindstille
videoen til at optage to forskellige film samme aften.
Når du har boks, video og fjernsyn koblet
sammen, er der dog nogle begrænsninger.
Du kan f.eks. ikke indstille din video til optage to film, der bliver sendt på to forskellige
Selector-kanaler. Det skyldes, at boksen ikke
af sig selv kan skifte fra en kanal til en
anden.
Til gengæld kan du godt forudindstille din
video til at optage to forskellige udsendelser,
der bliver sendt på samme Selector-kanal,
men på to forskellige tidspunkter. Eller du
kan forudindstille videoen til at optage én
udsendelse via boksen og én udsendelse,
som du kan tage via dit fjernsyn, uden at
boksen er tændt. Du skal i begge tilfælde
lade boksen være tændt, selv om du ikke er
hjemme.
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1.6 Fjernbetjeningen
1.6.1 Isætning af batterier
Batterilågen er på bagsiden af fjernbetjeningen.
Når du sætter batterierne i, skal du være
opmærksom på, at de vender rigtigt.

1.6.2 Sådan bevæger du dig rundt i
menuerne
For at komme rigtigt gennem installationen,
skal du kende fjernbetjeningens mest almindelige funktioner:
●

●
●
●

●

Nummer-tasterne bruges til at vælge
kanal eller indtaste pinkode og andre
data.
Retur-tasten bruges, når du vil tilbage.
LUK-tasten lukker menuer.
Piletasterne bevæger markøren mellem de
forskellige menupunkter og valgmuligheder.
OK-tasten bruges til at vælge et menupunkt og bekræfte en indtastning.

Læs mere om fjernbetjeningerne på de
følgende sider.
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Bruges i TV Guiden og nogle interaktive programmer*

Tænd/sluk (standby)

Godkend valg

Piletasterne bevæger markøren rundt i menuerne

Information om den aktuelle og næste udsendelse

Luk af menu og retur
til sidst besøgte kanal
Direkte adgang til
Musik funktionen
(ITV) Direkte adgang til menuen for interaktive services*

Retur til forrige kanal

Skruer ned for lyden

Tekst-tv

Direkte adgang
til TV Guiden*

Skruer op for lyden

Skifter til næste
eller forrige kanal

Slår lyden til og fra

Direkte adgang til menuen for indstillinger

* For at kunne bruge disse services,
skal du abonnere på TDC Kabel TV,
eller din antenneforening skal have
en aftale med os.
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TV / Video

De nummerede taster bruges
til kanalvalg, indtastning af
kode og til at stave bogstaver

Tænd/sluk (standby)

Slår lyden til og fra

Direkte adgang
til menuen for
indstillinger

Skruer op eller ned
for lyden

Skifter til næste eller
forrige kanal

Retur til forrige kanal
Direkte adgang til
TV Guiden*

Information om den
aktuelle og næste
udsendelse

Tekst-tv

Luk af menu og retur
til sidst besøgte kanal
Direkte adgang til
Musik funktionen

(ITV) Direkte adgang
til menuen for interaktive services*

Luk af menu og retur
til sidst besøgte kanal

* For at kunne bruge disse services,
skal du abonnere på TDC Kabel TV,
eller din antenneforening skal have
en aftale med os.
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2.0 Indstillinger
2.1 Inden du går i gang
Du skal nu indstille boksen til at modtage
signalerne fra kabel-tv-nettet korrekt. Boksens indbyggede menufunktion hjælper dig
igennem installationen.
Du skal fortælle boksen, hvor i landet du
installerer den, så hentes og placeres dine
kanaler automatisk.
Inden du går videre, skal du sikre dig, at
både boksen og fjernsynet er tændt og forbundet korrekt. Boksen tændes med fjernbetjeningen ved at trykke én gang på den øverste grønne tast. Boksen er ca. 15 sekunder
om at starte - hvis du kommer til at trykke to
gange, slukker du for den igen.

2.2 Første gang du tænder boksen
2.2.1 Indstilling af tv-modtagelse
Før du kan se menuer og kanaler på dit
fjernsyn, skal dit fjernsyn indstilles til at
modtage på den korrekte udgangskanal fra
boksen, normalt UHF-kanal 41 (se eventuelt
brugervejledningen til dit fjernsyn og kanalnøglen fra dit antenneanlæg).
Hvis du bruger scart-kabel:
Fjernsynet finder som regel signalet automatisk, men hvis du ikke umiddelbart kan se
signalet fra boksen, skal du indstille dit
fjernsyn til "EXT" videoindgangen.
Hvis du kun bruger almindeligt antennekabel:
Søg kanalbåndet igennem på fjernsynet. Du
finder Selector på UHF-kanal 35, 37 eller 41.
Hvis du har sat Selector-kortet rigtigt i, kan
du se, når boksen henter informationer fra
kabel-tv-nettet.
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2.2.2 Indstilling af kanaler
For at få adgang til dine kanaler skal du fortælle boksen, hvilket kabelnetområde du
installerer den i. Hvert område har et netværksnavn og et kabelnetnummer. Find dit
kabelnetnummer i oversigten og følg derefter
vejledningen under punkt 2.3.

Følgende foreninger/områder har kun adgang til den ”Digitale GrundPakke” og skal
derfor bruge kabelnetnummer 00999, som boksen allerede er indstillet til, når du
tænder for den.

Albertslund – Morbærhaven
Give
Gladsakse – Kagså
Helsingør – Abildgårdsvej AF (1019)
Kolding – Carl Ploughsvej
Odense – Anderup VHF til Skolen
Odense – Kolibri
Odense – Plejehjem Sdr. Boulevard
Odense – Sædekildegårdsvej
Odense – Søndermarken
Odense – Tornbjerg
Odense – Vollsmosecenteret

Odense – Ædelstenen
Odense – Ærtebjerggård
Odense – Åhaven
Præstø
Ringsted Nord
Søndersø
Søndersø – Særslev
Tårnby – Skottegården
Uggerslev
Vejle – Gludsminde AF
Vejle – Søndermarken AF
Ørbæk – Plejehjemmet Rosengården
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Område:

Kabelnetnummer:

Aalborg Komm. …………………………………00851
Aalborg Komm. – Nørre Tranners ……………01851
Ballerup Komm. – Hede Magleparken ………01151
Bjergsted Komm. – Svebølle AF ………………01301
Bjerringbro Komm. ……………………………01761
Bogense Komm. – Bogense AF ………………01423
Bramming Komm. – Bramming AF …………01557
Bramming Komm. – Vejrup AF ………………02557
Brande Komm. …………………………………01653
Brønderslev Komm. – Brønderslev AF ………01805
Dianalund Komm. ………………………………01303
Ejby Komm. – Ejby AF …………………………01429
Esbjerg Komm. – TV Forsyningen Esbjerg …01561
Fakse Komm. – FakseLadeplads AF …………01351
Fanø Komm. ……………………………………01563
Fredericia Komm. – Fredericia Bynettet ……01607
Frederiksberg Komm. …………………………00147
Frederiksborg Amt ………………………………00200
Fyns Amt …………………………………………00420
Fåborg Komm. – Fåborg Vest AF ……………01431
Greve Komm. – Eriksminde AF ………………02253
Greve Komm. – Tjur-/Tejstgården AF ………03253
Grindsted Komm. – Grindsted AF ……………01565
Helsingør Komm. – Vapnagaard AF …………01217
Herlev Komm. – Højstensgrd./Tvedvangen …01163
Holmsland Komm. – Hvide Sande …………01659
Hvidebæk Komm. – Jyderup AF ………………01317
Høje Tåstrup Komm. – Gadevang EF ………01169
Ishøj Komm. – Ishøj Fællesantenne ………01183
Kalundborg Komm. – Kalundborg AF ………01323
Kolding Komm. – Bramdrupdam Øst ………03621
Kolding Komm. – Bramdrupdam Vest ………04621
Kolding Komm. – Brændkjær AF ……………01621
Kolding Komm. – Mariesminde AF …………05621
Korsør Komm. – Korsør AF ……………………01325
Københavns Amt ………………………………00150
Københavns Komm. ……………………………00101
Køge Komm. – Køge Bynet ……………………01259
Mariager Komm. …………………………………00719
Nibe Komm. ……………………………………00831
Nordjyllands Amt ………………………………00800
Nyborg Komm. …………………………………00449
Nykøbing Sj. Komm. ……………………………01327
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Område:

Kabelnetnummer:

Odder Komm. ……………………………………01727
Odense Komm. – Bellinge Vest AF …………05461
Odense Komm. – Holluf Pile AF ………………04461
Odense komm. – Korup ………………………02461
Odense Komm. – Kragsbjerg Antennelaug …01461
Odense komm. – Næsby ………………………03461
Odense Komm. – Saxoparken AF ……………06461
Randers Komm. …………………………………00731
Ribe Amt …………………………………………00550
Ringe Komm. – Ringe Fællesant.forening …01473
Ringkøbing Amt …………………………………00650
Ringsted Komm. – Ringsted Syd AF …………01329
Roskilde Amt ……………………………………00250
Roskilde Komm. – Roskilde Bolig., Trekanten 01265
Rødding Komm. – Jels AF ……………………01527
Rødding Komm. – Rødding AF ………………02527
Selector ……………………………………………00999
Silkeborg Komm. ………………………………00743
Skjern Komm. ……………………………………01669
Storstrøms Amt …………………………………00350
Svendborg Komm. – Nordlysparken AF ……01479
Svendborg/Rudkøbing Kommuner …………00470
Sæby Komm. – Sæby AF ………………………01847
Sønderjyllands Amt ……………………………00500
Ullerslev Komm. – Ullerslev GF ………………01489
Vallø Komm. – Hårlev Antenneforening ……01271
Varde Komm. – Varde Antenneforening ……01573
Vejle Amt …………………………………………00600
Vejle Komm. ……………………………………02631
Vejle Komm. – Grønlandsvejens AF …………05631
Vejle Komm. – AAB ……………………………04631
Vejle Komm. – Havneparken Vejle …………07631
Vejle Komm. – Mølholm Antennelaug ……01631
Vejle Komm. – Pedersholm Antennelaug …06631
Vejle komm. – Vindingegård G/F ……………03631
Vestsjællands Amt ………………………………00300
Viborg Amt ………………………………………00760
Vissenbjerg/Assens Kommuner ………………00490
Vordingborg Komm. – Vordingborg AF ……01397
Ølgod Komm. ……………………………………00577
Århus Amt ………………………………………00700
Årslev Komm. – Årslev Kommunale FA ……01497

2.3 Menuen Installation
Du kan tilpasse og ændre indstillinger i boksen ved at trykke på fjernbetjeningens
menu-tast, hvilket fører dig ind i "Main
menu". Her skal du trykke på "Installation"
og trykke på OK-tasten. I "Installation" kan
du bl.a. få hjælp til at indstille dit kabelnetnummer, vælge billedformat og meget mere.
Disse muligheder er beskrevet i de følgende
afsnit.

2.3.1 Indstilling af kabelnetnumre
Når du skal indstille dit kabelnetnummer,
skal du trykke på fjernbetjeningens menutast, så du kommer ind i "Main Menu". Markér (med ) det nederste punkt "Installation" og tryk OK. Markér i menuen "Installation" det øverste punkt "Network configuration", og tryk OK.
Menuen "Network configuration" definerer,
hvordan boksen modtager signalerne fra
kabelnettet. Når du én gang har indstillet dit
kabelnetnummer korrekt, skal du kun bruge
menuen, hvis du flytter boksen til et andet
område.
Markér med piletasterne talkolonnen ud for
punktet "Network number", så kolonnen bliver gul. Tast nu det femcifrede kabelnetnummer (se side 18) i det gule felt, og tryk OK. Nu
vises dit kabelnetområde på skærmen; f.eks.
"Københavns Kommune". Tryk OK for at bekræfte dit valg. For at komme tilbage, skal du
bruge Retur-tasten. For at lukke menuen,
skal du bruge LUK-tasten.
Er kabelnetområdet forkert, så tjek oversigten
og indtast det igen. Virker det stadigvæk
ikke, kan du kontakte Kundeservice på 80 80
40 80. Bemærk at du IKKE kan bruge det
hotline nummer, der er angivet i menuen
"Network configuration".
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2.3.2 Ændring af sprog i menuen
Du har mulighed for at ændre sproget i
menuen, hvis du trykker på fjernbetjeningens menu-tast, hvilket fører dig ind i "Main
Menu". Her skal du med piletasterne markere
"Installation" og trykke OK. I "Installation"
vælger du "Language selection" og trykker
OK. Til højre for punktet "Menu language",
kan du med piletasterne vælge det ønskede
sprog, hvorefter du skal trykke OK for at bekræfte dit valg. Bemærk at det ikke er muligt
at vælge dansk som sprog i menuerne, hvorimod det er muligt i "Favourite audio" (lydspor) og "Favourite subtitle" (undertekster).
For at komme tilbage, skal du bruge Returtasten. For at lukke menuen, skal du bruge
LUK-tasten.

2.3.3 Tv og video – indstilling af signal
og billede
Du har mulighed for at tilpasse boksens billedsignaler til dit fjernsyn i menuen "Installation". Boksen er på forhånd indstillet, så
den passer til de fleste fjernsynsapparater, så
sandsynligvis skal du ikke ændre ved indstillingerne. Men har du et widescreen-tv, kan
du vælge formatet 16:9.
Når du ønsker at tilpasse boksens billedsignaler, skal du trykke på menu-tasten og herefter gå ind i menuen "Installation" ved at
markere den med piletasterne og trykke OK.
Inde i "Installation", skal du med piletasterne markere menuen "TV and VCR installation"
og trykke OK.
Fjernsynsformat
Du har mulighed for at vælge mellem formaterne 4:3 og 16:9. Denne mulighed får du ved
i menuen "TV and VCR installation" at markere "TV screen size" og trykke OK. Bemærk
at du kun bør skifte til 16:9 format, hvis du
har et widescreen-tv. For at komme tilbage,
skal du bruge Retur-tasten.
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RGB intensitet
Du har mulighed for at justere boksens farvesignal ved i menuen "TV and VCR installation" at vælge "RGB brightness level" og
trykke OK. Derefter kan du vælge mellem
"High" (høj) og "Low" (lav). For at komme
tilbage, skal du bruge Retur-tasten.
VCR standard
VCR betyder video, og du kan indstille boksen
til to videoformater. Vælg kun S-VHS, hvis din
video understøtter Super VHS. Når du har
tjekket, at boksen er indstillet korrekt, kan
du komme tilbage ved at bruge Retur-tasten.
For at lukke menuen, skal du bruge LUKtasten.

2.3.4 Ændring af pinkode
Hvis du ønsker at ændre pinkoden, skal du
gå ind i "Main menu" ved at trykke på
menu-tasten. I "Main menu" skal du markere menuen "Installation" med piletasterne og
trykke OK. I "Installation", skal du med piletasterne markere punktet "Change installation code" og trykke OK.
Herefter skal du taste den ønskede kode i det
gule felt og bruge piletasterne til komme ned
i feltet, hvor du skal gentage koden. Herefter
trykker du OK for at bekræfte koden, og er
koden korrekt, vises teksten "Correct confirmation". For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal
du bruge LUK-tasten.
Det er en god ide at skrive koden ned, i
tilfælde af at du skulle glemme den. Har du
glemt koden, og kan du ikke finde den, kan
du kontakte Selector Kundeservice på 80 80
40 80.
Hvis du vil fjerne pinkode-låsningen af menuen "Installation", skal du ændre pinkoden
til ’0000’.
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2.3.5 Forældrekontrol – beskyttelse af
kanaler
Du har mulighed for at beskytte adgangen til
visse Selector-kanaler ved at bruge en såkaldt
"Forældrekontrol". Denne er f.eks. relevant,
hvis du ønsker at forhindre dine børn i at se
alle dine Selector-kanaler.
Ved at trykke på menu-tasten, kommer du
ind i "Main menu", hvor du skal markere
menuen "Installation" og herefter trykke OK.
I "Installation" skal du med piletasterne
markere punktet "Lock" og trykke OK. Markér
nu punktet "Services lock", hvorefter du med
piletasterne vælger "Yes".
Herefter går du ned i punktet "Services to
lock" og trykker OK. Dette fører dig hen til en
liste over alle tilgængelige kanaler i dit
kabelnetområde. De kanaler, som du ønsker
at beskytte med Forældrekontrol, markerer
du med piletasterne og trykker herefter OK
ud for hver af dem. Når kanalerne er beskyttet, vises en nøgle ud for dem.
Hvis du derefter zapper til en kanal, der er
sikret af Forældrekontrol, vises et felt, hvori
du skal indtaste pinkoden for at få adgang.
Har du indtastet pinkoden på én beskyttet
kanal, vil alle beskyttede kanaler være åbne,
indtil boksen har været sat på standby.
Hvis du ønsker at fjerne Forældrekontrollen
på visse kanaler, skal du følge samme fremgangsmåde som ovenfor og blot markere de
kanaler, som du ikke længere ønsker skal
være beskyttede. Herefter skal du trykke OK
ud for hver af kanalerne. For at komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten. For at lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.
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2.3.6 Favoritliste
Du har mulighed for at udvælge dine favorit
Selector-kanaler.
Tryk på menu-tasten for at komme ind i
"Main menu", hvor du skal markere menuen
"Installation" og herefter trykke OK. I "Installation" skal du med piletasterne markere
punktet "Favourite list" og trykke OK. Til højre for punktet "List selection" er Liste A markeret, og under den står “Current List”. Liste
A indholder alle tv- og radiokanaler i dit
kabelnetområde og kan ikke ændres. For at
definere din egen liste skal du med piletasterne vælge én af listerne B, C, D, …, H.
Vælg herefter, med , punktet "Fill" og tryk
OK.
Du kan nu indsætte tv-kanaler, radiokanaler
eller begge dele i din personlige favoritliste.
Tv-kanaler indsættes ved at vælge punktet
"TV services" og trykke OK. I højre side af
skærmen vises listen over alle tv-kanaler i dit
netværk "Network list". I venstre side vises
listen over tv-kanaler i din favoritliste
"Favourite list B".
For at indsætte en kanal i favoritlisten, skal
du med eller vælge kanalen i "Network
list" og trykke på den blå tast. Det valgte
program vil nu optræde i "Favourite list B".
Fortsæt med at vælge kanaler på denne
måde, indtil alle de ønskede kanaler fremgår
af "Favourite list B".
Kanalerne kommer til at ligge i den rækkefølge, de vælges i. Hvert nyt valg vil blive
placeret nederst i listen. Ønsker du at fjerne
en kanal fra favoritlisten, kan du med
markere "Favourite list B", herefter skal du
med
eller vælge den kanal, du vil fjerne
fra listen, og trykke på den røde tast.
Når du er tilfreds med listen af tv-kanaler,
skal du gemme listen ved at trykke på den
gule tast. Mens listen gemmes vises et skilt
med teksten "Saving in progress". For at
komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten.
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Vælg "Radio services" for at indsætte radiokanaler. Fremgangsmåden er den samme
som for tv-kanaler.
Tryk Retur for at vende tilbage til menuen
Lists installation. Hvis du vil bruge din favoritliste som standard liste, skal du med
vælge punktet "Define as current" og trykke
OK.
Det vil nu være Favoritliste B, der har har
betegnelsen “Current list”, og som bestemmer tv- og radiokanalernes placering, når du
bruger P+ / P-, Nu&Næste og radio.
Hvis du vil ændre dit valg af favoritliste, skal
du trykke på fjernbetjeningens menu-tast,
vælge “Installation” og herefter punktet
“Favourite list”. Tryk OK og vælg med
eller
pil den liste, du ønsker at bruge. Tryk
for at markere punktet “Define as current”,
og tryk OK for at gemme dit valg. Nu vil
betegnelsen “Current list” optræde under
den liste, du har valgt.
Bemærk, at:
● Der kan ikke ændres i Favoritliste A, som
indeholder alle tv- og radiokanaler i dit
kabelnetområde.
● Hvis ingen radiokanaler vælges i en favoritliste, kan radio/musik ikke bruges.
● Der er 8 forskellige lister til rådighed A-H
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2.3.7 Ændring af telefon-præfiks
Hvis du bruger boksens modem og normalt
skal bruge en forvalgskode for at ringe op fra
din telefon, skal du indsætte denne forvalgskode i "Modem prefix".
Tryk på menu-tasten for at komme ind i
"Main menu", hvor du skal markere menuen
"Installation" og herefter trykke OK. I "Installation" skal du med piletasterne markere
punktet "Modem installation" og trykke OK.
Herefter skal du til højre for punktet "Modem
prefix" bruge piletasterne til at vælge "Yes".
Nu dukker punktet "Prefix value" op nedenunder, og her skal du skrive det ønskede
præfiks i det gule felt og trykke OK. For at
komme tilbage, skal du bruge Retur-tasten.
For at lukke menuen, skal du bruge LUKtasten.
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2.4 Oversigt over kanaler og
Selector-services
Tryk på Menu-tasten for at komme ind i
"Main menu". Her skal du bruge piletasterne
til at vælge menuen "Channel list" og herefter trykke OK.
Nu får du en liste over de tv-kanaler, der er
tilgængelige i dit kabelnetområde, samt de
services og specielle kanaler, som Selector
giver dig adgang til. Tallene til venstre for
kanalernes navne viser, hvilket nummer du
skal taste, når du vil se kanalen.
Du vælger en kanal med piletasterne, og når
du trykker OK, lukker "Main menu" automatisk, og boksen zapper til den kanal eller service, som du har valgt. Hvis kanalen vel at
mærke er inkluderet i dit abonnement. Hvis
du ønsker at gå tilbage til "Main menu", skal
du bruge menu-tasten. For at lukke menuen,
skal du bruge LUK-tasten.

2.5 Liste over Selector-musikkanaler
Når du ønsker at se en liste over de radiokanaler, der er tilgængelige i dit kabelnetområde, skal du trykke på menu-tasten, hvorefter
du kommer ind i "Main menu". Her skal du
bruge piletasterne til at vælge menuen
"Radio list" og herefter trykke OK. Nu får du
en liste over de radiokanaler, der er tilgængelige i dit kabelnetområde. Tallene til venstre for kanalernes navne viser, hvilket nummer du skal taste, når du vil se kanalen.
Du vælger en kanal med piletasterne, og når
du trykker OK, zapper boksen til Selectors
musikservice, og du hører nu den musikkanal, som du har valgt. Hvis kanalen vel at
mærke er inkluderet i dit abonnement. Hvis
du ønsker at komme tilbage til "Main
menu", skal du bruge menu-tasten. For at
lukke menuen, skal du bruge LUK-tasten.
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2.6 Menuen Information
Tryk på Menu-tasten for at komme ind i
"Main menu". Her skal du bruge piletasterne
til at vælge menuen "Information" og herefter trykke OK. I "Information" får du oplysninger om dit abonnement og om boksen.
De forskellige oplysninger bliver læst fra dit
Selector-kort. For at komme tilbage, skal du
bruge Retur-tasten. For at lukke menuen,
skal du bruge LUK-tasten.

2.7 Opdatering af boksen
Det kan ske, at softwaren i din boks skal
opdateres. Opdateringer modtages kun, idet
boksen tændes. Når du ikke bruger boksen,
skal du derfor huske at sætte den på standby.

2.8 Fejlmeddelelser
Hvis boksen ikke fungerer, bør du undersøge
følgende, inden du ringer til Fejlservice:
●
●
●

●

●

Alle tilslutninger er forbundet korrekt
Der er tændt for strømmen
Selector-kortet sidder rigtigt i boksens
venstre kortlæser
Mikrochippen på Selector-kortet vender
opad/indad
Fjernbetjeningens batterier vender rigtigt
og er i orden

Hvis boksen fortsat viser en fejlmeddelelse,
så kontakt Fejlservice på 80 80 40 80.
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3.0 Selector-funktioner
Nogle af Selectors avancerede funktioner
henter oplysninger gennem kabelnettet, og
derfor kan der gå nogle sekunder, inden
f.eks. TV Guiden dukker frem på skærmen,
når du trykker på G-tasten.

3.1 MENU
Menu-tasten på fjernbetjeningen aktiverer
boksens hovedmenu for indstillinger.
Indstillingerne er beskrevet i afsnittene 2.32.6.

3.2 I-TV – Interaktive services
I-TV-tasten på fjernbetjeningen aktiverer en
menu, der giver dig en oversigt over alle de
services, du får adgang til med Selector. Desuden præsenteres information og nyheder fra
TDC Kabel TV på I-TV menuens forside. Du kan
gå direkte til I-TV menuen ved at trykke på
I-TV tasten på fjernbetjeningen.

3.3 Den ultimative TV Guide
G-tasten på fjernbetjeningen er en genvej til
boksens interaktive TV Guide. Du kan bruge
TV Guiden et hurtigt opslagsværk, når du skal
planlægge, hvad du vil se, eller hvis du
ønsker et overblik over døgnets forskellige
udsendelser.
Hvis du eksempelvis interesserer dig for actionfilm, skal du normalt læse mange tv-stationers programoversigter igennem for at se,
hvor og hvornår der kommer actionfilm. Det
kan tage næsten lige så lang tid som at se en
god film, men det er ikke lige så spændende.
Selectors TV Guide giver dig dette overblik
med få tryk på fjernbetjeningen. TV Guiden
kan også give dig uddybende beskrivelser af
udsendelser samt fortælle dig, hvad der vises
lige nu på kabel-tv.
Du kan også vælge, at TV Guiden kun skal
indeholde de kanaler, som du abonnerer på,
hvilket giver dig et godt overblik over dit
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personlige tv-udbud. Dette gør du ved at
trykke på G-tasten på fjernbetjeningen, så
du kommer ind i TV Guiden. Her skal du trykke på fjernbetjeningens røde tast, hvorefter
du vælger "Mine" og trykker OK. Så vises kun
de kanaler, som du kan se.
Du kan altid taste dig direkte fra TV Guidens
oversigt og lige ind i den udsendelse, du
gerne vil se. De fire farvede taster øverst på
fjernbetjeningen har specielle funktioner i TV
Guiden. Du kan for eksempel se en liste over
alle de udsendelser, som er i gang netop nu,
eller søge efter specielle emner og udsendelser.

3.4 Nu&Næste
Ved et enkelt tryk på fjernbetjeningens N-tast
kommer Nu&Næste-servicen frem nederst på
skærmen. Her vises titlen på den iganværende udsendelse og starttidspunktet for den
efterfølgende udsendelse. Ved at trykke på
fjernbetjeningens piletaster kan du hurtigt
se, hvad der vises på de øvrige kanaler uden
at skifte fra den udsendelse, du ser.
Ved at trykke OK skifter du automatisk til en
anden udsendelse. Du kan også lukke
Nu&Næste-servicen ved blot at trykke på Ntasten igen. Hver gang du skifter kanal med
P+/P- eller nummertasterne, vises Nu&Næsteservicen automatisk på skærmen et par sekunder.
Bemærk at Nu&Næste-servicen virker, når du
ser på en tv-kanal, men ikke, når du er inde
i en menu eller bruger de interaktive
Selector-services.
Hvis du bruger din egen favoritliste, indeholder Nu&Næste kun de kanaler, der findes i
den pågældende liste.
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3.5 Musik
Node-tasten (Musik) på fjernbetjeningen er
en genvej til Selectors musikkanaler. Her får
du adgang til en række digitale musikkanaler, der sender musik døgnet rundt. Du får
blandt andet Music Choice, almindelige FMstationer og de radiokanaler, der hører til
programpakkerne fra forskellige steder i verden.
Hvis du bruger din egen favoritliste, indeholder Musik kun de kanaler, der er i den pågældende liste. Vær opmærksom på, at der
ikke kan zappes til Musik fra TV Guiden og ITV-menuen.

4.0 Interaktive services
Stort set alle services fungerer efter samme
princip. Som det var tilfældet med I-TV
menuen og TV Guiden, handler det i
Selector-services om at bevæge sig rundt
med piletasterne og foretage valg med OKtasten.
Når boksen indimellem er nogle sekunder om
at skifte til nyt billede, skyldes det, at der
skal hentes oplysninger gennem kabelnettet.
Boksen har mulighed for at gemme et vist
antal billeder og øvrige data, men hvis du for
eksempel skifter fra vejrudsigten til TV Guiden,
skal det nye indhold først hentes.
Til gengæld er du altid sikker på at få helt
friske oplysninger, hver gang du bruger de
interaktive services.

4.1 KIOSK
Film skal ses i biografen, siger man. Men
hvorfor det, når du lige så godt kan hente
biograffilmene ind i stuen, når det passer
dig. Selector har også en biograf, der hedder
KIOSK. Her betaler du kun for de film og
events, som du vælger at se. Det kaldes også
for Pay Per View (PPV).
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Du har automatisk adgang til KIOSK, hvis du
har Mellem- eller FuldPakke fra TDC Kabel TV.
Filmkanalerne (K1-K22) i KIOSK finder du i TV
Guiden, hvor du kan se filmenes start- og
sluttidspunkter, bestillingsnummer, genre
samt en kort beskrivelse af filmen.
Vær opmærksom på, at du skal ikke kan
bestille film, før du har modtaget din PPVpinkode. Den vil du automatisk få tilsendt
1-2 uger efter, at du har fået boksen.
Hvis du ønsker at se en KIOSK-film, kan du
bestille den via TelefonBestilling. Du skal
bruge:
● Dit kundenummer
● Din PPV-pinkode
● Filmen eller eventets bestillingsnummer
Ring på 80 30 80 20 og følg anvisningerne.

4.2 E-mail
Med E-mail-servicen kan du sidde i sofaen
og hygge dig med at skrive, sende og læse
e-mail. Du skal bruge fjernbetjeningen til at
komme rundt med og som tastatur – i stil
med at skrive sms-beskeder på en mobiltelefon.
Du får adgang til E-mail ved først at vælge
"E-mail" med piletasterne i I-TV menuen,
trykke OK, vælge punktet "E-mail" og igen
trykke OK.
Tilslutning til E-mail
Alt du skal bruge for at bruge servicen E-mail
er, ud over boksen og fjernbetjeningen, den
telefonledning, der fulgte med boksen, da du
fik den. Du kan også bruge en almindelig
telefonledning. Sæt den ene ende af telefonledningen i "TELEPHONE LINE" bag på boksen,
og sæt den anden ende i dit almindelige
telefonstik. Du kan sagtens have modem,
telefon og telefonsvarer i samme telefonstik,
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som boksens telefonledning er koblet til. Er
du koblet op på ISDN, skal du være opmærksom på, at du skal tilslutte en analog omformer for at kunne bruge E-mail-servicen, da
der kræves en analog telefonlinje.
Opret din personlige
@selector.dk e-mailadresse
Din e-mailadresse er som udgangspunkt: [dit
Selector-kortnummer]@selector.dk. Ønsker
du en mere personlig adresse – f.eks. dit
navn efterfulgt af @selector.dk –, kan du
oprette din personlige adresse på
tdckabeltv.dk. Du skal bruge de første ti cifre
i kortnummeret, f.eks.
1234567899@selector.dk.
Har du ikke adgang til en computer, kan du
sende et brev via "E-mail" til Selector Kundeservice, der opretter adressen for dig. Du
skal blot oplyse dit Selector-kortnummer og
den ønskede nye adresse, og så sende brevet
til nyadresse@tdc.dk . Har du allerede ændret din adresse, er der ikke behov for at
ændre den igen.
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Kom godt i gang med E-mail
Illustrationen på denne side giver dig et
overblik over de elementer, der bliver omtalt
i nedenstående, og som teknisk gør det muligt at sende og modtage e-mail.
Din "postkasse" på serveren
Serveren er det sted, hvor du har din postkasse. Her ligger al den post, som du har
modtaget, sendt eller gemt, indtil du vælger
at slette posten. Selv om du slukker boksen,
eller forlader E-mail servicen, vil din post
stadig være gemt på en central server, der er
placeret hos TDC Kabel TV. Det er denne server, du ringer op til med modemmet i boksen, når du vil sende og hente e-mailbeskeder.
De brede pile i illustrationen viser, at du
henter breve fra din postkasse på serveren,
så du kan læse dem på dit fjernsyn. Skal du
modsat sende et brev til en bekendt, sender
du brevet via serveren.
E-mail-ordliste
Server – En central computer, der er placeret
hos TDC Kabel TV, hvor du har en postkasse
med alle dine breve.
Megabyte – Et mål, der angiver, hvor meget
plads du har i din postkasse (pladsen svarer
til ca. 250 tætskrevne A4 sider eller 1 Megabyte). Bliver din postkasse alligevel fyldt op, vil
du modtage en advarsel om, at der ikke er
mere plads til rådighed.
Vedhæftede filer – Du skal være opmærksom
på, at du IKKE kan åbne og sende vedhæftede filer og billed-filer.
Selector-kortnummer – Nummeret fremgår
af dit Selector-kort, der sidder i boksen. Du
kan også finde dit Selector-kortnummer i
hjælpemenuen i E-mail.
Modem – Et modem, der er indbygget i boksen, så du kan ringe til serveren.
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Rød menu – Bruges, når du vil etablere eller
afbryde forbindelsen til serveren. Du åbner
og lukker menuen ved at trykke på den røde
tast på fjernbetjeningen.
Grøn Menu – Bruges, når du vil skifte mellem listerne over udgående og indkomne
breve. Menuen indeholder også en adressebog, hvor du kan gemme op til 20 personlige
e-mail adresser + din egen e-mail adresse.
Du åbner og lukker menuen ved at trykke på
den grønne tast på fjernbetjeningen.
Gul Menu – Bruges, når du vil videresende
og gemme breve, gemme adresser, indsætte
en adresse, besvare et brev eller sende et
brev. Du åbner og lukker for menuen ved at
trykke på den gule tast på fjernbetjeningen.
Blå Menu – Hjælpemenu, hvor du ved hjælp
af piletasterne kan gå til det emne, som du
ønsker yderligere information om. Du åbner
og lukker menuen ved at trykke på den blå
tast på fjernbetjeningen.
Indkomne breve – Når du har opnået forbindelse til din postkasse på serveren og vælger
"Indkomne breve", får du en liste over alle
de breve, som du har modtaget. Har du ikke
forbindelse til din postkasse, giver "Indkomne breve" dig en liste over de breve, som du
har hentet ned med Selector.
Udgående breve – En liste over de breve, du
har sendt, skal til at sende, gemme eller
skrive.
Hvidt telefonrør – Angiver at du har forbindelse til serveren.
Sort telefonrør – Angiver, at forbindelsen til
serveren er afbrudt.
Status – Angiver, hvad du ønsker at gøre med
brevet (f.eks. send, hent, gem og slet).
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Sådan ser ikonet ud på skærmbilledet, når
du vil skrive et nyt brev.

Sådan ser ikonet ud på skærmbilledet, når
et brev er blevet sendt.

Sådan ser ikonet ud på skærmbilledet, når
et brev IKKE er læst.

Sådan ser ikonet ud på skærmbilledet, når
et brev ER læst.

Sådan ser ikonet ud på skærmbilledet, når
et brev er gemt på serveren eller ikke er
sendt.

LUK -tasten – Bruges til at lukke E-mail servicen og komme tilbage til den sidst sete tvkanal.
Retur-tasten – Bruges til at komme tilbage
til dér, hvor du sidst har været i servicen.
Hvad koster det at bruge E-mail?
Det koster 25 øre at ringe op og derefter 25
øre i minuttet (dog 14 øre i minuttet mellem
kl. 19.30-08.00 samt søn- og helligdage) at
have forbindelse med serveren, når du bruger E-mail-servicen. Husk at du ikke behøver
have forbindelse, når du læser og skriver
breve, og at du kan sende et eller flere breve
på én gang – også til forskellige modtagere.
Som en ekstra sikkerhed afbrydes forbindelsen automatisk efter fem minutter, hvis du
ikke har kommunikeret med serveren. Du
behøver derfor ikke være nervøs for at få en
stor telefonregning, hvis du selv skulle glemme at afbryde forbindelsen.
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To gode råd om hvordan du bruger E-mail

1

Det første råd
Velkomstbilledet til E-mail-servicen giver dig
to valgmuligheder: enten at hente breve,
hvis du har fået ny post, eller at skrive et
brev.
Det er en god ide, at du skriver dit brev uden
at have forbindelse til serveren, og først herefter opretter forbindelse til serveren, så brevet kan sendes. For at skrive et brev skal du
trykke på LUK-tasten, hvorefter der vises et
skærmbillede med teksten "Udgående breve". Bemærk, at du endnu ikke har forbindelse til serveren.
1. Vælg "Skriv nyt brev", tryk OK, hvorefter
du kan starte med at skrive dit brev.
Det første felt på skærmbilledet er adressefeltet, det andet felt er emnefeltet, og
det sidste felt er skrivefeltet. Du aktiverer
alle tre felter ved at markere feltet med
piletasterne, og efterfølgende skal du
trykke OK for at aktivere feltet. Når du er
færdig med at skrive i feltet, trykker du OK
igen.
Du skal bruge fjernbetjeningen som tastatur, når du skal skrive et brev. Du skriver
@ ved at trykke to gange på fjernbetjeningens 1-tast. Du skriver punktum ved at
trykke tre gange på samme tast, og holder
du den nede, kan du slette i teksten (stil
dig altid bag det bogstav eller den tekst,
som du ønsker at slette).
2. Når du har skrevet dit brev, skal du trykke
på
for at komme tilbage til listen over
"Udgående breve".
3. Vælg status på brevet. Angiv om brevet
skal sendes, slettes eller gemmes. Det gør
du ved først at markere det brev, du
ønsker at sende og herefter trykke på ,
vælge status "Send" vha. pilene og til
sidst trykke OK.
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4. Vælg funktionen "Ring op" i menuen
"Forbindelse" ved at trykke på den røde
tast på fjernbetjeningen. Herved bliver din
handling udført. Telefonrøret (hvidt)
nederst til højre i skærmbilledet viser, at
forbindelsen etableres.
5. Vælg funktionen "Læg på" i menuen "Forbindelse" ved at trykke på den røde tast
på boksens fjernbetjening. Telefonrøret
(sort) viser, at forbindelsen er afbrudt.
Ved denne fremgangsmåde, som du lige
har læst, er det gratis, når du skriver brevet, og du betaler kun, når du ringer op
for at sende brevet.

2

Det andet råd
Hent et brev fra din postkasse, og læs efterfølgende brevet uden at have forbindelse til
serveren.
Fra E-mail velkomstbilledet kan du også vælge at trykke OK for at hente breve. Trykker du
OK, kommer du ind i listen over "Indkomne
breve".
Bemærk, at du nu har forbindelse til serveren.
1. Vælg det brev, som du ønsker at hente
ned med Selector vha. piletasterne.
2. Vælg status på brevet ved at trykke på ,
vælge status "Hent" vha. piletasten og
trykke OK. Ønsker du at hente flere breve
ned samtidig, skal du gentage punkt 1 og
2 for hvert enkelt brev.
3. Vælg funktionen "Læg på" i menuen "Forbindelse" ved at trykke på den røde tast
på boksens fjernbetjening og tryk OK.
Telefonrøret (sort) viser, at forbindelsen er
afbrudt. Når forbindelsen er afbrudt, vises
en liste over de breve, som du lige har
hentet ned på Selector. Vælg det brev, du
ønsker at læse, og tryk OK. Når du har
læst dit brev, trykker du på
for at komme tilbage til listen over dine breve.
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På denne måde er det gratis at læse dine
breve, og du betaler kun for at hente brevene
ned med Selector. Du behøver altså ikke have
forbindelse, når du læser eller skriver breve.

4.3 Digitalt tekst-tv på boksen
Hvis dit fjernsyn ikke har en tekst-tv tuner
indbygget, får du med boksen adgang til
hurtigt tekst-tv på næsten alle kanaler, der
har tekst-tv. Undtagelsen er analoge kanaler
som TV 2 og TvDanmark.
Tryk på fjernbetjeningens Tekst-tv-tast for at
få tekst-tv frem på skærmen for den pågældende tv-kanal.

5.0 Selectorservice
Hvis du oplever tekniske problemer eller har
spørgsmål til dit abonnement eller betalingen, er du meget velkommen til at ringe til
Selector Kundeservice på 80 80 40 80 på
hverdage kl. 8.00 – 20.00. Ofte kan vi hjælpe
dig direkte over telefonen. Inden du ringer,
bør du have dit kundenummer ved hånden.
Kundenummeret står på din faktura.
Rigtig god fornøjelse med din digitalmodtager og Selector.
TDC Kabel TV
Strandlodsvej 30
0900 København C
Tlf.: 80 80 40 80
Fax: 80 80 40 81
tdckabeltv.dk
E-mail: selectorservice@tdckabel.dk
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Sådan læser du din faktura
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Sådan læser du din faktura

Brug BetalingsService

1. Dato for opgørelse
Her kan du se skæringsdatoen for din
kontoopgørelse.

Hvis du tilmelder dit abonnement til BetalingsService, er du altid sikker på at betale til
tiden. Din regning betales automatisk, så du
slipper for at tænke på det. Samtidig sparer
du 15 kr. i faktureringsgebyr hvert kvartal, og
du kan springe køen på posthuset over.
Hver måned modtager du en oversigt, der
fortæller, hvilke betalinger der er foretaget.
Ring til Selector Kundeservice eller din bank,
hvis du vil tilmeldes BetalingsService.

2. Dato for rettidig indbetaling
Betal din regning senest den angivne dato.
3. Opkrævningsnummer
Dette nummer gør det lettere for os at
holde styr på indbetalingerne fra vores
mange abonnenter. Du skal ikke bruge
nummeret til noget.
4. Kundenummer
Kend dit kundenummer. Du får brug for
det, når du ringer til Selector Kundeservice, og du skal påføre det, hvis du betaler
via postvæsenets girokort.
5. Datoer for betalingsperioden
Her kan du se, hvilken periode du betaler
ydelsen for. Tallene angiver dag, måned
og år (dd-mm-åå).
6. Indgående saldo
Her kan du se, om vi har modtaget indbetalinger fra dig siden den sidste opgørelse
af din konto.
7. Posteringer
Dette afsnit viser, hvilke ydelser der indgår
i totalbeløbet.
8. Totalbeløb
Det beløb du skal indbetale på posthuset
eller i banken.
9. Postgironummer
Dette felt sikrer korrekt betaling, og du
skal påføre det, hvis du betaler via postvæsenets girokort.
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S016, 38, 03. Forbehold for ændringer og trykfejl.

TDC Kabel TV
Strandlodsvej 30
0900 København C
Telefon: 80 80 40 80
tdckabeltv.dk
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