YouBio Boks
Sådan kommer du i gang

Glæd dig til en ny og spændende verden
Med din nye YouBio Boks og et YouBio-abonnement får du nem adgang til masser af film
og serier. Du kan også bruge boksen til at se kanalerne i din tv-pakke i digital kvalitet.
Derudover kan du afspille indhold fra en USB-enhed eller et elektronisk produkt, som
understøtter DLNA.

Sådan virker din nye fjernbetjening
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Sådan kommer du i gang
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1. Åbn låget på bagsiden af fjernbetjeningen, hold på batterierne, og fjern folien
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2. Afbryd strømmen til dit tv og alt udstyr tilsluttet dit tv
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3. Indsæt HDMI-kablet i boksens HDMI-udgang og i HDMI-indgangen på dit tv
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4. Tilslut evt. internet til boksen via netværkskabel. Har du trådløst netværk (Wi-Fi), skal
du ikke gøre noget endnu
5. Tilslut antennekablet, hvis du har tv fra YouSee og vil kunne se din tv-pakke via boksen
6. Tilslut strømforsyningen til boksen og tænd for strømmen
7. Start boksen ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen på fjernbetjeningen til boksen
8. Tænd dit tv og vælg HDMI (tryk SOURCE, AV eller lign. på tv-fjernbetjeningen)
9. Start opsætning af boksen
• Tryk OK for at begynde opsætning af boksen
• Vælg en 4-cifret pinkode efter eget valg
• Tilslut internet enten via netværkskabel eller Wi-Fi
• Indtast dit brugernavn og din adgangskode eller opret et login på youbio.dk.
Har du glemt dit login, kan du gå ind på youbio.dk for at få det tilsendt igen
• Tryk OK for at indlæse dine tv-kanaler eller for at springe dette trin over
• Din YouBio Boks er nu klar til brug. Tryk OK for at gå i gang
Få flere gode råd om YouBio på yousee.dk/komigang/youbio
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Tænd/Sluk
Spol/afspil/pause
Volumen
Op/ned/venstre/højre
OK
Skift kanal
Gå tilbage/afslut
Menu: YouBio, TV, TV Guide, Medie Center,
Indstillinger
Info/minimér/maksimér
Flere muligheder – f.eks. sortér film
Skriv tal/bogstaver/tegn
Slet tekst
Tekst-tv

Åbningstider
Support

Kundeservice

Hverdage 08.00 – 20.00
Weekend 10.00 – 20.00
Hverdage 08.00 – 18.30
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Få mere hjælp og vejledning
på youbio.dk eller 70 70 40 40

