
Get®started
Fullstendig brukerveiledning 
for Get box
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 	 AV	/	PÅ Skru dekoderen av eller på.
  	 NUMMERKNAPPER Brukes for å taste inn kanalnummer eller personlig PIN-kode.
 	 TV	/	RADIO Bytt mellom TV og Radio.
 	 LYD	AV	/	PÅ Skru lyden på TV / Radio av eller på.
  KANAL	OPP	/	NED Bytt TV-kanal på dekoderen opp eller ned.
 	 VOLUM	OPP	/	NED Øk eller demp lydvolumet.
 	 GET	GUIDE Oversikt over hva som vises på TV / Radio akkurat nå.
   ENKEL	PROGRAMINFO Viser informasjonsplakaten på skjermen.
   VENSTRE	/	HØYRE Flytter markøren til venstre eller høyre i menyen. 
 OPP	/	NED Flytter markøren opp eller ned i menyen. 
 ExIT Går helt tilbake til vanlig visning av kanalen og avslutter menyen.  
 OK	/	KANALOVERSIKT Bekrefter valg av markert element i menyen. Viser enkel kanaloversikt.
 MENY Viser hovedmenyen eller returnerer til forrige Meny-valg.
 GUL	 Funksjonsknapp.
 RØD Funksjonsknapp.
 GRØNN		 Funksjonsknapp.
 BLÅ Funksjonsknapp.
 SLÅ	AV	ETTER Slå av dekoderen automatisk etter angitt tid.
 TIMER Angi kanalbytte på fast tidspunkt.
 UNDERTEKST Angi språk for undertekster på skjermen.

 LYDSPRÅK Angi talespråk.

 FORRIGE	KANAL Gå tilbake til forrige kanal. 

 FAVORITTKANALER Vis enkel kanaloversikt og velg favorittlister.

 UKESOVERSIKT Vis programoversikt for de neste 7 dagene. 

 INFORMASJONSKANAL Snarvei til Informasjonskanalen.

Fjernkontrollen

 

    

AV / PÅ

NUMMERKNAPPER

TV / RADIO 
KANAL OPP / NED

GET GUIDE

VENSTRE / HØYRE 

ExIT

GUL FUNKSJONSKNAPP

RØD FUNKSJONSKNAPP

SLÅ AV ETTER 
FORRIGE KANAL 

TIMER

FAVORITTKANALER

LYD AV / PÅ

VOLUM OPP / NED

ENKEL PROGRAMINFO

OPP / NED

OK / KANALOVERSIKT
MENY

GRØNN FUNKSJONSKNAPP

BLÅ FUNKSJONSKNAPP

LYDSPRÅK
UKESOVERSIKT
UNDERTEKST

INFORMASJONSKANAL25

20

24
21

17

16

13

12

10

8

6

4

23

19

22
18

15

14

11

9

7
5

3

2

1

23

19

22

18

15

14

11

9

7

5

3

2

1

25

20

24

21

17

16

13

12

10

8

6

4



s. �

Get box forside

 1	 Av	/	På	knapp Skru dekoderen av eller på.
	 2.	 Kanal	 	eller	 	(pil	 	eller	 	) Bytt kanal opp eller ned.
	 3.	 Lydstyrke	-	/	+	( 	/	 ) Øk eller demp lyden.
	 4.	 OK Bekreft et valg.
	 5.	 Meny Vis hovedmenyen eller går tilbake til forrige meny-valg.
	 6.	 Tilbake Gå tilbake eller avbryt valgt funksjon.
	 7.	 Display Viser kanalnummer.   
	 8.	 Kortleser Vipp opp deksel for plassering av programkort.

Get box bakside

	

	

	 1	 ANT	IN Kobles mellom kabel-TV-uttaket i veggen og dekoderen. 
   Bruk helst antennekabelen som føger med dekoderen.	
	 2.	 LOOP	OUT For tilkobling av grunnsignaler til andre enheter 
   eller direkte til TV.
	 3.	 SCART	til	VCR For tilkobling av en opptaksenhet. 
 4.	 SCART	til	TV For tilkobling til TV. 
	 5.	 S/PDIF-lyd		 Lydutgang for digital forsterker og hjemmekino.
 6.	 Video For tilkobling av videospiller eller andre opptaksenheter.
	 7.		 Audio	 For tilkobling til TV, hjemmekinoforsterker eller andre enheter. 
	 8.	 Strømbryter For å skru av / på strømmen til dekoderen.
	 9.	 Strømkabel Denne settes i en ledig stikkontakt. 
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SCART-kabel Fjernkontroll Brukerveiledning

BatterierGet boxAntennekabel

Gratulerer	med	ny	Get	box

 

Nå legger vi til rette for mange gode tv-opplevelser i tiden fremover, og din nye Get box er 
et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil få bedre bilde, bedre lyd og 
en flott oversikt på skjermen over hva som går på tv.

Det er enkelt å sette opp din Get box. Alt du trenger å gjøre er å følge vår enkle 
brukerveiledning, og så er du igang. 

Ønsker du å snakke med en kundebehandler, er du velkommen til å ringe Get kundesenter 
på telefon 0� 1��. Våre åpningstider er 09-�� man - fre, 1�-�0 i helger og helligdager.

Vennlig hilsen
Get

Pakken inneholder:
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Antennekabel

Get box front

Get box bakside

SCART-kabel

Programkort

Digital TV

Antennekabel

Enkel	tilkobling	og	installasjon

 

 

1.  Sett programkortet inn i kortleseren på dekoderens forside. Merk: Gul side opp.
  Vipp opp dekselet for å komme til. (Enklest å vippe dekselet ut fra siden).
 
�.  Sett inn antennekabelen som følger med i antenneuttaket på veggen og sett 
  den andre enden i ”ANT IN” bak (øverst til venstre) på dekoderen.

�.  Sett inn antennekabel fra LOOP OUT til TV for å få inn grunnsignaler som før.

�.  Sett inn SCART-kabelen i ”TV” utgangen på dekoderen og i en ledig SCART- 
  inngang på baksiden av TV-en din. 
  
�.  Slå på dekoderen med PÅ-knappen på dekoderens bakside (øverst til høyre).
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Antennekabel

SCART-kabel

SCART-kabel

Antennekabel

  
  
  Sett programkortet inn i kortleseren på dekoderens forside. Merk: Gul side opp.
  Vipp opp dekselet for å komme til. (Enklest å vippe dekselet ut fra siden).

Tilkobling	til	opptaksenhet

 

 

 
1.  Sett inn antennekabelen som følger med i antenneuttaket på veggen og sett 
  den andre enden i ”ANT IN” bak (øverst til venstre) på dekoderen.

�.  Sett inn antennekabel fra LOOP OUT til TV for å få inn grunnsignaler som før.

�.  Sett inn SCART-kabelen i ”TV” utgangen på dekoderen og i en ledig SCART- 
  inngang på baksiden av TV-en din.

�.  Sett inn SCART-kabelen i ”VCR” utgangen på dekoderen og en ledig SCART-inngang  
  på baksiden av opptaksenheten.

�.  Slå på dekoderen med PÅ-knappen på dekoderens bakside (øverst til høyre).
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Get	started	

1.	 	 Slik	får	du	bilde	på	skjermen: 
 
  De fleste TV-apparater finner de nye signalene automatisk når du slår på 
  dekoderen. Hvis den gjør det, kan du gå rett til punkt �. Hvis dette ikke skjer, kan   
  du se på fjernkontrollen til TV-apparatet og trykke på knappen som bytter til riktig
  SCART-inngang. Denne er som oftest merket med “AV”, “ExT” eller “0”. Har du ennå  
  ikke fått bilde på skjermen, kan du sjekke bruksanvisningen til TV-en din. 
 
 

2.	 	 Valg	av	region:	

  Du vil bli spurt om din region, som du finner i oversikten under. Er du usikker på   
  hvilken region du tilhører, ring Kundesenteret på tlf 0� 1��.

  1. Velg region. Bruk piltastene på fjernkontrollen og velg region fra listen under. 
   Bekreft med 
  
  

Region 1: Oslo
Region �: Romerike
Region �: Asker 
Region �: Drammen
Region �: Hønefoss
Region �  Kongsberg
Region 7:  Østfold

Region �:  Drøbak/Ås
Region 9:  Kristiansand
Region 10: Stavanger
Region 11: Haugesund
Region 1�: Bergen
Region 1�: Trondheim



s. 9

NB! Hvis du får dette bildet på skjermen, betyr det at dekoderen laster ned oppdateringer. 
Vent til nedlastingen er fullført. Du kan bli bedt om å velge region på nytt etter etter at 
oppdateringen er fullført. 

3.	 	 Aktivering	av	programkort:	

  Etter å ha valgt hvilken region du bor i tar det normalt �0 minutter mens dekoderen 
  henter informasjon for første gang og aktiverer programkortet.

Underveis vil du få opp meldingen ”Du har ikke tilgang til å vise denne kanalen” på skjer-
men. La dekoderen stå skrudd på og vent til meldingen forsvinner. Hvis du etter � timer 
enda ikke har fått bilde på Informasjonskanalen eller NRK1, sjekk at alle kabler sitter godt 
i. Prøv på nytt, og hvis du fortsatt ikke får bilde, ring Kundesenteret på tlf. 0� 1��.

		Viktig	for	deg	med	TV	i	bredformat: Les videre på side 11-1� for å se hvordan du kan   
  stille inn dekoderen for å få fullt utbytte av skjermen.

Du	har	ikke	tilgang	til	å	vise	denne	kanalen

0% 100%

65%
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Enkel	bruk

Hvordan bruke hovedmenyen

1.  Trykk  på fjernkontrollen for å komme til hovedmenyen. Her har du  
  tilgang til de fleste program -og kanaloversiktene, mulighet til å endre favorittlister  
  og innstillinger.

�.  Bruk piltastene for å navigere i menyen og bruk  for å gå inn i en meny 
  eller å forandre/bekrefte et valg. 
 
   vil ta deg tilbake til tv-programmet du så på.

Endre innstillinger
 

Dekoderen er allerede satt opp med de vanligste innstillingene. Om du ønsker å endre 
disse går du inn i menyen ”Innstillinger.”

  

Når du gjør dette, vil du bli spurt etter en PIN-kode. Denne koden er satt til ”0000” og kan 
forandres fra innstillinger-menyen. Du bruker nummertastene på fjernkontrollen for å 
angi din personlige PIN-kode. 
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De vanligste innstillingene er som følger:

Språk

 • Menyspråk				Norsk er standard.

 • Lydspråk    Norsk er standard.

 • Undertekst	 Angir standard teksting for alle kanaler. Endres på enkeltkanaler ved å  
  trykke 

TEKST

 på fjernkontrollen.

TV-format

SCART-signal	(TV) Get box leveres med PAL som standard. Dersom du har en nyere TV, 
kan du oppleve en kvalitetsforbedring ved å velge RGB.  
 

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”SCART-signal (TV)”og trykk 
�.  Velg RGB med piltastene
�.  Trykk 
�.  Avslutt med 
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TV-type

�:� eller 1�:9 Fullskjerm. Har du TV i bredformat må du endre til 1�:9 Fullskjerm.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”TV-Type” og trykk 
�.  Velg ”1�:9 Fullskjerm” med piltastene
�.  Trykk 
�.  Avslutt med  
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TV-type

�:� eller 1�:9 Fullskjerm. Har du TV i bredformat må du endre til 1�:9 Fullskjerm.

PIN-kode

”0000” er standard kode.  
Her kan du forandre PIN-koden som brukes for å endre favorittlister eller å komme   
inn på menyen Innstillinger. Du vil bli bedt om taste inn den eksisterende kode,   
samt å legge inn den nye koden to ganger. Bruk de numeriske tastene til dette.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”endre PIN-kode” og trykk 
�.  Tast inn nåværnde PIN-kode med nummertastene på fjernkontrollen
�.  Tast inn ny PIN-kode med nummertastene på fjernkontrollen
�.  Bekreft ny PIN-kode med nummertastene på fjernkontrollen
7.  Avslutt med 
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Favorittlister 

Med din Get box kan du lage egne favorittlister, slik at når f.eks. dine barn ser på tv – vil de 
bla gjennom kun de  kanalene som ligger i listen du har laget for dem. Listene kan inneholde 
så mange kanaler du ønsker – og du kan kalle dem hva du vil.

I programguiden og favorittlister kan du rotere mellom de ulike favorittlistene og full 
kanalliste. Ved å velge en favorittliste du har laget kan du enkelt få oversikt over hva som 
går på akkurat disse kanalene.

1.  Fra hovedmenyen, velg ”Endre	favorittliste”, tast deretter inn PIN-koden din  
  (standard ”0000”).

�.  På venstre side ser du nå alle kanalene, på høyre side ser du kanalene som ligger i  
  listen du har valgt å endre.

�.  Bytt favorittliste med , naviger med retningstastene, bekreft valg med  

�.  Marker ønsket kanal i listen til venstre og trykk  for å kopiere den over til  
  listen på høyre side (kanalen er da lagt til favorittlisten). For å fjerne kanalen fra  
  favorittlisten, markerer du kanalen i listen til høyre og trykker  

�.     lar deg angi nytt navn til favorittlisten. 
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�.  Ved å trykke  og velge hopp over fra listen kan du legge til kanaler du aldri   
  ønsker å bruke. Kanalene vil ikke dukke opp verken i listen for alle kanaler eller   
  noen av dine favorittlister.
 
  Du kan hente kanalen tilbake ved å ta den ut av ”hopp over”-listen.

7.   Ved å trykke  og velge hopp over fra listen kan du legge til kanaler du aldri   
  ønsker å bruke. Kanalene vil ikke dukke opp verken i listen for alle kanaler eller   
  noen av dine favorittlister.

.
  Legg kanalen du ønsker å flytte til listen Flytt. Velg nå kanalen i flyttlisten (på   
  høyre side av skjermen) og trykk . Du vil nå få opp en liste over alle dine kanaler
  – og velger hvilken kanal du ønsker den skal legge seg ovenfor med .
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Barnesperre

1.  Fra hovedmenyen, velg ”Endre favorittliste”, tast deretter PIN-koden din 
  (standard ”0000”).
�.  Trykk  og velg ”Sperrer” i menyen med piltastene og bekreft med 

�.  Velg kanal som du ønsker å sperre med piltastene og bekreft med OK. 
  Gjenta prossesen hvis du ønsker å sperre flere kanaler.

�.  Avslutt med 
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Programguider og kanallister

TV
Programguider og kanaloversikter er tilgjengelig fra hovedmenyen. Langt enklere er det 
derimot å bruke fjernkontrollen til å hoppe direkte inn i den oversikten du ønsker.

1.  Trykk  for å få liste over favorittkanalene. 
  Trykk flere ganger på tasten for å bytte til neste favorittliste hvis du har flere

�.  Trykk én gang  og du får informasjon om hva som går på TV nå.   
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�.  Trykk � ganger på  og du får informasjon om neste program som går på TV.
 

�.  Trykk � ganger på  og du får en ukesoversikt over hva som går på TV på den     
      aktuelle kanalen.

•  Trykk  for å gå tilbake til den aktuelle kanalen eller  for å rotere mellom  
  favorittlistene og full kanalliste.
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Ønsker du å raskt få overblikk over hva som kommer i dag eller senere i uken på kanalen 
du ser på akkurat nå? Trykk på  for å se programinformasjon rullende nederst på 
skjermen. Her ser du kanalens sendeprogram med dato og klokkeslett.

Du selv velge dato og klokkeslett for ønsket programinformasjon ved å benytte piltastene 
på fjernkontrollen til din Get box. Trykk opp/ned for å bytte klokkeslett du vil se fra – og 
venstre/høyre for å stille inn dato.
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Du kan bytte radiokanal med:
 • Prog Opp/Ned knappene eller
 • Piltast Opp/Ned etterfulgt av 
 • Den enkle kanaloversikten du får opp ved å trykke 
 • Get Guidene du når ved å trykke           

Gjennom din Get box kan du, i tillegg til de vanlige radiokanalene, høre på �0 
sjangerbestemte digitale musikkanaler. Her finner du alt fra klassisk musikk til rock.

Radio

Når du ser på TV, eller er inne i en av programguidene kan du trykke 
TV/RADIO

 for å bytte til 
radio, eller tilbake til TV igjen. All navigasjon av radio fungerer på samme måte som med 
TV, men merk at radiokanalene ikke leverer informasjon om hvilket program de 
sender og at du derfor kun får se navn på kanalene.
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Automatisk kanalbytte har primært to bruksområder:

1.  Du ønsker at Get box automatisk bytter kanal på et bestemt tidspunkt slik at du   
  ikke glemmer et spennende program som begynner.
�.  Du har satt opp en opptaksenhet til å ta opp fra Get box på et bestemt tidspunkt og  
  ønsker at Get box står på riktig kanal da opptaket begynner.

Innstilling fra Get guide

I fra hvilken som helst av programoversiktene (via  ), velg programmet du ønsker at 
Get box automatisk skal bytte til og trykk   .

 

Get box har nå allerede fylt ut korrekt kanal, starttid og varighet. Naviger til kolonnen ”OK” 
på høyre side og klikke på  for å lagre.

Mer at du også kan stille inn Get box til å bytte til denne kanalen på samme tidspunkt 
daglig, eller ukentlig under kolonnen ”hvor ofte”. Ønsker du å kansellere et automatisk 
kanalbytte setter du dette valget til ”Av”.

 Ved å trykke  mens du ser på TV vil du komme til samme meny beskrevet   
 over, men uten utfylt informasjon. Du kan nå selv stille inn verdiene for kanalbyttet.

Du kan bytte radiokanal med:
 • Prog Opp/Ned knappene eller
 • Piltast Opp/Ned etterfulgt av 
 • Den enkle kanaloversikten du får opp ved å trykke 
 • Get Guidene du når ved å trykke           

Gjennom din Get box kan du, i tillegg til de vanlige radiokanalene, høre på �0 
sjangerbestemte digitale musikkanaler. Her finner du alt fra klassisk musikk til rock.
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Tilkobling til lydanlegg (stereo/hjemmekinoanlegg) 

Hvis du har et lydanlegg koblet til tv-en din, bør du følge anvisningene nedenfor for å få 
best mulig utbytte av lyden på tv- og radiosendingene. Dekoderen har støtte for både 
digital og analog lyd. 

Digital lyd – S/PDIF

Get box gir deg digital lyd (Dolby digital �.1) i seks kanaler på tv-sendinger som benytter 
dette lydformatet. For å benytte denne lydtilkoblingen trenger du en S/PDIF-kabel. 
S/PDIF-kabel kan du kjøpe i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste TV- og radio-
forhandlere. 
 
1.  Sett S/PDIF kabelen inn i utgangen merket S/PDIF nummer � på tegningen av 
 dekoderens bakside og i et ledig S/PDIF uttak på lydanlegget ditt.

 

   
 
�.  Se neste side for Dolby Digital innstillinger.

Analog lyd - stereo / mono
 
Get box støtter analog stereolyd. For å benytte denne lydtilkoblingen trenger du en 
Stereokabel.  Stereokabler kan kjøpes i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste TV- og 
radioforhandlere.

1.  Sett inn stereokabelen i utgangene merket AUDIO nummer 7 på tegningen av 
 dekoderens bakside (høyre lydkanal = rød, venstre lydkanal = hvit) og i et ledig 
 AUDIO uttak på lydanlegget ditt. 
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 MERK: Det er viktig at du ikke aktiverer Dolby Digital hvis du ikke benytter S/PDIF-  
 kabelen. Det kan medføre tap av lyd.

 Når stereo er valgt sendes alltid PCM stereo på S/PDIF og stereo analog lyd på   
 SCART og RCA stereo. 
 Når Dolby Digital er valgt og en kanal sender lyd i stereo, fungerer S/PDIF på samme  
 måte som om stereo er valgt. 
 Når Dolby Digital er valgt og en kanal sender lyd i Dolby Digital, vil Dolby Digital 
 sendes på S/PDIF og det vil ikke komme lyd på hverken SCART eller på RCA stereo.

Innstillinger for bedre lyd

 
Dolby Digital innstillinger

Dekoderen har støtte for Dolby digital �.1 som vil gi deg fullt utbytte av lyden på tv-
sendingene som støtter digital lyd. Dersom du har koblet til et hjemmekinoanlegg med 
S/PDIF-kabel, kan du følge trinnene nedenfor for å aktivere Dolby Digital �.1 lyd.

1.  Trykk  på fjernkontrollen 
�.  Tast inn PIN-kode (0000 er koden som er satt fra fabrikken)

�.  Velg ”Innstillinger” og bekreft med 

�.  Velg ”S/PDIF-Lyd” og bekreft med 

�.  Velg ”Dolby Digital” og bekreft med 

�.  Trykk  for å gå tilbake til tv-sendingen
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1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”Plakatvisning”
�.  Velg med piltastene fra: 1 – 1� sekunder
�.  Trykk 
�.  Avslutt med 

Innstillinger 

Plakatvisning

Når du bytter kanal med [PROG+/-] eller ser igjennom kanalene med (PIL Opp/Ned) 
vil en plakat med informasjon om kanalen, programmet som går og neste program 
komme opp. Synes du plakaten blir stående for lenge eller for kort på skjermen når du 
bruker Get Box kan du stille inn ønsket varighet her. Under bruk kan du selv ta bort 
plakaten ved å bruke 
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1.  Velg MENY: ”Innstillinger” 
�.  Tast PIN-kode: 0000 
�.  Velg ”Gjenomsiktig meny” 
�.  Velg med piltastene fra: �0 - ��. Desto høyere 
tall, mer gjennomsiktig blir menyen 
�.  Trykk  
�.  Avslutt med 

Gjennomsiktig meny 
 

Menyer og oversikter på Get Box er gjennomsiktige, slik at TV-bildet fortsatt er delvis  
synlig. Her kan du stille inn hvor gjennomsiktige menyene skal være. 
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Mottakerlås

Ved å aktivere mottakerlås vil du måtte taste inn PIN-koden din for å starte Get Box, etter 
du har brukt AV/PÅ-knappen bak på dekoderen. Du vil ikke få spørsmål om PIN ved å 
bruke AV/PÅ-knappen på fjernkontrollen til din Get box. Les mer om PIN-koden på side 1�.
Aktiver denne funksjonen om du ønsker å styre bruk av Get Box.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”Mottakerlås”
�.  Velg med piltastene: På. Standard oppsett er: AV
�.  Trykk 
�.  Avslutt med 
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Menylås

Ved å slå denne funksjonen på vil du måtte taste inn din PIN-kode for å komme inn på 
”Endre favorittliste” fra hovedmenyen. Les mer om PIN-koden på side 1�.
Aktiver denne funksjonen om du ønsker å beskytte favorittliste-innstillinger.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”Menylås”
�.  Velg med piltastene: Låst. Standard oppsett er: Ulåst
�.  Trykk 
�.  Avslutt med 
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Gjenopprett automatisk

Som ny er dekoderen stilt inn til å automatisk starte opp og stille seg inn på kana-
len du sist så på etter et strømbrudd. Dette gjelder hvis du får strømbrudd mens 
dekoderen står på. Her kan du slå denne funksjonen av eller på.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”Gjenopprett automatisk”
�.  Velg med piltastene: På eller Av hvis du ønsker å slå av funksjonen
�.  Trykk 
�.  Avslutt med 
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Gjenopprett fabrikkstandard

Ved å gjennopprette Get box til fabrikkstandard vil dekoderen slette 
alle innstillinger du har gjort og starte opp slik den gjorde første gang. 
Ved oppstart av dekoderen må du velge region på nytt.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Tast ”Gjenopprett fabrikkstandard”
�.  Trykk 
�.  Dekoderen vil nå starte på nytt.
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Systeminformasjon

Informasjonen i dette menyvalget kan være interessant for kundeservice i en 
supportsamtale. Kundebehandleren vil i så fall be deg lese opp nødvendig informasjon.

1.  Velg MENY: ”Innstillinger”
�.  Tast PIN-kode: 0000
�.  Velg ”Systeminformasjon”. Systeminformasjon om Get box vises i høyre vindu.
�.  Avslutt med 
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Tips fra Get 
Kilde: Post- og Teletilsynet - Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
 
 
Du som har flatskjerm-tv bør bruke antennekabel med galvanisk skille. Dette for å sikre deg 
mot uhell dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget. Antennekabel med galvanisk 
skille kan kjøpes hos tv-forhandler. Les mer på get.no. 
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Spørsmål og svar
Spørsmål Svar

Ingen	SCART-
inngang

Hvis du ikke har TV med AV-inngang eller en videospiller, må du 
selv kjøpe en overgang fra SCART til RF-signaler. Hvis du har en 
video-spiller med SCART inngang som idag er koblet til TV-en 
med en antennekabel, kan du koble den medfølgende SCART-
kabelen fra TV utgangen bak på dekoderen til SCART inngangen 
på videospilleren. For å se på dekoderkanalene eller ta opp 
fra dekoderens må du bruke samme kanal som du bruker til 
videospilleren på TV-en og AV-kanalen på videospilleren.

Bare	én	SCART-
inngang

Hvis man bare har én SCART-inngang på TV-en kan man 
seriekoble ved å koble en SCART-kabel fra ”TV” bak på 
dekoderen til videospilleren for deretter å koble en SCART-kabel 
fra videospilleren til TV-en.

Koble	til	
opptaksenhet

Om du ønsker, kan du koble en video eller annen opptaksenhet til 
dekoderen ved hjelp av en SCART-kabel i utgangen merket “VCR”. 
Merk at VCR-utgangen kun sender komposit-signaler og ikke RGB.

Ingen	lys	i	displayet/		
dekoderen	reagerer	
ikke.

Sjekk at stikk-kontakten sitter ordentlig i veggen og strøm-
kabelen sitter ordentlig i bak på dekoderen og sjekk at 
strømbryteren er skrudd PÅ.

Ingen	lyd Sjekk volumnivået på både dekoderen og TV-en, sjekk at  
”lyd av / på”-knappen ikke er skrudd av, forsøk å øke / dempe 
lydvolumet og sjekk at SCART-kabelen sitter ordentlig i. 
(Se også side ��.)

Ingen	bilder Sjekk at dekoderen er på og riktig tilkoblet (se side �). Sjekk at 
TV-en / videoen er riktig tilkoblet og viser riktig kanal. Undersøk 
at programkortet er riktig plassert.

Dårlig	bildekvalitet Sjekk at tilkoblingen mellom vegg og dekoderen er riktig og at 
antennekabelen fra vegg til Get box ikke overstiger 10 meter. Ikke 
bruk unødvendig lang kabel da dette vil gi dårligere signalkvalitet.

Ikke	lyd	og	bilde	på	
TV-en	(heller	ikke	
menyer)

Sjekk at SCART-kablene er ordentlig satt inn på både dekoderen 
og TV-en, samt at TV-en står på riktig AV-kanal og sjekk at 
dekoderen ikke står i stand-by. Dekoderen er i stand-by hvis 
klokkeslettet vises i displayet.

Ingen	lyd,	men	
mottar	bilde

Sjekk at SCART-kablene er ordentlig satt inn på både 
dekoderen og TV-en. Sjekk deretter at volum på dekoderen 
ikke er skrudd av eller at ”Slå av lyd”-funksjonen er 
skrudd på. Sjekk om S/PDIF-lyd innstillingen er satt til 
”Dolby Digital”. Da vil ingen lyd sendes på SCART dersom 
programmet sendes med Dolby Digital lyd.(Se også side ��.)
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Spørsmål og svar
Spørsmål Svar

Mangler	enkeltkanaler	
/	enkelttjenester

Sjekk at programkortet sitter riktig plassert, at dekoderen er 
skrudd på og at både TV-en og dekoderen står på riktig kanal

Får	ikke	søkt	inn	Get	
box-kanalene	på	
TV-en

Man får kun søkt inn den analoge grunnpakken, ikke dekoder-
kanalene, ved bruk av en antennekabel fra dekoderen til TV-en. 
Man må derfor bruke SCART eller RCA-tilkoblingen, alternativt 
kan man koble via en videospiller.

Feil	farger	på	
TV-bildet

Sjekk at SCART-kabelen sitter ordentlig i bak på dekoderen og 
TV-en, prøv å ta ut SCART-kabelen og sett den inn på nytt

Skygger	i	bildet Prøv å koble SCART-kabelen fra dekoderen til en annen 
SCART inngang på TV-en. Hvis dette ikke løser problemet, 
forsøk å endre fra SCART (TV) signal fra RGB til PAL under 
hovedmeny og innstillinger.

Fjernkontrollen	
fungerer	ikke

Pek alltid fjernkontrollen direkte mot dekoderen, erstatt 
batteriene med nye batterier og verifiser at ingenting blokkerer 
fronten på dekoderen.

Se	den	analoge	
grunnpakken

Om du ønsker å søke inn den analoge grunnpakken på TV-en, 
kan du gjøre dette ved hjelp av en antennekabel og utgangen 
merket ”LOOP OUT” på baksiden av dekoderen. Har du søkt inn 
kanalen fra før og kobler til TV-en til 
”LOOP OUT”, vil kanalene være på samme plass som før. 
Ved å koble grunnsignalene til en opptaksenhet vil man også 
kunne ta opp kanaler fra grunnpakken mens man ser på en 
dekoderkanal eller omvendt. (Se også illustrasjon på side �)

Ingen	programmer	
tilgjengelig

Hvis det er første gang du kobler opp dekoderen kan 
det ta inntil 1 time før dekoderen er klar til bruk første 
gang, hvis du har ventet mer enn dette bør du kontakte 
vårt Kundesenter på telefon 0�1�� som kan sende en 
oppdatering til dekoderen din. 
Hvis du får dette etter at dekoderen er tatt i bruk betyr det 
at du ikke har tilgang til kanalen, f.eks. fordi den ikke er i 
programpakken du abonnerer på. For å oppgradere til denne 
kanalen eller melde feil kan du kontakte vårt Kundesenter 
på telefon 0� 1��. Du kan også bestille og avbestille kanaler 
direkte på get.no under bestilling.

Bildet	fryser Bytt til en annen kanal. La denne kanalen stå på i ca �0 
sekunder, før du går tilbake til ønsket kanal.

 
Hvis ditt spørsmål ikke ble besvart kan du se spørsmål og svar på www.get.no
<http://www.get.no> eller kontakte Kundesenteret på telefon 0� 1��
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