
Tv-dekoder VIP 1853

Installasjonsveiledning
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ADVARSEL
FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE  
UTSETTE DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
• Les disse instruksjonene.
• Ta vare på disse instruksjonene.
• Følg alle advarsler.
• Følg alle instruksjoner.
• Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.

• Skal bare rengjøres med en tørr klut.
•  Skal installeres i samsvar med produsentens 

instruksjoner.
•  Skal ikke installeres i nærheten av varmekilder 

som radiatorer, varmluftåpninger, ovner eller 
andre apparater (inkludert forsterkere) som 
avgir varme.

•   Batteripakker eller batterier som er installert, 
skal ikke utsettes for sterk varme, for  
eksempel solskinn, ild eller lignende.

•  Ikke omgå sikkerhetsfunksjonene til  
støpselet av polaritets- eller jordingstype. 
Hvis støpselet som følger med, ikke passer 
i stikkontakten, bør du be en elektriker skifte 
det foreldete uttaket. 

•  Beskytt strømledningen mot å bli tråkket  
på eller klemt, spesielt ved støpsel og  
stikkontakter og der ledningen kommer ut av 
apparatet.

•  Bruk bare festeanordninger og tilbehør som 
produsenten har angitt.

•  Ta ut støpselet til dette apparatet under 
tordenvær eller når det ikke brukes i lange 
perioder.

•  La kvalifisert servicepersonell utføre all 
service. Service er nødvendig når: Apparatet 
er blitt skadet på en eller annen måte, for 
eksempel når strømledningen eller støpselet 
er skadet. Det er blitt sølt væske på eller det 
er falt ned gjenstander på apparatet.  
Apparatet er blitt utsatt for regn eller  
fuktighet. Apparatet ikke fungerer normalt, 
eller det har falt ned.

STRØMFORSYNING
•  Hold avstand rundt strømforsyningen for å gi 

tilstrekkelig ventilasjon.
•  Ingen kilder med åpen ild, for eksempel 

stearinlys, skal plasseres i nærheten av  
apparatet..

•  Ikke utsett strømforsyningen for drypp eller 
sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med 
væske, for eksempel vaser, på strøm- 
forsyningen.

•  Sørg for at nettstøpselet er lett tilgjengelig.

FORSIKTIG

FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE BRUKE DETTE STØPSELET SAMMEN 
MED EN SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANNET UTTAK HVIS IKKE  
PINNENE KAN SETTES HELT INN SLIK AT DE IKKE FRILEGGES.

Hensikten med lynet med pilspiss i en likesidet trekant er å advare brukeren om at 
det finnes uisolerte deler i apparathuset med farlig spenning som kan være høy nok 
til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Hensikten med utropstegnet i en likesidet trekant er å varsle brukeren om at det 
finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i dokumentasjonen 
som følger med produktet.

REPARASJON
Hvis enheten trenger reparasjon, kontakter du din Altibox-leverandør for reparasjon eller bytte.

presented by

               
Declaration of Conformity 

Application of Council Directive(s)   2004/108/EC, 2006/95/EC 
2002/95/EC, EC No. 1275/2008 
implementing 2009/125/EC

Standard(s) to which Conformity is Declared EN 60950-1: 2006/A11:2009/ A1:2010
EN 55022: 2006/ A1: 2007 
EN61000-3-2: 2006/ A1:2009/ A2:2009 
EN61000-3-3: 2008

       EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003 
        

                            
Manufacturer’s Name    Motorola Mobility UK, Ltd. 

Manufacturer’s Address    Redwood, Crockford Lane 
       Basingstoke, Hampshire, England 
       RG24 8WQ 

Manufacturing Location  Made in China

  Type of Equipment     IP Set Top  

  Model No      VIP1853 / VIP1853 DB 

Original Year of Manufacture   2011 

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above  
conforms to the above Directive(s) and Standard(s). 

     Basingstoke                             -----------------------------------------
Steve Harris 

EMS ODM Operations Manager 
EMEA Supply Chain Operations

   P/N:                                

Place:

Date:     14th November 2011 
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Bakpanel

ETHERNET
for bredbånds-
tilkobling

HDMI 
for tilkobling til TV-apparat 
(digital HD-video – high 
definition)

USB 
for tilkobling av 
eksternt utstyr

TOSLINK
for optisk tilkobling til  
digitalt lydutstyr

SCART
for tilkobling til  
TV-apparat (analog  
standard  
definition-video)

LYD
for tilkobling til HiFi-utstyr 
(analog stereolyd)

STRØM
for tilkobling av ekstern 
strømforsyning

STRØMBRYTER

OVERSIKT OVER  TV-DEKODER VIP 1853 Modell med display

Navigasjons-
taster

Display
IR-mottaker
Mottar infrarøde  
signaler fra  
fjernkontroll og 
tastatur

Standbybryter med statusindikator
•  Grønt lys – dekoderen fungerer
•  Blinkende rødt/grønt lys – dekoderen 

mottar et signal fra fjernkontrollen 
eller et tastatur

•  Rødt lys – dekoderen er i standby-
modus

REC-indikator
Indikerer at opptak pågår
(forutsetter PVR-abonnement,
samt dekoder med DVR-enhet)
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PLASSERING 
Plasser aldri dekoderen oppå varmekilder som annet elektronisk utstyr. 
Hvis du gjør dette, kan det forårsake overoppheting som kan føre til skade 
som ikke kan repareres. Ikke plasser noe oppå dekoderen, men la det være 
et åpent rom på 20 cm over den for tilstrekkelig ventilasjon og kjøling.

Når du bruker fjernkontrollen, retter du den mot mottakeren for infrarøde 
signaler (IR) på frontpanelet. Pass på at det ikke er hindringer mellom 
fjernkontrollen og dekoderen, for eksempel et bord.
 
For å oppnå best mulig mottak av IR-signalene fra fjernkontrollen til  
dekoderen bør du plassere dekoderen i nærheten av kanten til hyllen.

Tilkobling til bredbånd 
Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-kontakten 
på bakpanelet på dekoderen. Koble den andre enden til hjemme-
sentralen.

Tilkobling til tv-apparatet  
Det er to alternative måter å koble dekoderen til TV-apparatet på: 
HDMI og SCART. Siden HDMI-tilkobling gir best kvalitet og mulig-
gjør HD-video og digital lyd, anbefaler vi denne tilkoblingen fremfor 
SCART.

INSTALLASJON

MERKNAD:
Moderne TV-er med flatskjerm samt sparepærer 
sender ut lys som i noen tilfeller kan forstyrre IR-
signalet fra fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen ikke 
fungerer riktig, kan du prøve å endre plasseringen av 
utstyrsdelene i forhold til hverandre.

HDMI 
Koble den ene enden av en HDMI-kabel til HDMI-kontakten  
på bakpanelet på dekoderen og den andre enden til HDMI- 
kontakten på TV-apparatet.  

SCART
Koble den ene enden av SCART-kabelen til SCART-kontakten på 
bakpanelet på dekoderen og den andre enden til TV-apparatet. 
Bare analog lyd og standard definition-video blir sendt til TV-
apparatet gjennom denne tilkoblingen. 
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Tilkobling til strøm 
Når alle andre kabler er koblet til, kobler du vekselstrømsadapteren 
til kontakten for 12 V likestrøm på dekoderen og til strømkontakten i 
veggen. Til sist slår du strømmen på ved å bruke strømbryteren bak 
på dekoderen. 

Valgfritt: Tilkobling til ekstern lyd
Hvis du vil spille av lyd på eksternt utstyr, for eksempel et HiFi-anlegg 
eller hjemmekinoanlegg, finnes det to mulige tilkoblingsmåter. 

Digital lyd
Koble en Toslink-kabel til den optiske kontakten på dekoderen, 
og koble den andre enden til radioutstyret. 

Analog stereo
Koble en lydkabel med 3,5 mm stereoplugg i den ene enden og 
to RCA-plugger i den andre enden mellom dekoderen og radio- 
utstyret. Den hvite RCA-pluggen skal kobles til L og den røde  
til R. 

MERKNAD:
Ikke bruk andre vekselstrømsadaptere 
enn den som følger med (Motorola 
NU12-6120100-I3), sammen med produk-
tet. Hvis du gjør det, kan det forårsake 
brann og alvorlig skade på dekoderen.

Husk:
- skru dekoderen av med strømbryteren! 
- Når du skal vise signalet fra dekoderen, må 
TV-apparatet være stilt inn på korrekt ekstern 
kilde. Dette gjøres enten automatisk eller  
manuelt eller med en knapp på TV-fjern- 
kontrollen. Du finner flere instruksjoner i  
bruksanvisningen for TV-apparatet. 
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Koble til DVR-enheten
Er din dekoder levert med en DVR-enhet følg anvisningene under:

Pass på at dekoderen er koblet fra strømforsyningen før 
du forsøker å installere DVR-enheten. 
 

Snu dekoderen opp-ned. Sett DVR-enheten i stillingen som er vist 
i figuren nedenfor og senk den vannrett med den flate siden ned i 
det tomme rommet.
 
Skyv DVR-enheten mot kontakten til du hører et klikk og enheten 
sitter på plass.

Koble fra DVR-enheten 

Snu dekoderen opp-ned. Trykk inn låsene på begge sider av DVR-
enheten for å løsne denne.  

Skyv enheten ut til den stopper, og løft den ut av dekoderen.

Pass på at dekoderen er koblet fra strømforsyningen før 
du forsøker å fjerne DVR-enheten. 

MERKNAD:
DVR-enheten er sårbar og må 
behandles forsiktig for å unngå 
skade. Ikke slipp ned enheten. 
Håndter enheten bare ved å 
holde den i plastdekselet. Ikke 
trykk på metalldekselet. Unngå 
å berøre kontakten. 
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STARTE  
Når dekoderen er koblet til TV-apparatet, og bredbånd og strøm er slått 
på, ser du et bilde på TV-skjermen som ligner det under. Dekoderen kob-
ler seg nå til nettverket og laster ned den nødvendige programvaren. Vent 
til nedlastingen er fullført. 
Fem sirkler indikerer nedlastingsprosessen under oppstart av systemet. 
Først er alle sirklene mørkegrå. Etter hvert 
som dekoderen søker etter programvare 
eller behandler nedlastet programvare, 
begynner én sirkel om gangen å blinke 
gult. Når hvert av de fem trinnene i 
oppstartsprosessen er fullført, blir den 
tilsvarende sirkelen grønn. Når alle sirklene er grønne, er systemet klart 
til bruk. Hvis programvaren på et av trinnene ikke kan lastes, blir sirkelen 
som representerer dette trinnet rød, og gjenværende trinn blir ikke utført. 

FEILSØKING 
Hvis du opplever et problem under oppstart, bør du notere fargen på de 
ulike sirklene før du kontakter din Altibox leverandør.  

ELEKTRONISK HJELP 
Når dekoderen er kommet i drift, kan du benytte veiledningen fra din 
Altibox leverandør om hvordan du tar i bruk tv-tjenestene.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Med enerett. Ingen del av denne  
publikasjonen skal reproduseres i noen form eller ved noen metoder eller 
brukes til å skape noe avledet arbeid (for eksempel oversettelse, endring 
eller tilpasning) uten skriftlig tillatelse fra Motorola Mobility, Inc.

MOTOROLA og logoen med en stilisert M er registrert hos US Patent and 
Trademark Office. Alle andre navn på produkter og tjenester tilhører de 
respektive eierne.

Motorola Mobility forbeholder seg rett til å revidere denne publikasjonen 
og gjøre endringer i innholdet fra tid til annen uten at Motorola har plikt til 
å varsle om slik revisjon eller endring. Motorola gjør denne veiledningen 
tilgjengelig uten noen form for garanti, indirekte eller uttrykt, blant annet 
underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. 
Motorola kan når som helst forbedre eller endre produktet/produktene som 
er beskrevet i denne veiledningen.

Produsenten har utarbeidet denne installasjonsveiledningen på engelsk. 
Operatører kan velge å oversette installasjonsveiledningen. Enhver oversatt 
versjon av installasjonsveiledningen utarbeides utelukkende av praktiske 
hensyn for operatøren og sluttbrukeren, og den engelske versjonen er 
retningsgivende og overordnet. Motorola Mobility fraskriver seg med dette 
alt ansvar for oversatte versjoner av installasjonsveiledningen som er ut- 
arbeidet av en operatør, for eksempel for innholdet i en oversatt installa-
sjonsveiledning, nøyaktigheten av oversettelsen og eventuelle problemer 
som måtte oppstå som et resultat av den oversatte installasjons- 
veiledningen, uansett om problemene gjelder sluttbruker, er av juridisk 
natur eller annet.
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Ta vare på miljøet ved å resirkulere
Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal 
du ikke kaste produktet sammen med husholdningsavfall 
eller avfall fra næringsvirksomhet.

Resirkuler Motorola-utstyret
Ikke kast dette produktet sammen med 
husholdningsavfall eller avfall fra næringsvirksomhet. 
I enkelte land, for eksempel i EU, er det etablert 
systemer for å samle inn og resirkulere elektrisk og 
elektronisk avfall. Kontakt de lokale myndighetene for 
å få informasjon om ordninger som er etablert for ditt 
område. Hvis det ikke finnes et innsamlingssystem, kan 
du ringe til Motorolas kundeservice og be om hjelp.

Resirkuler produktemballasjen og dette dokumentet.

Hvis du vil ha opplysninger om 
hvordan du kan få et eksemplar av 
kildekode som Motorola har gjort of-
fentlig tilgjengelig for programvaren 
i denne Motorola-dekoderen, kan du 
sende en skriftlig forespørsel til:

Motorola Mobility, Inc.
OSS Management
2450 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051
USA

Motorolas webområde  
opensource.motorola.com inne-
holder også informasjon om Motoro-
las bruk av åpen kilde. Motorola har 
opprettet opensource.mo¬torola.
com som en portal for samarbeid 
med programvaremiljøet generelt.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon 
om lisenser, krediteringer og nødv-
endige merknader om opphavsrett 
for pakker med åpen kilde som er 
brukt i denne Motorola-dekoderen, 
går du til avsnittet om merknader om 
åpen kilde i brukergrensesnittet.

INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDE



Motorola Mobility, Inc.
101 Tournament Drive
Horsham
Pennsylvania 19044
USA
http://www.motorola.com


