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Grattis till ditt val  
Med vår IPTV app får du  
en modern tv-lösning där du  
kan titta på tv, spela in program, 
och pausa live-tv. Använder du  
dig av Adroid TV-boxen 7300  
får du också tillgång till alla dina  
streamingtjänster på samma ställe.
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Lätt att komma igång
Med vår Android TV-box VIP7300 kan du ha IPTV-appen och alla 
dina streamingtjänster på ett och samma ställe. Du hanterar enkelt   
appen tillsammans med övriga streamingtjänster som du prenu- 
merar på (som tex Netflix och Disney+ med mera). Se instruktioner 
för hur du kopplar in boxen här bredvid.

Om du har en Smart-TV som har stöd för vår app (LG WebOS, 
Samsung Tizen 2016-2022 eller Android TV) kan du ladda ner 
appen direkt på din TV men för att få tillgång till appen behöver 
du ha ett IPTV-grundpaket (Small, Medium eller Large). IPTV-appen 
ingår alltså i ditt grundpaket och har ingen extra kostnad.
 
Några få kanaler saknas i IPTV-appen på grund av upphovsrätts-
liga skäl. Om du vill se alla tilläggskanaler eller betalpaket som 
finns i hela vårt sortiment behöver du en IPTV-box (VIP1113 eller 
VIP4302). Du behöver inte köpa tilläggstjänsten Mobil IPTV för 
att kunna använda appen på en Smart-TV, appen är gratis och har 
ingen månadskostnad.
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Börja använda  
Android TV-boxen

1. Koppla HDMI-kabeln till TV:n.

2. Koppla in ethernet-kabeln till din router. Om du tänker  
använda trådlöst nätverk behövs ingen kabel.

3. Anslut strömkabeln till boxen.

4. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen. 

5. Sätt på tv:n och följ anvisningarna. Fjärrkontrollen startar  
initieringsprocessen för parning till boxen när batterierna har satts  
in och en knapp trycks.

Om parningen inte görs direkt kan du initiera parningen på 
nytt genom att trycka på BACK       och HOME       
-knapparna i 3 sekunder.

6. Efter lyckad parning av fjärrkontrollen, välj önskat språk och  
slutför startguiden genom att logga in på Google Play.

VIP7300
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1. IPTV-appen installeras och startas automatiskt när startguiden är 
genomförd. Använder du VIP7300 Androidboxen kan Appen även 
startas genom att trycka på fjärrkontrollens IPTV-knapp. 

2. Välj önskat språk.

3. Logga in med ditt personliga användarnamn och lösenord.  
som du fått på mejl eller sms.

Logga in

4. Din box är nu registrerad till ditt IPTV-konto och du kan nu  
börja titta på TV.
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Favoritkanal väljs genom att trycka 
på OK två gånger. 

Tjänster och egenskaper

I program-menyn finns bl.a.  
programguide, TV-lista, sökfunktion  
och populära program.

I arkiv-menyn kan du bl.a. se dina 
inspelningar, hantera dina seriein-
spelningar, öppna ReTV, återuppta 
din senast tittade inspelning och se 
vilket program som är populärt just 
nu.

I Play-menyn hittar du ReTV- 
program grupperade enligt kanal-
paket.

I Filmer & Serier -menyn finns  
C More Play programbibloteket.

I Barn-menyn finns kanaler och 
program lämpliga för barn.
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I inställningar-menyn kan du bl.a. 
ställa in önskat ljud och text, språk, 
ändra PIN-koder, namnge din TV 
apparat och logga ut från appen.

Genom att trycka på den valda 
knappen kan du se pågående  
program från början.

Välj Live för att återgå till live TV. 
Live TV-vyn visar bl.a. pågående 
program och nästa program.

I butiken kan du hitta de paket/tjäns-
ter som finns tillgängliga på enheten 
att köpa. 

Programguiden – Den röda marke-
ringen betyder att kanalen har SPIN 
och du kan schemalägga inspelningar 
av program. Den gröna markeringen 
betyder att kanalen har ReTV och 
kanalen kan då även hittas i ReTV 
applikationen. 

Inspelningsvyn. Här kan du bläddra 
bland dina inspelningar, spela upp 
dem och hantera dem. 

Forts. Tjänster och egenskaper
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Alla som har IPTV från Ålcom har möjligheten att pröva vår 
spela in-tjänst SPIN Demo, den ger dig möjligheten att spela 
in ett program. För att spela in ett program kan du göra det 
direkt från infosidan vid Live TV eller gå till programguiden. 
Observera att du med SPIN Demo endast kan spela in pro-
gram som ännu inte har startat. 

Du kan bläddra mellan kanaler och dagar i programguiden. 
Tryck sedan OK på fjärrkontrollen och bläddra med pilknap-
parna till ”Spela in programmet” och bekräfta med OK.

Inspelningen kommer du åt genom att gå till menyn och gå 
till sidan ”Arkiv” med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. 
Markera ”Inspelningar” och bekräfta valet med OK. Där ser du 
dina personliga inspelningar. Välj vilket program du vill se ge-
nom att bläddra med pilknapparna och sedan bekräftar du ditt 
val genom att trycka på OK. Därefter kommer du till detalj- 
sidan för inspelningen eller alla inspelningar i en serie. 

Om du vill se programmet markerar du ”Spela upp” och trycker 
OK. För att ta bort en inspelning från arkivet väljer du ”Inspel-
ning” och ”Ta bort inspelningen från SPIN”. Du kan även ta 
bort en serieinspelning av programserien genom att välja ” 
Ta bort serieinspelningen till SPIN-biblioteket”

Spela in

SPIN Demo

Så här ser spela in symbolen ut.REC



10

SPIN+ är en tilläggstjänst som du kan köpa till ditt IPTV-abonne-
mang. Med SPIN+ får du möjligheten att spela in 200 inspelningar 
som lagras i ditt arkiv upp till ett år. För dig som kräver lite mer kan du 
även köpa Spin+ Extra för 2€/mån, då får du totalt 400 inspelningar. 

Med Spin+ kan du pausa och starta om live program och använda 
dig av serieinspelning vilket medför att du kan spela in samtliga 
program med samma titel och på samma kanal per automatik tills 
du själv väljer att avaktivera serieinspelningen. För att pausa ett pågå- 
ende program tryck på OK på din fjärrkontroll så får du upp detalj- 
sidan för programmet och välj pausa ikonen. 

För att spela in ett program gå till programguiden via huvudmenyn, 
markera sedan ett program du vill spela in. Du kan bläddra mellan 
kanaler och dagar i programguiden. Tryck sedan på OK på fjärrkon-
trollen och välj ”Inspelning”. Du kan välja att ”Spela in programmet” 
eller ”Aktivera serieinspelning av programmet” och bekräfta ditt val 
med OK. Du kan även komma åt samtliga dina serieinspelningar 
genom att trycka på fjärrkontrollens menyknapp och bläddra  till 
”Arkiv”, markera rubriken ”Serieinspelningar” genom att bläddra 
med pilknapparna och bekräfta med OK. Här kan du sedan markera 
program och ta bort dem från serieinspelning genom att trycka på 
OK och markera rubriken ”Ta bort” i dialogrutan och bekräfta med OK.

Inspelningen kommer du åt genom att trycka på menyknappen 
på fjärrkontrollen. Gå sedan till menypunkten arkiv med hjälp av 
pilknapparna. Markera rubriken inspelningar genom att bläddra med 
pilknapparna och bekräfta med OK. Du ser nu dina inspelningar och 
väljer vilket program du vill se genom att bläddra med pilknap- 
parna och bekräftar ditt val genom att trycka på OK. Om du vill 
ta bort inspelningen markerar du knappen ”Inspelning” och välj 
”Ta bort inspelning från SPIN”. För att komma tillbaka till dina 
inspelningar då du tittar på ett inspelat program trycker du på 
“Back”-knappen på din fjärrkontroll. Om du vill se programmet  
markerar du spela upp och trycker OK. Du kommer enkelt tillbaka  
till ditt vanliga tv-tittande genom att trycka på OK och välj ” 
Huvudmeny” och bekräfta med OK.

SPIN+

Forts. Spela in
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Programguiden kan användas för 
att schemalägga inspelningar. Du 
hittar den i huvudmenyn eller från 
detaljinfosidan då du tittar på TV.  

Från programmets detaljinfo kan 
du schemalägga en inspelning 
eller även aktivera serieinspelning 
av programserien.  

Välj ”Spela in programmet”  
för att spara det till ditt  
inspelningsarkiv. Här kan du  
också aktivera serieinspelning  
av programserien.  

Inspelning då du ser på  
TV via detaljinfosidan.  

Dina inspelningar hittar du  
via huvudmenyn Arkiv.   

Spin+

4€/mån
2€/mån

Ål inclusive- 
kunder
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Med ReTV har du möjlighet att gå tillbaka en vecka i tiden för att se 
tidigare program. Uppdatering av ReTV biblioteket sker per automa-
tik. Denna tjänst finns inte på alla kanaler pga upphovsrättsliga skäl. 
Gå in i ReTV-biblioteket för att se vilka kanaler som har ReTV. 

För att ta del av tjänsten gå till ”Arkiv” i huvudmenyn och välj alter-
nativet ”ReTV”, bekräfta ditt val genom att trycka OK på fjärrkontrol-
len. Du kommer nu till visningen av ReTV-arkivet. Här kan du välja 
vilket program du vill se genom att sortera utgående från alla pro-
gram, kanaler eller dagar. Du bläddrar dig fram genom att använda 
fjärrkontrollens pilknappar och bekräftar genom att trycka OK på 
fjärrkontrollen. Då kommer du till detaljsidan för programmet eller 
listar alla inspelade program i samma programserie.  Tryck sedan 
på OK på fjärrkontrollen och där kan du välja att ”Spela in program-
met” och bekräfta ditt val med OK. Du kommer enkelt tillbaka till ditt 
vanliga tv-tittande genom att trycka på OK-knappen och välj sedan 
”Huvudmeny” och bekräfta med OK.

ReTV
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Visar översikten då du bläddrar bland alla program som finns. 

Visar översikten då man är inne i en seriemapp med tillgängliga 
avsnitt.  

Visar detaljsidan för ett program.  
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Köp i butiken
I butiken på Smart TV kan du bläddra mellan tillgängliga kanal- 
paket, tilläggstjänser och tilläggskanaler. Om du är intresserad av 
ett paket eller någon kanal som inte finns där så kontakta din kund-
tjänst eller så genomför du köpet digitalt via ”Mitt Ålcom” appen 
eller kundsidan.alcom.ax. För att beställa något i butiken använder 
du din köpkod, kostnaden kommer på din nästa faktura. 
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Här kan du välja bland de tillgängliga paketen och se 
eventuella kampanjer. Du ser även vilka paket du har köpt. 

Detaljsida om det valda paketet. Här ser du information kring 
paketet och priset. Du ser även vilka kanaler som ingår.

Översikt av menypunkten butik. Här kan du gå in och bläddra 
bland tilläggspaket, tilläggstjänster och tilläggskanaler. Det 
finns även direktlänkar till några utvalda paket. 
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Inställningar
Inställningar
inställningar för ljudval och undertext. Här kan du även ändra 
ditt språkval för tjänsten.

Kanallista
Här kan du ändra kanalerna i kanallistan samt deras inbördes 
ordning.

Ändra din köpkod
Här kan du ändra din köpkod genom att först knappa in din  
nuvarande köpkod och sedan ange en ny kod och därefter  
bekräfta ändringen genom att ange den på nytt. Obs. Lösen-
ordet går inte att ändra, då måste du kontakta Ålcom för att få 
ett nytt.

Namnge din box
Här kan du namnge din box. Mycket praktiskt om du har flera 
boxar i olika rum och vill använda dig av appen för att kasta 
upp program på tv-skärmen, då vet du vilken box du kastar 
ifrån.

Barnlås
Här kan du enligt ålder begränsa innehållet i filmbiblioteket 
eller ändra din låskod.

Logga ut
Här loggar du ut ur tjänsten. 
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Så här ser menyn ut.  

Ställ in barnlås.Namnge din enhet.

Ändra din låskodÄndra din köpkod.

Dessa inställningar finns att ändra.
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1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen  
 eller sätta den i viloläge
2.  Öppnar IPTV appen
3.  Öppnar appen NETFLIX
4. Öppnar programguiden
5. Info-knappen ger mer information om aktuellt program  
 eller kan användas i programguiden eller inspelningar  
 för att få mer information om markerat program
6. Tar fram Filmbiblioteket (VOD).
7. Ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
8. Navigations-knappar som används för att bläddra  
 i applikationen
9. Går ett steg tillbaka i menyerna. I TV-läge går du  
 tillbaka till föregående kanal
10. Går till AndroidTV’s startsida
11. Öppnar bläddringen av AndroidTV’s appar
12. Trick-play funktioner 
 >> Hoppa framåt, litet steg 
 << Hoppa bakåt, litet steg (kan användas för Start-Over)  
 >I I Play och Paus
13. Volymkontroll för boxen upp och ner
14. Öppnar google’s röst assistent
15. Kanalbyte upp och ner
16. Stänger av ljudet 
17. Startar inspelning av program
18. Öppnar huvudmenyn

Fjärrkontroll

VIP7300
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Din lokala teleoperatör på Åland 
www.alcom.ax


