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IPTV tarjoaa sinulle interaktiivi-
sen TV-ratkaisun, jossa voit kat-
sella TV:tä, tallentaa ohjelmia, 
vuokrata elokuvia, pitää tauon 
live-TV-lähetyksen  katselussa 
ja tilata halutessasi lisäkana-
via suoraan televisioosi. Voit 
katsoa ohjelmia TV-ruudulta, 

mobiili- tai lukulaitteelta.

Onnittelemme sinua,  
kun valitsit JNT:n  

IPTV-palvelun!
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ALOITA kytkemällä boksi, ks. ohjeet vierei-
seltä sivulta. Näppäile sitten oma salasa-
nasi TV-ruudulle. Saat salasanan, kun tilaat 
IPTV-palvelun meiltä. Sitten voit nauttia 
uudesta TV-kokemuksesta. 

JOTTA VOIT KÄYTTÄÄ PALVELUA, tarvitset kuitu-
yhteyden. IPTV toimii myös mobiililaitteilla, 
joissa on Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä. 
Sovelluksen voi ladata Google Playstä tai App 
Storesta. Hae Ålcom IPTV. Sinulla on oltava 
IPTV-paketti, jotta voit käyttää sovellusta. Jos 
sinulla on Smart-TV*, et tarvitse boksia vaan 
voit ladata sovelluksen suoraan TV:seen. Jos 
haluat lisäkanavia, tarvitset kuitenkin boksin. 

*Koskee malleja, jotka tukevat järjestelmää.

HELPOSTI  
ALKUUN
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1. Laita mukana tulevat paristot kaukosäätimen alapuolella olevan  
kannen alle. Siellä on ohjeet siitä, miten päin ne pitää asettaa.  

2. Tämä vaihe koskee sinua, jos sinulla on kovalevy. Jos sinulla ei 
ole sitä, jatka kohtaan 3. IPTV-boksisi alapuolella on tila kovalevylle. 
Seuraa ostamassasi kovalevyssä olevia ohjeita. Tarkista, että boksin 
ja kovalevyn liitännät ovat kohdakkain. Työnnä kovalevy boksin 
 liittimeen, kunnes se on kunnolla kiinni.  

3. Liitä HDMI-kaapeli IPTV-boksin HDMI-porttiin. Liitä sitten kaapelin 
toinen pää TV:si HDMI-porttiin. Jos televisiossasi ei ole HDMI-porttia, 
voit liittää IPTV-boksin paketissa olevalla Scart-johdolla. (Koskee vain 
tiettyjä IPTV-boksin malleja).  

4. Liitä virtakaapeli IPTV-boksin virtaporttiin (12V DC), ja liitä sen  
jälkeen virtapistoke pistorasiaan.  

5. Liitä verkkokaapelin toinen pää (RJ45) IPTV-boksin ethernet-porttiin 
ja toinen modeemiisi (portti 4). Jos sinulla on jo ennestään IPTV-boksi, 
voit ottaa yhteyttä tukeemme, niin autamme sinua konfiguroimaan 
modeemisi.  

6. Aseta IPTV:n Power-painike ON-asentoon. Tämän jälkeen boksi 
käynnistyy, ja IPTV-boksissa palaa vihreä valo. (Jos valo on punainen, 
paina kaukosäätimen Standby-painiketta).

ALOITA BOKSIN KÄYTTÖ

VIRTA HDMI SCART VIRTAVERKKOKAAPELI
Ethernet

VERKKOKAAPELI
Ethernet
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VALITSE KIELI, jota haluat käyttää. Liiku 
vaihtoehdosta toiseen kaukosäätimen 
nuolinäppäinten avulla, ja vahvista 
valintasi painamalla OK. Anna saamasi 
käyttäjätunnus ja salasana. Tarvitset 
koodeja, kun käytät palvelua ensimmä-
istä kertaa. Kirjaudu sisään kaukosää-
timen nuolinäppäimillä. Tarvittaessa 
pääset kirjainnäppäimistöön pain-
amalla kaukosäätimen OK-painiketta.

KIRJAUDU  
SISÄÄN

PAINAMALLA  
TÄSTÄ SAAT  
KIRJAIMET  
NÄKYVIIN.
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Voit muokata kuvasuhteen ja äänen asetuksia, kun olet kirjautunut sisään. 

KUVASUHDE: 
Kuvasuhde on laajakuvatelevisiossa 16:9 ja vanhemmissa TV-malleissa 4:3. 

MUOKKAA KUVASUHDETTA: 
STB (suositus): boksi valitsee kuvasuhteen automaattisesti. 
TV: IPTV-boksi valitsee kuvasuhteen automaattisesti. 

HDMI-KUVARESOLUUTIO:  
Valitse HD ready -televisiossa 720P. Valitse Full HD -televisiossa 1080P.  
Jos olet epävarma, tarkista, onko televisiossasi tai sen käyttöohjeissa  
"HD ready"- vai "Full HD"-merkintä. 

ÄÄNENTOISTO:  
Valitse Stereo tai Dolby Digital Surround.

KUVAN JA ÄÄNEN  
ASETUKSET
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PÄÄVALIKKO 
Löydät kaikki toiminnot päävalikosta. 
Pääset TV-tilasta päävalikkoon pain-
amalla kaukosäätimen MENU-painiketta. 
Selaile toimintoja kaukosäätimen 
nuolinäppäimillä. 

Pääset takaisin TV-tilaan painamalla 
kaukosäätimen TV-painiketta.

PALVELUT JA 
OMINAISUUDET

TV

MENU



TV: 
Katso televisiota tai kuuntele radiota. 

OHJELMAT: 
Täältä näet, mitä ohjelmia TV:stä tulee 
juuri nyt. Näet myös ohjelmaoppaan. 

ARKISTO: 
Arkistosta löydät tallentamasi ohjelmat 
sekä tulevat tallennukset. Kaikki 
tallentamasi ohjelmat tallennetaan 
vuodeksi. 

ELOKUVAT: 
Täällä voit vuokrata elokuvia SF 
 Anytime -kirjastosta, joka on kaikille 
avoin. Voit myös vuokrata elokuvia SF 
Anytime aikuiset -kirjastosta, johon 
tarvitset avainkoodin. Löydät vuokra-
elokuvia myös C More Play -elokuva-
kirjastosta, joka kuuluu C More Total- ja 
C More Film -paketteihin. Jos sinulla on 
C More Total- tai C More Film -paketti, 
voit katsoa maksutta C More Play 
-kirjaston elokuvia ja sarjoja.

KAUPPA: 
Tästä valikosta voit tilata lisäpaketteja, 
-kanavia ja -palveluita ostokoodillasi. 

ASETUKSET: 
Muuta IPTV:n asetuksia.
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VOIT KATSOA live-TV:tä, kun valitset TV-valikosta TV:n. 
Live-TV:tä katsoessasi saat kanavalistan näkyviin 
 painamalla OK-painiketta. Käytä ohjelmaoppaassa 
näkyvien kanavien selailuun nuolinäppäimiä.

OHJELMAOPPAAN saat 
esille valitsemalla 
Ohjelmaoppaan tai 
painamalla kaukosääti-
men sinistä painiketta. 

KANAVALISTAN saat esille 
painamalla kanavat- 
paniketta.

KAIKKI OHJELMAT saat 
esille päävalikosta tai 
painamalla kauko-
säätimen keltaista 
painiketta.

live tv
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SPIN DEMO
Jos sinulla on JNT:n IPTV, voit kokeilla SPIN Demo 
- tallennuspalveluamme, jolla voit tallentaa ohjelmia. 

JOS HALUAT TALLENTAA ohjelman, mene ohjelmaoppaaseen. 
Pääset ohjelmaoppaaseen painamalla kaukosäätimen sinistä 
painiketta. Valitse sitten ohjelma, jonka haluat tallentaa. 
Huomaa, että voit tallentaa vain ohjelmia, jotka eivät ole 
vielä alkaneet. Voit selata ohjelmaoppaassa kanavia ja päiviä 
nuolinäppäimillä. Paina sitten kaukosäätimen OK-painiketta, 
selaa nuolinäppäimillä kohtaan "Tallenna ohjelma" ja vahvista 
painamalla OK-painiketta. Tai käytä REC-painiketta valitsemasi 
ohjelman tallentamiseen. 

PÄÄSET TALLENTAMAASI OHJELMAAN painamalla kaukosääti-
men MENU-painiketta. Mene sitten Arkisto-välilehdelle 
 kaukosäätimen nuolinäppäinten avulla. Valitse Omat 
tallennukset- otsikko nuolinäppäimillä, ja vahvista valinta 
 painamalla OK-painiketta. Näet tallentamasi ohjelmat.  
Valitse haluamasi ohjelma nuolinäppäimillä, ja vahvista  
valinta  painamalla OK-painiketta. 

JOS HALUAT KATSOA ohjelman, valitse "Katso" ja paina OK. Voit 
poistaa tallennuksen arkistosta painamalla REC-painiketta. 
Tallennettu ohjelma pyyhkiytyy pois 10 sekunnin kuluttua. 
Jos kyseessä on kansio, jossa on useampia tallennettuja 
 ohjelmia, poisto tapahtuu 20 sekunnin kuluttua. Tämä viive 
antaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa toiminnon, jos et 
haluakaan  poistaa ohjelmaa. Voit painaa uudelleen REC- 
painiketta, jolloin poisto peruuntuu. 

TALLENNA

REC
Tältä näyttää tallennussymboli.
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TALLENNA: SPIN+ 

SPIN+ ON lisäpalvelu, jonka voit ostaa IPTV-tilauksen yhteydessä. 
SPIN+-palvelun avulla voit tallentaa 200 ohjelmaa, jotka tallennetaan 
arkistoosi vuodeksi. Voit myös pitää taukoja live-ohjelmia katsoessasi 
ja sitten jatkaa niiden katsomista. Voit myös tallentaa automaattisesti 
 sarjoja eli tallentaa kaikki ohjelmat, joilla on sama otsikko ja jotka 
 tulevat samalta kanavalta, kunnes lopetat sarjan tallentamisen. 

JOS HALUAT PITÄÄ TAUON meneillään olevan ohjelman katsomisessa, paina 
kaukosäätimen OK-painiketta, jolloin esiin tulee tauotus- ja käynnisty-
svalikko. Tallenna ohjelma painamalla kaukosäätimen sinistä painiketta, 
jolla pääset ohjelmaoppaaseen. Valitse sitten ohjelma, jonka haluat 
 tallentaa. Huomaa, että voit tallentaa vain ohjelmia, jotka eivät ole vielä 
alkaneet. Voit selata ohjelmaoppaassa kanavia ja päiviä nuolinäppä-
imillä. Paina sitten kaukosäätimen OK-painiketta, selaa nuolinäppäi-
millä kohtaan "Tallenna ohjelma" ja vahvista painamalla OK-painiketta. 
Jos haluat tallentaa sarjan, ruksaa "Aktivoi ohjelman sarjatallennus" 
ja vahvista painamalla OK-painiketta. Pääset katsomaan kaikkia 
 sarja tallennuksiasi painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta ja 
selaamalla Arkistoon. Valitse nuolinäppäimillä otsikko  "Sarjatallennukset" 
ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Voit valita ohjelmia ja 
poistaa niitä sarjatallennuksesta painamalla OK-painiketta, valitse-
malla  valintaikkunasta "Poista" ja vahvistamalla valinnan OK-painiketta 
painamalla. Pääset tallentamaasi ohjelmaan painamalla kaukosäätimen 
MENU-painiketta. Mene sitten Arkisto-välilehdelle nuolinäppäinten 
avulla. Valitse Omat tallennukset-otsikko nuolinäppäimillä, ja vahvista 
valinta painamalla OK-painiketta. 

NÄET NYT tallentamasi ohjelmat ja voit valita haluamasi ohjelman 
nuolinäppäimillä ja vahvistamalla valinnan OK-painiketta painamalla. 
Tämän jälkeen esiin tulee vaihtoehtoja. Jos haluat poistaa tallennetun 
ohjelman SPINistä, ruksaa ruutu, jossa lukee "Poista tallennus". Kun 
katsot tallentamaasi ohjelmaa, pääset takaisin tallentamiesi ohjelmien 
listalle painamalla kaukosäätimen BACK-painiketta. Jos haluat katsoa 
ohjelman, valitse "Katso" ja paina OK. Pääset helposti takaisin katso-
maan TV:tä painamalla kaukosäätimen TV-painiketta.
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OHJELMAOPPAAN saat esiin, kun painat Ohjelmaopasta tai 
 kaukosäätimen sinistä painiketta.

OMAT TALLENNUKSET saat esiin, kun painat Arkistoa tai  
kaukosäätimen punaista painiketta.

*Spin + hinta sisältää 2,79€ Kopiosto tekijänoikeusmaksun.

spin+
6,79€/kk*



PYSTYT VUOKRAAMAAN elokuvia helposti 
painamalla kaukosäätimen MENU-paini-
ketta. Selaa sitten nuolinäppäimillä esiin 
Elokuvat-otsikko ja paina kaukosäätimen 
OK-painiketta, niin pääset vuokraustilaan. 

TÄÄLLÄ VOIT selata kaukosäätimen nuo-
linäppäimellä eri kategorioita ja elokuvia. 
Vahvista valintasi painamalla kaukosääti-
men OK-painiketta. Tällä hetkellä kauppoja 
on kaksi. SF Anytime on avoin kaikille. 
SF Anytime aikuiset -kirjaston käyttöön 
tarvitset avainkoodin. Avainkoodi on sama 
kuin ostokoodi, ja saat sen samalla kertaa 
kuin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Sekä 
avain- että ostokoodia voi muokata boksin 
asetuksissa. 

KATSOAKSESI elokuvaa valitse se kaukosääti-
men nuolinäppäimillä ja vahvista valintasi 
painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. 
Saat nyt näkyviin elokuvan. Voit katsoa 
elokuvan trailerin tai vuokrata elokuvan 
valitsemalla "Osta" ja painamalla kauko-
säätimen OK-painiketta. Vahvista ostos 
syöttämällä aiemmin saamasi ostokoodi. 
Vuokrausmaksu näkyy seuraavassa laskus-
sasi. Voit katsoa elokuvan 24 h kuluessa 
siitä, kun olet vuokrannut sen. Jos et halua 
vuokrata elokuvaa, pääset takaisin pain-
amalla kaukosäätimen BACK-painiketta tai 
ruksaamalla Takaisin-ruudun ja painamalla 
OK-painiketta. 

JOS SINULLA ON C More Total- tai C More Film 
-kanavapaketti, voit käyttää myös C More 
Play -kirjastoa. C More Play on C Moren 
elokuvakirjasto, jossa näet elokuvia ja 
sarjoja ilmaiseksi.

VUOKRAELOKUVAT
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VOIT TILATA lisäpaketteja, -kanavia ja -palveluita mene-
mällä päävalikosta Kauppa-valikkoon. Voit selata tuot-
teita  alavalikoissa ja etsiä lisätietoja niiden sisällöstä 
ja  hinnoista. Voit selata tarjontaa kaukosäätimen nuo-
linäppäimillä ja vahvistaa valintasi OK-painikkeella. Osta 
palvelu painamalla "Osta" ja näppäilemällä ostokoodisi, 
jonka sait sisäänkirjautumistietojesi mukana. 

KAIKKI OSTAMASI PALVELUT on merkitty pienellä merkillä, jotta 
näet, mitä olet ostanut. Maksat ostoksesi seuraavalla 
laskullasi. Maksat palvelusta sen ostopäivästä lukien ja 
seuraavan kuukauden osalta. Voit koska tahansa peruut-
taa palvelun tilauksen painamalla valikossa "Tilauksen 
 lopetus". Irtisanomisaika on kokonainen kalenterikuukausi.

OSTA KAUPASTA
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ASETUKSET 
Täällä voit muuttaa kuvasuhdetta. Voit myös 
ohjelmoida uudelleen kaukosäätimen väripai-
nikkeiden toiminnot sinulle sopivaan muotoon. 

KANAVALISTA 
Täällä voit muuttaa kanavalistan  
kanavia ja niiden järjestystä. 

KIELI 
Täällä voit valita kieleksi suomen,  
ruotsin tai englannin. 

VAIHDA OSTOKOODI 
Täällä voit muuttaa ostokoodiasi. Anna ensin 
nykyinen ostokoodisi ja sitten uusi ostokoodi. 
Vahvista vielä uusi ostokoodi kirjoittamalla 
se uudestaan. Huom. Jos haluat muuttaa 
 salasanaasi, sinun on otettava yhteyttä  
JNT:hen saadaksesi uuden salasanan. 

ANNA BOKSILLE NIMI 
Täällä voit antaa boksillesi nimen. Tämä on 
hyödyllinen toiminto, jos sinulla on useam-
pia bokseja eri huoneissa ja haluat lähettää 
 ohjelman sovelluksen kautta TV-ruudulle. 
Nimeämällä boksit tiedät, mille boksille   
lähetät ohjelman. 

KIRJAUDU ULOS 
Täällä kirjaudut ulos palvelusta.

ASETUKSET



1. Tämä näppäin käynnistää IPTV-boksin 
tai asettaa sen lepotilaan.

2. Päävalikko.
3. Info-näppäimestä saa lisätietoa ajankohtai-

sesta ohjelmasta, tai sitä voidaan käyttää 
ohjelmaoppaassa tai nauhoituksissa anta-
maan lisätietoa merkitystä ohjelmasta.

4. Nuolinäppäimillä on eri merkitys riippuen
siitä, missä kohtaa valikossa olet:

KAUKOSÄÄDIN

5. OK-näppäin antaa lisää vaihtoehtoja tai 
vahvistaa valintasi.

6. Palaa yhden askeleen taakespäin menuis-
sa. TV-tilassa palaat edelliselle kanavalle.

7. Menee tv-tilaan ja näyttää käynnissä olevat 
ohjelmat ja kanavat.

8. Pikanäppäin nauhoituksiisi. 
Voidaan muuttaa asetuksissa.

9. RETV.
10. Pikanäppäin kohtaan ”TV:ssä juuri nyt”. 

Voidaan muuttaa asetuksissa.
11. Pikanäppäin kohtaan ”Ohjelmaopas”.

Voidaan muuttaa asetuksissa.
12. Avaa Teksti-TV:n, jos kanavalla on teksti-tv.
13. Käynnistää ohjelman nauhoituksen

ULOMMAT NUOLET:

– Ylös ja alas nuoli vaihtaa ääniraidan.
– Oikea ja vasen nuoli vaihtaa tekstityksen.  
SISEMMÄT NUOLET:

Vasen – Käynnistää ohjelman uudelleen, 
jos sinulla on Spin+-palvelu.
Ylös/Alas – Selaa kanavia.

HUOM! Nauhoituksia katsoessa käytät 
 sisempiä nuolia kun haluat hypätä 
 eteenpäin tai taaksepäin.
Ylös/Alas – suurempia  
hyppyjä eteen tai taakse.
Vasen/Oikea – pienempiä  
hyppyjä eteen tai taakse.

A. Ääni ylös, nappi sivulla.
B. Ääni alas, nappi sivulla.
C. Ääni pois, nappi sivulla.
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C
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VOIT TILATA Mobiili IPTV:n hintaan 5 €/kk. Kirjaudu sisään ja osta palvelu 
IPTV-boksisi kautta Kauppa-kuvakkeen alta näppäilemällä ostokoodisi. 
Voit myös ottaa yhteyttä JNT:hen, niin aktivoimme palvelun puolestasi. 
Lataa sitten sovellus App Storesta tai Google Playstä riippuen siitä, 
käytätkö Applen vai Androidin mobiililaitetta. Hae Ålcom IPTV. Kirjaudu 
sisään omalla salasanallasi. Voit katsoa ohjelmia lukulaitteella, mobiili-
laitteella tai Smart-TV:llä, jopa kolmella yksiköllä samanaikaisesti. HUOM! 
Smart-TV:tä ei pidetä yksikkönä. Sovellusta voi käyttää Suomessa ja 
Ahvenanmaalla, ja se toimii sekä iOS- että Android- käyttöjärjestelmässä. 
Sinulla on oltava jokin IPTV-paketti (Small, Medium tai Large), jotta voit 
käyttää sovellusta. Jos sinulla on Smart-TV, joka tukee järjestelmää, et 
tarvitse boksia vaan voit ladata sovelluksen suoraan. Jos haluat lisäka-
navia, tarvitset kuitenkin boksin. Et näe kaikkia peruspaketin kanavia 
Smart-TV:llä. Smart-TV:n tarjonta on sama kuin Mobiili IPTV:n. Mobiili-
laitteella voit katsoa vain SD-kanavia. 

MOBIILI IPTV:SSÄ voit käyttää matkapuhelinta tai tablettia kaukosäätimenä. 
Voit myös koska tahansa lähettää matkapuhelimestasi kuvan televisioo-
si, jos sinulla on IPTV-boksi. Avaa sovellus ja valitse haluamasi kanava 
pitämällä sormeasi kanavalogon päällä. Esiin tulee erilaisia vaihtoehtoja 
sen mukaan, kuinka monta boksia sinulla on käytössä. Pidä 
edelleen sormea näytöllä ja vedä logo siihen yksikköön, 
jolla haluat katsoa kanavaa.

MOBIILI IPTV

Mobiili iptv

5€/kkLATAA SOVELLUKSET TÄÄLTÄ:
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