Miraclebox Premium Ultra HD

Användarmanual

Innehållsförteckning
1. Innan installation ................................................................................................ 3
1. Säkerhetsföreskrifter ........................................................................................................................ 3
2. Paketinnehåll .................................................................................................................................... 5
3. Produktbeskrivning........................................................................................................................... 6
4. Fjärrkontroll ....................................................................................................................................... 8
5. Programkort/CA-modul .................................................................................................................... 9
6. Huvudfunktioner ............................................................................................................................. 10

2. Anslut din Miraclebox....................................................................................... 11
1. Anslut till signalkabel………………………………………………………………. .................... 11
2. Anslut till en TV ............................................................................................................................... 12
3. Anslut till ett Hembiosystem .......................................................................................................... 13
4. Anslut till ström ............................................................................................................................... 14
5. Stäng av/Slå på .............................................................................................................................. 14

3. Första Installationen (Installationsguide) ......................................................... 15
1. Språkval ......................................................................................................................................... 15
2. Videoutgång .................................................................................................................................. 15
3. Nätverkskonfiguration .................................................................................................................. 16
4. Kanalinstallation ........................................................................................................................... 18

4. Grundläggande funktioner ............................................................................... 22
1. Huvudmeny ................................................................................................................................... 22
2. Byta kanal ...................................................................................................................................... 22
3. Volymkontroll................................................................................................................................. 23
4. Välja ljudspår................................................................................................................................. 23
5. Välja undertext .............................................................................................................................. 23
6. Text-TV .......................................................................................................................................... 24
7. Programinformation (Informationsfältet) .................................................................................... 25
8. Kanallistor ...................................................................................................................................... 26
9. Programguide (EPG) ................................................................................................................... 27
10. Timeshift ........................................................................................................................................ 30
11. Spela in .......................................................................................................................................... 30
12. Spela upp/hantera inspelningar ................................................................................................. 32
13. Mediaspelare ................................................................................................................................ 33

1

Copyright © Miraclebox Multimedia AB

Användarmanual

Miraclebox Premium Ultra HD

14. Plugin/Addons .............................................................................................................................. 34
15. Webbgränssnitt ............................................................................................................................ 36
16. Systeminformation ....................................................................................................................... 37
17. Viloläge/Omstart ........................................................................................................................... 38

5. Systeminstallation ............................................................................................ 39
1. System ........................................................................................................................................... 39
A. Språkval .................................................................................................................................... 39
B. A/V-inställningar ...................................................................................................................... 39
C. Tidsinställningar ....................................................................................................................... 39
D. Nätverksinstallation ................................................................................................................. 40
E. Inspelningar.............................................................................................................................. 41
F. Timeshift ................................................................................................................................... 41
G. Utseende .................................................................................................................................. 41
H. Allmänt ...................................................................................................................................... 41
I.

Avancerat/Övrigt ...................................................................................................................... 41

2. Kanalsökning .................................................................................................................................. 42
A. Tunerkonfiguration .................................................................................................................. 42
B. Standardlistor ........................................................................................................................... 42
C. Automatisk sökning ................................................................................................................. 42
D. Manuell sökning ....................................................................................................................... 43
3. EPG-inställningar ........................................................................................................................... 44
4. Lagringshantering........................................................................................................................... 45
5. CA-platser...................................................................................................................................... 45
6. Föräldralås .................................................................................................................................... 46
7. Mjukvaruhantering ........................................................................................................................ 46
8. Installationsguiden........................................................................................................................ 47
9. Fabriksåterställning ...................................................................................................................... 47

6. Miraclebox Fjärrkontroll ................................................................................... 48
1. Ställa in TV-funktionen i fjärrkontrollen ...................................................................................... 48
2. TV-kodlista .................................................................................................................................... 49

7. Uppgradera din Miraclebox ............................................................................. 50
8. Felsökning ....................................................................................................... 51
9. Tekniska specifikationer .................................................................................. 52
10. Copyright - GNU GPL .................................................................................... 53

Miraclebox Multimedia AB

2

SV

Miraclebox Premium Ultra HD

Användarmanual

1. Innan installation
1. Säkerhetsföreskrifter
Denna produkt har tillverkats i enlighet med de internationella säkerhetsnormerna. Läs
igenom säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder denna produkt då
tillverkaren frånsäger sig ansvar för eventuella skador på grund av felaktig användning
av produkten från dig som konsument.

1. Strömförsörjning
 Använd din Miraclebox Premium med den typ av strömkälla som anges på etiketten
- AC 90V ~ 250V och 50/60Hz.
 Använd ett jordat strömuttag.
 Överbelasta inte vägguttaget, strömkabeln eller
adaptern då det kan orsaka brand eller stötar.
 Håll nätkabeln borta från värme.
 Om något av följande inträffar ombeds du koppla bort produkten från vägguttaget
och kontakta auktoriserad servicepersonal:
o Strömkabeln eller strömförsörjningen är skadad
o Produkten har exponerats för vätska av något slag
o Produkten har tappats eller höljet har skadats
 Om produkten inte ska användas under en längre tid bör du dra ut kontakten.

2. Exponering och placering
 Använd endast produkten i måttliga temperaturer.
 Placera produkten inomhus så att den inte utsätts för blixtar, regn eller solljus.
 Använd inte denna produkt i närheten av några lättantändliga eller explosiva gaser
eftersom detta ökar risken för explosioner.
 Koppla ur produkten och koppla bort signalkabeln under åskväder eller när den
lämnas oanvänd under en längre tid. Detta kommer att förhindra skador på
produkten på grund av blixtnedslag och överspänning.
 Placera inga främmande föremål i eller blockera ventilationsöppningarna på
produkten. Detta kan orsaka skador och minska livslängden.
 Utsätt inte produkten för vätskor eller öppen eld.
 Placera inte produkten nära några värmeavgivande apparater.

3. Ventilation
 Kontrollera alltid att produkten har tillräckligt med utrymme omkring sig för
nödvändig ventilation.
 Placera inte produkten i ett slutet utrymme (som i ett skåp) utan lämplig ventilation.
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 Var noga med att placera produkten mer än 10 cm från alla apparater som utsätts
för elektromagnetisk strålning, t.ex. TV, Blu-ray eller DVD.

4. Installation och underhåll
 Innan du ansluter eller kopplar in koaxialkabeln till din Miraclebox försäkra dig om att
den är urkopplad. Gör du inte detta kan det orsaka skador på Miracleboxen.
 Koaxialkabeln måste jordas med det jordade systemet.
 Se till att din Miraclebox är strömlös innan du ansluter eller kopplar ur kabeln från
din TV. Görs inte detta kan det orsaka skador på både TV och Miraclebox.
 Innan du rengör produkten ska du se att produkten är urkopplad.
 Använd inte denna produkt eller håll nätsladden med våta händer då risken att få
elektriska stötar är mycket hög.
 Använd en fuktig trasa (använd inte lösningsmedel) för att rengöra utsidan av
produkten. Se till att koppla ur produkten innan.
 Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Detta kan skada
produkten och garantin blir ogiltig.

5. Hårddisk
 Flytta inte produkten eller slå av strömmen plötsligt när hårddisken är igång. Detta
kan resultera i skada på hårddisken och därmed systemet.
 Miraclebox tar inte något ansvar för förvanskad data på hårddisken som orsakas av
vårdslös användning eller missbruk av användare.

6. Garanti
Var medveten om att eventuella justeringar och modifieringar, andra än vad som anges
här, kommer att häva garantin på din Miraclebox. Att försöka modifiera produkten kan
resultera i brand, skada, elektriska stötar eller annan allvarlig skada som medför att
garantin blir ogiltig. Likaså om mjukvaror eller program som inte är avsedda för denna
produkt installeras.

7. Avfallshantering
Denna produkt får inte kastas med annat hushållsavfall. Produkten
måste separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja
hållbar återanvändning av materiella resurser. Detta kommer att bidra
till att förhindra skador på miljön och människors hälsa på grund av
okontrollerad avfallshantering.
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2. Paketinnehåll

Vänligen kontrollera allt innehåll i paketet innan användning.
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3. Produktbeskrivning

Frontpanel

1) Kortplatser (2 st):
Sätt in ditt programkort från valfri operatör.
2) CA-modul plats (2 st):
Stoppa in din CA-modul med tillhörande programkort.
3) USB 2.0:
Anslutning som används för uppgradering av mjukvara, extern hårddisk eller Trådlös
nätverkssticka.
4) OLED Display:
Högupplöst och tydlig display som visar kanal-, meny- och uppgraderingsinformation.
5) CH+:
Visar kanallistan, skiftar till nästa kanal i listan.
6) CH-:
Visar kanallistan, skiftar till föregående kanal i listan.
7) Viloläge:
Försätter din Miraclebox Premium i viloläge.

Miraclebox Multimedia AB
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Bakpanel

1) Strömbrytare:
Bryter/sätter på strömmen.
2) Nätverk:
Anslut din Miraclebox till ditt lokala nätverk (LAN). Har stöd för 10/100/1000 Mbit.
3) Komponent (YPbPr):
Videoutgång med en komponentkabel.
4) Video:
Videoutgång via RCA-kabel. (Analog)
5) RS-232-port:
RS232-porten kan användas vid dataöverföring.
6) HDMI:
Använd för bästa digital bild- och ljudkvalitet. Upp till 1080p i upplösning.
7) Tuner A:
Första tunern/mottagaren. Stödjer DVB-S2/C/T2. 1x In, 1x Ut.
8) Tuner B:
Andra tunern/mottagaren. Stödjer DVB-S2/C/T2. 1x In, 1x Ut.
9) Tuner C:
Plats för tredje tuners. Ingår ej. Stödjer DVB-S2/C/T2. 1x In, 1x Ut.
10) Strömkabel:
Anslut den medföljande strömkabeln i detta uttag.
11) USB:
Två USB2.0-anslutningar för att ansluta extern lagring eller trådlös nätverksadapter.
12) Audio:
Ljudutgång via 2xRCA-kablar. (Analog)
13) e-SATA:
Anslut en extern e-SATA enhet för exempelvis inspelning.
14) HDMI in:
Anslut en extern källa till din Miraclebox Ultra så som mediaspelare eller spelkonsol.
15) S/PDIF:
Anslut till ett digitalt hembiosystem med en optisk kabel (S/PDIF).
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4. Fjärrkontroll
Vänligen se sidan 50 för hur du ställer in TV-läget på din
universala Miraclebox fjärrkontroll.
TV/STB Försätter fjärrkontrollen i TV eller STB-läge.
Tryck för att försätta i viloläge/Gå till Vilolägesmeny.
0-9

Används för att skriva kanalnummer och text.

PREV

Gå till föregående kanal i kanalhistorik.

NEXT

Gå till nästa kanal i kanalhistorik.

EPG

Visar EPG översikt för alla/vald kanal.

FAV

Visar tillgängliga Favoritlistor.

MENU

Gå till Huvudmeny/Visa menyn för aktuell händelse.

EXIT

Avsluta eller gå tillbaka.

OK

Bekräftar val eller visar programinformation.

INFO

Visar mer information.

MEDIA

Visar inspelningar. Håll i för att gå till Mediaspelare.

BACK

Visar kanalhistorik.

VOL+/- Höjer eller sänker volymen.
CH+/-

Byt kanal till nästa eller föregående.

MUTE

Stäng av/Sätt på ljudet.

COLOR Färgknapparna används för diverse funktioner.

◀◀ / ▶▶

Framåt- / Bakåtspolning. (x2/4/8/16/32/64/128).

▶ll / ■

Spela upp, Pausa el Stoppa Timeshift/Uppspelning.

●

Tryck för att spela in/ visa inspelningsalternativ.

TIMER

Gå till Timerinspelningar.

WEB

Starta webbläsaren.

PLUGIN Gå till Plugins.
AUDIO

Visar tillgängliga ljudspår.

PiP

Används för Bild i Bild.

SUBT.

Visa tillgängliga undertexter för program.

SLEEP Gå till Sovtimers.
TEXT

Visar Text TV för de kanaler som stödjer detta.

TV

Gå till TV-läge.

RADIO

Gå till Radio-läge.

HELP

Visar Hjälpmenyn när du är i TV-/Radio-läge.

Miraclebox Multimedia AB
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5. Programkort/CA-modul
Bland de kanaler som finns i din Miraclebox kan vissa kanaler behöva ett motsvarande
programkort med tillhörande CA-modul (Conditional Access Module) för att avkodas.
Miraclebox Premium har två kortplatser och två CA-modulplatser för att ge dig stora
möjligheter som möjligt. Du som användare måste köpa de programkort och moduler
som krävs för att visa dessa kodade kanaler.

Sätta in ett programkort
Vänligen kontrollera www.miraclebox.se för
vilka kodningssystem som stödjs av din
Miraclebox Premium.
1. Öppna luckan på höger sida av din
mottagare.
2. Sätt in kortet med chippet neråt och framåt.
Programkort

3. Låt programkortet vara i din Miraclebox
medan du tittar på de kodade kanalerna.

Sätta in en CA-modul
Miraclebox Premium stödjer de flesta CAmoduler på marknaden. För att avkoda och titta
på kanaler som är krypterade med NDS,
Conax, Viaccess, etc. behöver du som
användare köpa rätt CA-modul med tillhörande
programkort för att avkoda dessa kanaler.

CAM

1. Sätt in programkortet i CA-modulen enligt
bilden till höger (med chippet uppåt).
2. När kortet väl är i CA-modulen kan du
sätta in modulen i CA-modulplatsen i din
Miraclebox Premium.

Programkort

3. Låt programkort och CA-modul vara i din
mottagare medan du tittar på de kodade kanalerna.
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6. Huvudfunktioner
• 1300 Mhz Dubbelkärning MIPS Processor
• Tre utbytbara Tuners (DVB-S2/C/T2)
• Linux Operativsystem
• 2 x Kortplatser
• 2 x CA-modulplatser
• Bild i Bild (Dubbel hårdvaruavkodning)
• MPEG2 / H.264 Hårdvaruavkodning
• HDMI-utgång med Fullt HD-stöd 1080p med kristallklar bild
• HDMI in för att ansluta externa enheter så som spelkonsol eller mediaspelare
• Användarvänlig utökad EPG (Program Guide)
• Tydlig OLED Display
• 2GB Flash / 2GB DDR3 DRAM Minne
• Gigabit nätverk 10/100/1000 Mbit
• 3 x USB 2.0 (1 x Front, 2 x Bak)
• Bluetooth 4.0 och Wifi (upp till 300 Mbps)
• Stöd för Intern SATA HDD
• Timeshift / Inspelning / Uppspelning
• 1 x Komposit Videoutgång (RGB), 2 x RCA Ljudutgång
• 1 x Komponent Videoutgång (YPbPr)
• 1 x e-SATA anslutning för extern enhet
• S/PDIF Digital ljudutgång (Optisk)
• Dolby Digital stöd*
• Enkel Installationsguide med Autokonfiguration
• DLNA-stöd (Server/Klient)
• App för iOS och Android
• Eco-läge - Viloläge 1W
• Mediaspelare (AVI, MKV, DivX, Xvid)
• Nedladdningsbara Plug-ins & Uppgraderingar
• Stöd för flera teman/utseende av gränssnitt (HD)
• Automatisk och Manuell kanalsökning
• Universal Fjärrkontroll (TV & STB)

Miraclebox Multimedia AB
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2. Anslut din Miraclebox
1. Anslut till signalkabel

A. Ansluta till satellit (2 x DVB-S2)

B. Anslut till marknät/kabel-TV (2 x DVB-C/T2)

NOTERA: Loopgenomgång
Istället för att använda två separata
signalkablar kan du istället använda en
loopkabel (Notera att vid satellit krävs
två separata kablar).
Satellite

Cable / Antenna

The loop-through cable is not included

C. Ansluta till satellit och marknät/kabel-TV (DVB-S2 + DVB-C/T2)

11
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2. Anslut till enTV
A. Via HDMI
För bästa ljud- och bildkvalitet rekommenderas du att använda en HDMI-kabel.

B. Via komposit (RCA) och/eller komponent (YPbPr)
Komposit: Video (Gul) och två ljud (Vit/Röd). Komponent: (Blå/Röd/Grön).

C. Ansluta en extern källa
Anslut till HDMI in anslutningen på baksida om du vill ansluta en mediaspelare, spelkonsol
eller en annan digitalmottagare till din Miraclebox Premium Ultra.

Miraclebox Multimedia AB
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3. Anslut till ett Hembiosystem
A. Via S/PDIF (Digital)
Använd en S/PDIF kabel (optisk) för bästa möjliga ljudupplevelse. Detta är alternativet
om du vill ha digitalt Dolby Digital ljud.

B. Via RCA (Analog)
Om du inte har en S/PDIF (optisk) ingång i ditt hembiosystem kan du ansluta till de två
RCA-utgångarna (Röd/Vit) istället. Detta alternativ ger dig analog ljudkvalitet (Stereo).
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Copyright © Miraclebox Multimedia AB

Användarmanual

Miraclebox Premium Ultra HD

4. Anslut till ström
En strömkabel ingår som ett av tillbehören till din Miraclebox.
1. Anslut strömkabel till rätt plats på
bakpanelen av din Miraclebox.
2. Anslut strömkabeln till ett strömuttag.
3. Slå på strömmen med strömbrytaren på
bakpanelen.

NOTERA: AC ingångsvillkor
• Nominell spänning: 100 – 250 VAC
• Maximal spänning: 90 – 264 VAC
• Nominell frekvens: 50 / 60 Hz
• Maximal frekvens: 47 – 63 Hz

5. Stäng av/Slå på
Det finns flera sätt att stänga av eller slå på din Miraclebox Premium.

 Fullständig nedstängning
Det finns en strömbrytare på bakpanelen av din Miraclebox. Med denna
strömbrytare kan du stänga av mottagaren och slå på den. Notera att uppstarten
tar längre tid via denna metod.

 Viloläge
Slå PÅ/Stäng av Miracleboxen med AV/PÅ knappen på din fjärrkontroll eller
frontpanel. När du trycker på AV/PÅ-knappen försätts din Miraclebox i viloläge. I
detta viloläge är inte systemet helt nedstängt och det tar bara någon sekund för
mottagaren att starta.

 Djupt Viloläge [ Meny > Viloläge/Omstart > Djupt Viloläge]
Detta viloläge används för att minimera strömförbrukningen. Miraclebox är avsedd
av vara energisnål och garantera en strömförbrukning under 1W i detta läge.
Notera att det samtidigt tar mycket längre att starta din Miraclebox jämfört med det
vanliga viloläget som bara någon sekund att starta upp ifrån.

Miraclebox Multimedia AB
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3. Första Installationen (Installationsguide)
När du slår på din Miraclebox Premium för första gången kommer du till en unik och enkel
Installationsguide (med Autokonfiguration) för att komma igång så snabbt som möjligt. Följ
bara stegen på skärmen så är du klar på några minuter!

1. Språkval
Miraclebox erbjuder stöd för flera olika
språk. I detta steg kan du välja
huvudspråk för din Miraclebox genom att
bläddra med UPP-/NER-knappen till det
språk du vill använda.
Miraclebox Premium har för närvarande
stöd för hela 33 språk.

2. Videoutgång
Här ska du välja vilken videoanslutning och –upplösning till vill använda och ha.

A. Videoanslutning
Välj om du använder en HDMI-, SCART- eller komponentkabel.

B. Bildupplösning
Välj vilken upplösning du vill ha ut från din Miraclebox Premium.
1080i rekommenderas starkt för bäst bildkvalitet och prestanda.

VIKTIGT! Om bilden går utanför TV-ramen vänligen välj antingen Hel/Full eller
Zoom i TV:ns bildinställningar istället för 16:9 eller 4:3.

15
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3. Nätverkskonfiguration
I detta steg ska du konfigurera din
nätverksanslutning. Du kan välja
mellan LAN-anslutning för trådbundna
nätverk eller WLAN-anslutning för
trådlösa nätverk (kräver att Miracle
WiFi-adaptern är ansluten).
Väljer du däremot att inte ansluta till
något nätverk väljer du Avsluta
nätverksguiden och går till nästa steg.

A. Trådbunden anslutning (LAN)
Om det finns en nätverkskabel som är ansluten till Miracleboxen bör du välja
denna metod. Du kommer att få två alternativ:
 Använd gränssnitt
Välj JA för att använda DHCP eller skriva in en IP-adress manuellt.
 Använd DHCP
JA: Du tilldelas en IP-adress automatiskt från din nätverksrouter.
NEJ: Skriv in IP-adress, Gateway och Nätmask manuellt.
Tryck OK för att aktivera nätverksanslutningen. Om anslutningen lyckas skall du
se nedanstående på din TV-skärm.

Miraclebox Multimedia AB

16

SV

Miraclebox Premium Ultra HD

Användarmanual

B. Trådlös anslutning (WLAN)
Du kan även välja att ansluta trådlöst till ditt nätverk om den inkluderade 300 Mbps
Miracle WiFi adaptern är ansluten i din Miraclebox.
1. Välj Sök efter trådlösa nätverk för att söka efter tillgängliga nätverk.
2. Välj det nätverk du vill ansluta till genom att trycka OK.

3. Nu ombeds du att fylla i nätverksinformation innan du aktiverar din anslutning.
Du kommer att se följande alternativ:
 Använd gränssnitt: Välj JA för att ange säkerhetsnyckel m.m.
 Använd DHCP: Välj JA för att tilldelas en IP-adress automatiskt från routern.
Välj NEJ för att ange IP-adress, Gateway och Nätmask manuellt.
 Dolt nätverk: Om det trådlösa nätverket är dolt välj JA, annars NEJ.
 Nätverksnamn (SSID): Detta fylls i automatiskt om nätverket inte är dolt. Om
det är dolt ange SSID för det nätverk du vill ansluta till.
 Kryptering: Välj krypteringstyp som används för det trådlösa nätverket. Välj
mellan WEP, WPA, WPA2 eller Okrypterad om nätverket är okrypterat.
 Säkerhetsnyckel: Skriv in säkerhetsnyckeln som krävs för att ansluta till det
trådlösa nätverket. Nyckeln kan antingen skrivas in med hjälp av SIFFERknapparna på fjärrkontrollen eller via ett virtuellt tangentbord som dyker upp
när du trycker på TEXT-knappen.
Tryck OK för att aktivera nätverksanslutningen. Om alla uppgifter är korrekta ska
du se IP-adress och nätverksinformation på TV-skärmen. (Se föregående sida för
referensbild på hur det ser ut när nätverksinformationen visas.)
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C. Kontrollera efter uppdateringar*
*Detta steg dyker endast upp om det finns en fungerande Internetanslutning.

Fortsätt om du vill söka efter tillgängliga uppdateringar till din Miraclebox online.
Mottagaren kommer att ansluta till våra servrar och kontrollera efter uppdateringar.

Om det finns uppdateringar tillgängliga kan du välja att uppgradera din Miraclebox
innan du fortsätter till nästa steg i installationsguiden. Välj det alternativ du önskar
av de som dyker upp på TV-skärmen.
Om inga uppdateringar hittas går din Miraclebox automatiskt vidare till nästa steg.

4. Kanalinstallation
Det är nu dags att konfigurera dina tuners/mottagare och söka/installera kanaler i din
Miraclebox. För att visa hur du gör för både DVB-S2 (Satellit) och C/T2 (kabel eller
marksänd) valde vi S2 för Tuner A och C/T2 för Tuner B i vårt exempel.

A. Konfigurera Tuner (DVB-S2)
Vi börjar med att konfigurera den första tunern i mottagaren – Tuner A.

Miraclebox Multimedia AB
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I exemplet på föregående sida är det en satellitmottagare (DVB-S2) som Tuner A.
Om du även har en DVB-S2 tuner som Tuner B följer du samma instruktioner. Om
du däremot har en DVB-C/T2 tuner fortsätt till nästa sida.

 Konfigurationsläge
Enkelt: Detta är det mest vanligaste valet. Används för DiSEqC, Positioner etc.
Loopgenomgång: Välj om du vill att tunern tar emot signal från andra tunern.
Samma som: Välj om den tunern har samma inställningar som den andra.
Avancerad: Används för avancerade användare.
Ej konfigurerad: Välj om inget är anslutet till denna mottagare.

 Typ
Singel: Välj om du endast har en satellit ansluten.
DiSEqC A/B: Välj om du har två satelliter anslutna via en DiSEqC-switch.
DiSEqC A/B/C/D: Välj om du har fyra satelliter anslutna via en DiSEqC-switch.
Toneburst A/B: Används för Toneburst-switchar.
Motor: Om du har en motor ansluten välj detta alternativ.

 Port A-D
Välj vilken satellit som är ansluten på
respektive port. Miraclebox Premium
erbjuder en unik Automatisk funktion
som hittar dina DiSEqC-inställningar
automatiskt. (Fungerar för Thor 0.8°V,
Sirius 4.8°Ö, Hotbird 13° & Astra 19.2°)

 Ställ in volt och 22KHz*
(Endast om DiSEqC är valt under Typ) Skall vara JA som standard.

 Skicka DiSEqC
Skall vara NEJ som standard.

Tryck OK om du är redo att konfigurera den andra tunern alt. gå till kanalsökning.

OBS: Om du har valt att söka efter dina DiSEqC-inställningar automatiskt kommer
din Miraclebox först visa funna inställningar. Fortsätt med knappen OK.
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B. Konfigurera Tuner (DVB-C/T2)
Miraclebox Hybrid tuners (DVB-C/T2) kan användas både för kabel och marksänd
TV. Välj önskad med HÖGER/VÄNSTER knapp under Mottagartyp.

Kabel (DVB-C)

 Nätverks ID: Ange nätverks ID om det behövs.
 Använd kanalsökning: Välj mellan Frekvensband eller Frekvenssteg beroende
på vilken kabeloperatör du har.

Marksänd (För både DVB-T och T2)

 Marksänd operatör: Välj ditt lokala område.
 Aktivera 5V för aktiv antenn: Välj PÅ om du har en aktiv antenn inkopplad.
Tryck OK för att fortsätta till kanalsökningen. Är detta din första tuner kommer du att
behöva konfigurera din andra tuner också.
OBS: Om du har en mottagare med dubbla DVB-C/T2 tuners kan du välja att
använda första tunern för marknät och den andra för kabel-tv eller tvärtom.

Miraclebox Multimedia AB

20

SV

Miraclebox Premium Ultra HD

Användarmanual

C. Installera en kanallista*
* Detta steg dyker endast upp om det finns en fungerande Internetanslutning.
I Miraclebox Premium kan du välja att
installera Kanal- och favoritlistor direkt från
Miraclebox.se. Du kommer att se en lista över
tillgängliga kanallistor. Välj den lista du vill
installera och tryck på OK. Om du inte vill, fortsätt till kanalsökningen.

D. Kanalsökning
I detta steg kan du välja att göra antingen en manuell eller automatisk
kanalsökning (Se 5.2 i manualen för mer information). Du kommer att få tre val:



Nej, sök manuellt senare: Om du valde att installera en kanallista i steg C har
du förmodligen redan de senaste kanalerna redan. I detta fall kan du välja att
hoppa över kanalsökningen och börja använda din Miraclebox.



Ja, gör en Automatisk sökning: Detta är det vanligaste alternativet för att söka
kanaler. Välj ifall du vill radera nuvarande kanaler (Välj NEJ) och vilka tuners
din Miraclebox ska söka på (Med JA). Se exemplet nedan.



Ja, gör en Manuell sökning: Välj detta om du vill söka efter en enstaka satellit,
transponder eller frekvens. Se 5.2 i manualen för mer information.

Tryck OK för påbörja kanalsökningen vilket kan ta en stund. Se bilderna nedan.

Du är nu redo att börja använda och njuta av din nya Miraclebox Premium!
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4. Grundläggande funktioner
1. Huvudmeny
Tryck MENU för att komma till huvudmenyn. Du
kommer att se följande val:
① Mediaspelare
Går till mediaspelaren i Miraclebox. Se Mediaspelare
(4.13) för mer information.
② Plugins
Visar dina Plugins i din Miraclebox. Här kan du bläddra och hantera dina installerade
Plugins. Du kan även installera nya online från vår dedikerade server.
③ Installation
Konfigurera alla systeminställningar i din Miraclebox. Se avsnitt 5 i manualen.
④ Information
Här får du all information om din Miraclebox Premium om hårdvaran, mjukvaran,
installerade enheter och nätverksinformation.
⑤ Timers
Hantera dina timerinspelningar genom att radera, redigera eller lägga till. Se Spela in
(4.11) för mer information.
⑥ Viloläge / Omstart
Här har du strömhantering, möjlighet att starta om systemet samt lägga till Sovtimer.

2. Byta kanal
Det finns flera sätt att byta kanal på. Kanalbyte kan göras genom att trycka:

• UPP/NER (

/

)

Om du trycker på UPP-/NER-knappen visas nuvarande kanallista. Du kan här bläddra
upp eller ner i listan och välja den kanal du vill byta till. Byt sida i kanallistan med
HÖGER-/VÄNSTER-knappen.

• VÄNSTER/HÖGER ( / )
Tryck VÄNSTER-/HÖGER-knappen för att bläddra till föregående eller nästa kanal.
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/

)

Om du trycker på Kanal +/- knappen visas kanalmenyn.

• Kanalnummer ( 0-9 )
Skriv in ett kanalnummer för att omedelbart gå till den önskade kanalen.

3. Volymkontroll
Du kan justera volymen genom att trycka på VOL +/- knapparna. Du kan även stänga av
eller slå på ljudet med MUTE knappen

Ikon vid ljudlös

.

Ikon när du ändrar volymnivån

4. Välja ljudspår
Genom att trycka AUDIO knappen i tv-läge
kan du se vilka ljudspår som finns tillgängliga.
Om det valda programmet tillhandahåller
olika ljudspår eller språk kan du navigera med
UP/NER knappen och välja med OK.
Det finns även andra alternativ så som att
välja kanal (Stereo/Vänster/Höger) eller
digital nedmixning med de färgade knapparna.

5. Välja undertext
Du kan visa tillgängliga undertextspråk på
vald kanal genom att trycka på knappen
SUBTITLE på din fjärrkontroll.
Tillgängliga undertexter (om tillgängliga) visas
på din TV. Välj önskat språk för undertext
med UPP/NER knappen och aktivera med
OK.
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6. Text-TV
För att visa Text-TV för nuvarande kanal
trycker du på knappen TEXT. (Det tar
några sekunder att ladda all Text-TV
information första gången.)
Navigera i Text-TV med UPP/NER
knapparna eller genom att skriva in det
sidnummer du vill gå till.
Nedan ser du några andra funktioner du kan använda i Text-TV-läget.

• MUTE
Är du inne i Text-TV kan du skifta mellan
direktsänd tv och Text-TV med MUTE
knappen. Det finns tre lägen du kommer åt
med denna knapp: Text-TV (Svart
bakgrund), TV-läge eller Text-TV (med
transparent bakgrund).

• VOLYM +/Om du vill zooma in eller förstora in Text-TV fönstret trycker du på VOL+ knappen. Vill
du däremot minska texten trycker du istället VOL-. Se nedan för exempel på hur det
kan se ut.

Zoomad med VOL+ knappen

Minskad med VOL- knappen

För att avsluta Text-TV och gå tillbaka till TV-läget trycker du bara på EXIT-knappen.
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7. Programinformation (Informationsfältet)
När du byter kanal visas informationsfältet alltid i 5 sekunder (kan ändras I
systeminställningar). Informationsfältet är utformat för att ge dig omfattande information
om den kanal du tittar på just nu.
• Tryck OK för att visa informationsfältet.
①

⑦ ⑬

②③

④

⑭

⑮

⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩ ⑪⑫

⑯

⑰

⑱

① Kanalnamn på nuvarande kanal.
② Nuvarande program.
③ Nästa program.
④ Förfluten och återstående tid för det aktuella programmet. (Går i bakgrunden)
⑤ Uppdatering: Om denna ikon blinkar finns det en uppdatering tillgänglig online.
⑥ REC: Lyser rött när en inspelning pågår.
⑦ HbbTV: Lyser om det finns HbbTV tillgängligt. Tryck RÖD knapp för att visa.
⑧ HD: Indikerar på att kanalen du tittar på är en HD-kanal.
⑨ 16:9: Bildformatet.
⑩ Dolby ljud: Innebär att programmet stödjer Dolby Digital ljud.
⑪ CAS: Innebär att kanalen är krypterad och kräver ett programkort.
⑫ Teletext: Lyser när kanalen erbjuder Text-TV.
⑬ Picon: Visa Picon (Programikon) om tillgänglig.
⑭ Underkanaler: Tryck GRÖN knapp för att visa underkanaler om tillgängligt.
⑮ Ljud: Tryck GUL knapp för att visa tillgängliga ljudspår.
⑯ Addons: Visar addons/plugins samt Bild i Bild alternativ.
⑰ Tuner A/B: Indikerar vilken tuner som används för nuvarande kanal.
⑱ Tid & Datum: Visar aktuell tid och datum.
Tryck OK igen för att visa detaljerad programinformation.
OBS: Informationsfältet kan skilja sig i framtida uppdateringar eller om du väljer att
använda ett annat utseende. Ovanstående exempel är för den officiella mjukvaran.
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8. Kanallistor
Tryck på UPP-/NER-knappen för att visa kanallistan. Det finns fyra typer av lägen i
kanallistan som hjälper dig att hantera ditt kanalval.

 Alla (RÖD) – Visar en lista på alla tillgängliga kanaler i din Miraclebox.
 Satelliter (GRÖN) – Visar en lista på tillgängliga satelliter (även kabel-TV och
marksända kanaler). På varje satellit kan du välja kanaler efter Kanaler, Operatörer
och Nya.

 Operatör (GUL) – Visar en lista på tillgängliga operatörer (baseras på kanalistan).
 Favoriter (BLÅ) – Visar tillgängliga Favoritlistor.
För att lägga till en kanal i en favoritlista vänligen följ nedanstående steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå till kanallistan genom att trycka på
UPP-/NER-knappen.
Navigera till den kanal du vill lägga till i
Favoritlistan.
Tryck MENU på vald kanal och menyn
till höger dyker på skärmen.
Välj “Lägg till kanal i Favoritlista” och tryck OK på den favoritlista du vill lägga in
kanalen i.
Gå till Favoriter för att bekräfta att kanalen lades till korrekt.
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9. Programguide (EPG)
Programguiden (EPG) visar programinformation för varje kanal i nuvarande kanallista.
Om du har installerat Picons visas även dessa ikoner enligt exemplet nedan.

A. EPG-vy (Programguiden)
Tryck på EPG på din fjärrkontroll för att komma till EPG:n i din Miraclebox.

 IMDb-sökning (RÖD)
Har du en fungerande Internetanslutning kan du söka IMDB för programinformation.
 Lägg till AutoTimer (BLÅ)
Lägger automatiskt till nya matchande Timerinspelningar för valt program.
(Kräver ett separat plugin som du behöver installera. Se Addons 5.14)
 EPG-sökning (GUL)
Denna funktion används för att söka all tillgänglig EPG-information för det valda
programmet. Välj det program du vill söka efter i EPG:n och tryck på GUL knapp.
Du kommer att se när det valda programmet visas på olika vilka kanaler och tider.
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 Lägg till Timer (GRÖN)
Om du vill lägga in en timerinspelning för ett visst program tryck på GRÖN knapp
på det önskade programmet i EPG-vyn. Se Spela in (4.11) för mer information.

B. EPG-meny
I EPG-menyn finns det flera EPG-funktioner som kan vara intressanta för dig. Tryck och
håll in EPG-knappen till nedanstående meny dyker på skärmen.

 IMDb-sökning
Har du en fungerande Internetanslutning kan du söka IMDB för programinformation.
 Lägg till AutoTimer
Vänligen se föregående sida under EPG-by för mer information.
 EPG-sökning
Söker efter all tillgänglig EPG-information för det valda programmet.
 Programinformation
Visar detaljerad information för det valda programmet.

 Grafisk EPG
Visar samma EPG-vy som i exemplet på föregående sida EPG-vy.
 Infofält EPG
Visar en förminskad EPG-vy på nedre delen av TV-skärmen. Se exemplet nedan.
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 MultiEPG: En trevlig funktion för att få en programöverblick för alla kanaler i en lång
lista. Välj mellan NU (nuvarande), NÄSTA (nästa) och MER (tredje).

 Visa EPG för aktuell kanal: Se nedan Kanal EPG för mer information.
 Välj förvald EPG-typ: Välj vilken EPG-vy som ska vara standard när du trycker på
EPG-knappen på din fjärrkontroll i TV-läge.

C. Kanal EPG
Denna överblick fås genom att trycka på INFO eller genom att gå till EPG-menyn (Se
ovan). Du kommer att se all EPG-information för den valda kanalen.

Alla andra funktioner som finns i EPG-vyn är också tillgängliga på denna sida.
OBS: Om du vill ändra EPG-inställningarna vänligen se mer under 5.3 EPGinställningar. Här kan du även välja varifrån EPG datan ska hämtas.
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10. Timeshift
NOTERA: Du måste ha en lagringsenhet ansluten och monterad för att kunna
använda Timeshift. Du kan använda en intern, extern eller nätverksmonterad hårddisk

Timeshift är en inspelning som pågår i bakgrunden medan du tittar på TV. Tryck på
knappen för att pausa ljud och bild. Ett litet fönster som visar förfluten tid dyker upp
uppe till höger på TV-skärmen.

I ovanstående läge pågår en Timeshiftinspelning tills du trycker på knappen
PLAY/PAUSE igen.
Om du vill stoppa Timeshift och återvända till direktsänd TV tryck på knappen STOP.

11. Spela in
NOTERA: Du måste ha en lagringsenhet ansluten och monterad för att kunna spela
in. Du kan använda en intern, extern eller nätverksmonterad hårddisk
Miraclebox Premium Twin stödjer upp till hela åtta inspelningar samtidigt.
① Direktinspelning
Tryck på REC (●) knappen för att få följande alternativ.

 Lägg till inspelning (Avsluta efter pågående program)
Välj detta alternativ om du vill starta en inspelning som ska avslutas efter pågående
program.
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 Lägg till inspelning (Oändlig)
Välj detta alternativ starta en inspelning som fortgår tills du manuellt stoppar den.
 Lägg till inspelning (Ange varaktighet)
Välj detta alternativ om du manuellt vill skriva in längden på din inspelning.
 Lägg till inspelning (Ange stopptid)
Välj detta alternativ om du vill definiera en viss tid då inspelningen ska sluta.
 Spela inte in
Välj om du vill stänga inspelningsmenyn utan att spela in.
 Stoppa inspelning
Om du vill stoppa en inspelning tryck på REC-knappen medan inspelningen pågår
och Stoppa inspelning. Du kan även stoppa en inspelning med knappen STOP och
sedan välj den inspelning som skall stoppas.

② Spela in med Timer
Du kan hantera dina timerinspelningar i Timer-menyn.
Gå till Huvudmenyn > Timers eller tryck på TIMER knappen på din fjärrkontroll.
I denna meny är varje färgknapp tilldelad en funktion.
 Radera (RÖD)
Välj för att radera en timerinspelning.
 Lägg till (GRÖN)
Detta alternativ används för att lägga till en timer.
Du kommer att se flera alternativ.
Namn
Visar namnet på Timerinspelningen.
Beskrivning
Visar en kort beskrivning av programmet.
Timertyp
• Välj Zap för att låta mottagaren byta kanal.
• Välj Spela in för att spela in programmet.
Upprepning
• Välj En gång för engångshändelse.
• Välj Upprepad för upprepad händelse.
Om du väljer Upprepad kan du reservera
kanalbyte eller inspelning Dagligen / Varje
vecka / Mån-Fre / Användardefinierad.
Datum
Visar nuvarande datum. Detta alternativ visas om du väljer En gång i Upprepa.
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Starttid / Sluttid
Välj tiden då timern ska börja och sluta.
Kanal
Välj kanal att spela in eller byta till. Tryck OK för att visa kanallistan och sedan OK
igen för att välja den kanal du önskar.
Efter program
Detta alternativ låter dig att välja vad din Miraclebox ska göra efter att
timerhändelsen är klar. Välj mellan Auto, Gör inget, Gå till viloläge och Stäng av
mottagaren.
 Inaktivera (GUL)
Med detta val kan du avaktivera en timerhändelse. En X-markering visas. Om du vill
aktivera timern igen trycker du bara på GUL knapp igen.

 Rensa (BLÅ)
Denna funktion används för att rensa färdiga timerhändelser från Timerlistan.
NOTERA: Se till att det finns tillräckligt med ledigt lagringsutrymme på din hårddisk
för den önskade inspelningen. Om utrymmet inte är tillräckligt avslutas inspelningen.

12. Spela upp/hantera inspelningar
① Spela upp inspelningar/media
Du kan gå till filmlistan och se dina inspelningar genom att trycka på MEDIA-knappen.
Välj den fil du önskar att spela upp med UPP-/NER-knappen och tryck OK för att spela
upp. Den valda inspelningen kommer att spelas upp och informationsfältet visas.
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Radera (RÖD)
Tryck för att radera markerad fil.



Flytta (GRÖN)
Tryck för att flytta vald fil till en annan lagringsenhet (till USB, HDD, NAS etc.).



Sökväg (GUL)
Välj från vilken plats du vill se inspelningar och media.



Sortera (BLÅ)
Tryck för att sortera filerna efter A-Z, Z-A eller Datum.

② Filmlistmenyn
När du är i inspelningar/filmlistan välj en fil och tryck på MENU för att visa menyn.
Du kommer att se flera alternativ du kan välja emellan.
 Inställningar: Visar inställningar för filmlista.
 Nätverksmonteringar: Går till dina
nätverksmonteringar.
 Lägg till bokmärke: Lägg till ett bokmärke.
 Skapa mapp: Skapa en ny katalog.
 Radera: Radera den valda filen.
 Flytta: Flytta den valda filen.
 Kopiera: Kopiera den valda filen.
 Starta uppspelningen från början: Börjar om
uppspelningen från början.
 Byt namn: Döp om den valda filen.
 Starta avkodning offline: Som beskrivet.
 Klipplisteditor: Funktion för att redigera dina
inspelningar.
 EPG-sökning: Söker EPG för den valda filen/programmet.

13. Mediaspelare
Miraclebox Premium är en multimedia mottagare som kan spela upp många typer av
media. Med Mediaspelaren kan du njuta av högupplöst video, musik och foton som är
lagrade på din hårddisk, USB, NAS eller DLNA-enhet.
Gå till Huvudmeny > Mediaspelare eller genom att trycka och hålla inne MEDIAknappen.
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1. Gå till den mapp där du har dina mediafiler i på någon av lagringsenheterna.
2. Markera en fil i fillistan och tryck på OK för att spela upp. Den valda filen visas i
spellistan. Du kan också spela upp den valda filen direkt genom att trycka på PLAY.
Format som stöds är de flesta MP3, AVI, MKV, MP4 etc. (Beror på Codec)

3. För att förflytta dig mellan fil- och spellistan tryck på CH-/+ eller HÖGER/VÄNSTER.
4. För att spela upp en fil tryck på PLAY/PAUSE-knappen. Du kan även välja en fil i
spellistan och trycka OK för att spela upp. För att spola fram eller bak tryck på
HÖGER/VÄNSTER-knappen eller FRAMÅT-/BAKÅTSPOLNNG.

UNDERTEXT: Miraclebox stödjer undertexter I .SRT format. Byt bara namn på
undertexten till samma som ditt videoklipp. Exempel: Video.avi ger oss Video.srt.

14. Plugin/Addons
Plugin och Addons (Utökningar) är små program som använder kodbasen för din
Miraclebox Premium för att köra exempelvis ”tweaks” av användargränssnitt eller ge
nya funktioner. Det är dessa funktioner som ger din Miraclebox Premium mycket av
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dess flexibilitet. Nya program utvecklas ständigt och rekommenderas därför att ansluta
din Miraclebox till ett nätverk med en fungerande Internet-anslutning. Sedan kan du
enkelt ladda ner och installera Plugin eller Addons (Utökningar) direkt från vår server.

A. Plugin
1.
2.
3.
4.
5.

Gå till Huvudmeny > Plugin för att visa Plugin-bläddraren.
Välj det Plugin du vill starta och tryck OK. Tryck RÖD knapp för att radera.
Tryck på GRÖN knapp för att ladda en lista över tillgängliga Plugin online.
Välj ett Plugin som du vill ladda hem och installera och tryck OK.
Om det har installerats korrekt ska du se det i listan med de övriga Pluginen.

B. Addons/Utökningar
1. Gå till Meny > Installation > Mjukvaruhantering > Hantera Addons (Utökningar).
2. Din Miraclebox kommer automatiskt att hämta en lista med tillgängliga Addons.
3. Välj och markera vilka Addons du vill installera med OK-knappen. Gå tillbaka till
huvudfönstret för Addons och tryck GUL knapp för att installera.
4. Addon:et laddas nu ner och installeras.

C. Installera lokala Plugin/Addons
1. Gå till Meny > Installation > Mjukvaruhantering > Installera lokala Addons.
2. Välj den enhet som programmet finns på.
3. Tryck OK för att installera funna program på den valda enheten.
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15. Webbgränssnitt
Med Webbgränssnittet kan du manövrera din Miraclebox Premium från vilken dator som
helst. Streama live-TV, hantera inställningar, timerinspelningar, titta på EPG och mycket
mer. I detta avsnitt kommer vi att guida dig genom hur du kommer igång och använder den.
Förs och främst behöver du känna till IP-adressen för din Miraclebox Premium. Denna hittar
du under Huvudmeny > Information > Nätverk. I vårt exempel har vi 192.168.1.105.
Starta din webbläsare på din PC – exempelvis Internet Explorer eller Firefox. Skriv in IPadressen till din Miraclebox i webbläsarens adressfält för att komma till webbgränssnittet.



Toppen: Visar nuvarande kanalnamn, program och detaljerad programinformation.



Huvudfönstret: Visar ditt val. Hemskärmen visar tillgängliga kanallistor och kanaler.
Det är härifrån du kan streama önskad kanal. Tryck på
för att starta streama*.



Main: Välj mellan TV- och Radio-läge.



Volume Control: Gör ljudlös, Sänk eller Höj volymen.



Box Control: Strömkontroll, Skapa skärmdump, skicka meddelande, Timers.



Remote: Visar en virtuell fjärrkontroll för att hantera din Miraclebox Premium.



Stream: Streama dina inspelningar direkt till din PC*.



Settings: Justera inställningar så som Auto Language, Customize, Inspelningar m.m.



EPG: Tryck på EPG för att visa en fullständig detaljerad EPG-överblick på alla
kanaler i listan. Se exemplet till höger för referens.

* Ladda ner och installera VLC från www.videolan.org
för att kunna streama direktsänd TV eller inspelningar.
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16. Systeminformation
Du kan enkelt visa olika typer av information om din Miraclebox i informationsmenyn.
Gå till Huvudmeny > Information för att se nedanstående alternativ.
① Om
Visar allmän information om din Miraclebox. Information visas om hårdvara,
mjukvaru-version, när senaste uppgradering gjordes och kontakuppgifter.
② Enheter
Visar information om anslutna enheter och hårdvara - Tuners, USB, HDD etc.

③ Minne
Visar minnesinformation om det interna RAM- och FLASH-minnet. Se hur mycket
minne som används och hur mycket som finns ledigt.
④ Nätverk
Visar nätverksinformation om ditt LAN eller WLAN. IP-adress, MAC-adress,
Nätmask och trådlös anslutningsstatus (om trådlöst) visas.

⑤ Kanal
Visar allmän information om den kanal du tittar på för närvarande.
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17. Viloläge/Omstart
Under Viloläge/Omstart i huvudmenyn kan du försätta Miracleboxen i olika vilolägen,
starta om mottagaren eller hantera Sovtimers.
För att komma till denna meny gå till Huvudmeny > Viloläge/Omstart eller tryck och håll
i knappen POWER-knappen tills nedanstående meny dyker upp.

① Sovtimer
Med Sovtimer kan du ange en specifik tid då du vill att din Miraclebox ska försättas
i vanligt eller djupt viloläge. Följande knappar används:
 RÖD – Tryck för att aktivera eller avaktivera en Sovtimer.
 GRÖN – Tryck för att skifta mellan Viloläge och Djupt viloläge.
 GUL – Välj om du vill bli tillfrågad innan avstängning eller inte.
② Viloläge
Välj detta alternativ för att stänga av din Miraclebox genom att försättas i viloläge.
Detta viloläge är det bästa alternativet för en snabb uppstart då systemet inte är
helt nere. Du kan även försätta din mottagare i detta läge med POWER-knappen.
③ Starta om
För att utföra en total omstart av din Miraclebox ska du välja detta alternativ. Då
systemet startas om helt tar det också lite längre tid än att bara starta om GUI.
④ Starta om GUI
Om du har gjort små ändringar på ditt system, inställningar eller användargränssnitt behöver du Starta om GUI (användargränssnitt).
⑤ Djupt viloläge
Välj Djupt viloläge om du vill att din Miraclebox ska dra så lite ström som möjligt
(mindre än 1W). Notera att mottagaren är helt avstängd och en uppstart tar
betydligt längre tid jämfört med vanligt Viloläge.
OBS: Du rekommenderas att försätta mottagaren i Djupt viloläge för att spara ström
när du vet att du inte kommer att använda din Miraclebox på ett tag.
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5. Systeminstallation
Miraclebox Premium är en av de mest funktionsrika digitalmottagarna på marknaden. I
systeminställningarna kan du enkelt anpassa systemet efter dina behov. I det här avsnittet
kommer vi att guida dig igenom hur du tillämpar och anpassar de flesta inställningar.
För att komma till systeminstallation gå till Huvudmeny > Installation.

1. System
A. Språkval
Du kan välja mellan flera olika språk för systemet
eller gränssnittet i din Miraclebox.
Välj önskat språk och spara valet med GRÖN
knapp eller OK.
NOTERA: För att automatiskt låta din Miraclebox välja språk för ljud och undertexter
gå till Avancerat/Övrigt och välj Automatiskt språkval.

B. A/V-inställningar
Du har flera bild- och ljudinställningar du kan ställa in i din Miraclebox Premium.
Videoutgång: Välj mellan HDMI, Scart och
YPbPr (Komponent).
Upplösning: Välj upplösning mellan:
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i.
Uppdateringfrekvens: 50Hz/60Hz/Multi
Display 4:3 sändning som:
Välj hur 4:3 sändningar ska visas på din TV.
Visa > 16:9 sändning som: Välj hur sändningar högre än 16:9 skall visas på din TV.
Digital nedmixning: JA används om du vill att ljudet ska nedmixas från Dolby Digital
till stereoljud. NEJ rekommenderas endast när du använder en S/PDIF-anslutning
(optisk kabel). Om du väljer NEJ och du använder en HDMI- eller SCART-kabel kan
du ibland uppleva att det inte finns något ljud om programmet endast tillhandahåller
Dolby Digital-ljud.

C. Tidsinställningar
Ställ in tidzon och server tidsynkronisering (om mottagare är ansluten till Internet).
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D. Nätverksinstallation
För att komma åt många av funktionerna i din Miraclebox rekommenderas du att ha
ett fungerande nätverk- och Internet-anslutning. Du kan välja mellan en trådbunden
(LAN) eller en trådlös (WLAN) (den senare om den trådlösa adaptern är ansluten).
Om den trådlösa adaptern inte är ansluten kommer du att gå till LAN automatiskt.

Tryck BLÅ knapp för att starta Nätverksguiden. Se Installationsguiden i avsnitt 3.3.
Efter att ha valt önskad anslutningstyp kommer du till följande meny:

① Nätverksinfo/-inställningar
Visar nätverksstatus och nätverksinställningar så som DHCP.
② Namnserver
Dessa inställningar behöver göras om du valt att inte använda DHCP.
③ Testa nätverk
Testa din nätverksanslutning och se status.

④ Monteringsinställningar
Här ställer du in nätverksenheter så som exempelvis en NAS. (Se 5.4)
⑤ Starta om nätverk
Välj för att starta om din nätverksanslutning.
⑥ Sök efter trådlösa nätverk *
Söker efter tillgängliga trådlösa nätverk du kan ansluta till. (*vid WLAN)
⑦ Nätverksguide
Går till Nätverksguiden. Se Installationsguiden i avsnitt 3.3.
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E. Inspelningar
Kontrollera och redigera inspelningsinställningarna. Ändra Plats för inspelningar,
Timerinspelningar, Marginal för eller efter inspelning och mycket mer.

F. Timeshift
Välj var du vill att Timeshift ska sparas. Du kommer även kunna ändra inställningar
för Permanent Timeshift (Möjlighet att spara Timeshift som en vanlig inspelning).

G.Utseende
Då Miraclebox är en Linuxbaserad digitalmottagare finns det många utseenden att
välja emellan. I denna meny kan du ändra utseendet istället för standard.
OBS: När du byter utseendet på användargränssnittet behöver din Miraclebox starta
om. Vänligen vänta tills systemet startar om och laddar det nya utseendet.

H. Allmänt
Här hittar du allmänna inställningar för infofältet, Dölj fel-//CI-meddelanden, vad som
ska hända när du trycker på POWER-knappen m.m.

I. Avancerat/Övrigt
Här hittar du lite mer avancerade inställningar.
① Automatiskt språkval
Välj vilket språk som ska väljas automatiskt gällande ljudspår, undertexter och
EPG-information.
② Undertextinställningar
Ställ in storlek, position, färg etc.
③ Användargränssnitt
Ställ in gränssnittet i din Miraclebox – 3D-inställningar, Position m.m.
④ Anpassa
Välj Installationsläge, Föredragen tuner m.m.
⑤ Display
Justera ljusstyrkan, skrollhastighet för displayen i Frontpanelen.
⑥ HDMI CEC
Välj för att aktivera eller inaktivera HDMI CEC.
⑦ Mjukvaruuppdatering
Ställ in när din Miraclebox ska kontrollera efter tillgängliga uppdateringar.
⑧ Avancerade nätverksinställningar
Miraclebox erbjuder många avancerade nätverksfunktioner. Här hittar du bl.a.
Nätverksmonteringar, Samba, FTP, OpenVPN, Telnet, uShare, NFS och Inadyn.
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2. Kanalsökning
I den här menyn kan du ställa in dina tuners i din Miraclebox samt göra en manuell
eller automatisk kanalsökning. Du har också möjlighet att installera en färdig
kanal/favoritlista från vår dedikerade server.

A. Tunerkonfiguration
Om du har följt Installationsguiden är Tuner A och B redan konfigurerade. Om du vill
göra några ändringar i konfigurationen gör du dem här.

Välj den tuner du vill konfigurera genom att trycka på OK. Här får du se de aktuella
inställningarna och kan konfigurera tunern genom att välja satellit-, mark- eller kabelinställningar. Se Installationsguiden 3.4 för mer information och inställningar.

B. Standardlistor
Om det finns kanallistor tillgängliga för en viss satellit eller operatör, t.ex. Thor, Sirius
och Hotbird kan du hämta och installera dessa och lägga till i din nuvarande kanallista.
Om det inte finns någon lista tillgänglig kan du göra en automatisk eller manuell
kanalsökning för att lägga till TV-och radiokanaler i kanallistan.

C. Automatisk sökning
Det enklaste sättet att söka kanaler är genom att göra en automatisk sökning. Det finns
två alternativ att välja mellan enligt nedanstående bild.

 Rensa före sökning
Om du vill ta bort och rensa befintliga kanaler innan du börjar kanalsökningen väljer du
JA. Om du istället vill behålla befintliga kanaler och lägga till nya kanaler väljer du NEJ.
 Sök Tuner A/B
Välj JA på den tuner du vill söka kanaler på.
Tryck OK för att starta den automatiska sökningen vilket kan ta en stund (beroende på
satellit och antalet frekvenser som ska sökas). Medan sökningen fortskrider kommer du
att se förloppsindikatorn och de nya kanalerna som hittas nedanför.
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Kanalsökning.
Om du vill söka efter kanaler manuellt gå vidare till nästa avsnitt.

D. Manuell sökning
Om du vill söka kanaler manuellt i din Miraclebox Premium gör du det i denna meny.
Notera att du måste veta vilka inställningar som görs. Det finns nämligen många
parametervärden som du måste bestämma innan sökningen.

 Tuner
Välj vilken tuner du vill söka kanaler manuellt på.
 Typ av sökning
Transponder/Satellit/Multisat för DVB-S2 och Transponder/Fullständig för DVB-C/T2.
 System
Vid DVB-S2 tuner kan du välja mellan DVB-S (SD) och DVB-S2 (HD).
Vid DVB-C/T2 (Hybrid) tuner kan du välja antingen DVB-C (Kabel-TV) eller DVB-T
(Marksänd T/T2).
 Frekvens
Skriv in frekvensen på den transponder eller kanal du vill söka efter.
 Symbolhastighet
Ange symbolhastigheten på den transponder eller kanal du vill söka efter.
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 Polarisation
Här har du alternativen Horisontell, Vertikal, Cirkulär vänster eller Cirkulär Höger. Du
behöver vet polarisationen på den transponder du vill söka kanaler på.
 FEC (Forward Error Correction)
Ange FEC-värdet på den transpondern.
 Modulering
Här har du två alternativ: QPSK (SD) och 8PSK (HD).
 Nätverkssökning
Används för att inte bara söka den befintliga transpondern utan all ny TP-data som
hittas på transpondern. Du rekommenderas därför att välja JA för bästa sökresultat.
 Rensa före sökning
Om du vill radera befintliga kanaler innan kanalsölning väljer du JA här.
 Endast fria kanaler
Om du endast vill söka in fria kanaler (FTA) väljer de JA, annars NEJ.
Tryck OK för att starta den manuella sökningen. Medan sökningen pågår kommer du att
se de nya kanalerna som hittas nedanför (Se föregående sida för referensbilder).

3. EPG-inställningar
I den här menyn kan du enkelt ställa in dina EPG-inställningar efter dina behov. Ställa in
EPG-layout och information men även det ställe där din Miraclebox ska hämta EPG-datan
ifrån. Ställ in EPG:n noggrant för att få bästa möjliga prestanda och upplevelse.

A. Allmänna inställningar
Välj Plats för EPG, Filnamn samt inställningar för att bl.a. Aktivera ViaSat EPG.

B. CrossEPG-inställningar
CrossEPG är en smidig funktion för att hämta EPG-data online - även kallad XMLTV.
Detta är det bästa sättet att få EPG-information för upp till 14 dagar (beroende på hur
mycket EPG-data servern tillhandahåller). Följ nedanstående steg för att ställa in:
1. Välj Lagringsenhet för EPG-datan. Du kan även schemalägga nedladdningar för
att slippa hämta manuellt. Spara dina inställningar med GRÖN knapp.
2. Kör nu Uppdatera Rytec/XEPGDB-lista för att hämta de senaste paketen.
3. Välj som exempel XEPGDB-operatörer och välj de länder du vill hämta EPG-data
för med OK-knappen. Ladda ner EPG-datan med GUL knapp.

C. Avancerade inställningar
EPG-layouten och mycket annat kan ändras här. Dessa alternativ finns: Multi-EPG,
Singel-EPG, Grafisk EPG inställningar samt Ladd/Spara EPG.
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4. Lagringshantering
I lagringshanteraren kan du formatera och installera de enheter som är anslutna till
Miraclebox. Det kan vara en intern hårddisk, externt USB-minne eller en
nätverksmonterad hårddisk - allt kan hanteras härifrån.

A. Formatera och initiera
Om du har anslutit en lagringsenhet till din Miraclebox kan du smidigt formatera och
initiera den i denna meny. Det behövs för att hårddisken ska fungera korrekt. Glöm
inte att ändra i Inspelnings- och Timeshift-inställningarna i avsnitt 5.1 i manualen.
Välj den enhet du vill formatera och initiera och tryck OK för att starta processen.
OBS: All data kommer att försvinna när du formaterar och initierar lagringsenheten.

B. Nätverksmonteringar
Med Miraclebox Premium kan du enkelt ansluta till alla nätverksenhet i det lokala
nätverket. Detta är utmärkt om du vill spela in och komma åt dina inspelningar och
media från en annan Miraclebox, NAS eller PC. Följande alternativ är tillgängliga:


Montera igen
Kör för att återansluta till monteringar som tappat anslutningen.



Monteringshantering
I monteringshanteringen kan du göra allt du behöver för att Lägga till nya
nätverksmonteringar, Hantera monteringspunkter, Användarhantering, Byt
värdnamn eller Återansluta – all finns i Monteringshanteringen.



Nätverksbläddring
Bläddra bland tillgängliga delade Nätverksenheter. Välj vilken du vill ansluta till.

C. Kontroll av filsystem
En smart funktion för att testa alla anslutna enhet efter fel. Välj den enhet som du vill
kontrollera och tryck på den RÖDA knappen för att starta kontrollen.

5. CA-platser
För att kunna titta på krypterade kanaler måste du ha en rätt CA-modul och/eller ett
programkort isatt. Miraclebox Premium Twin HD har två integrerade CA-modulplatser
och även två kortplatser.
I denna meny hittar du information om dina moduler och programkort.
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6. Föräldralås
Om du vill förhindra åtkomst till vissa kanaler eller Installationsmenyn kan du göra detta
via Föräldralås i inställningarna av din Miraclebox.
1. Gå till Huvudmeny > Installation > Föräldralås.
2. Aktivera föräldralås genom att välja JA med HÖGER-/VÄNSTER-knappen. Du
kommer att få följande val:
 Lås inställningar
Välj JA för att behöva skriva in en PIN-kod när du går till Installationsmenyn.
 Ändra inställnings-PIN*
(Om du valt JA under Lås inställningar) Om du vill ändra PIN-koden för att komma
till inställningar gör du det här. Du ombeds att skriva in PIN-koden två gånger.
 Lås kanaler
Om du vill låsa vissa kanaler med en PIN-kod välj JA här.
 Typ av föräldralås
Detta val finns tillgängligt om du valt att låsa kanaler Du kommer att få två val:
- Vitlista: Används för att blockera alla kanaler förutom de som finns i denna lista.
- Svartlista: Används för att blockera de kanaler som finns i denna lista.
 Ändra kanal-PIN
Här kan du ange den PIN-kod som ska anges när du byter kanal till en låst.
 Välj kanaler/favoritlistor
Här kan du välja de kanaler eller favoritlistor som du vill låsa. Kanalerna du väljer
kommer att visas i alfabetisk ordning.
Nästa gång du väljer att bläddra till en av dessa kanaler eller favoritlistor kommer
din Miraclebox att efterfråga PIN-koden du skrev in i inställningarna.
VIKTIGT: Glöm inte din PIN-kod då den är väldigt viktig för framtida användning.
I värsta fall kan du behöva programmera om hela mottagaren.

7. Mjukvaruhantering
Gå till denna meny för att uppgradera mjukvaran eller kanallistan online. Du kan även
säkerhetskopiera eller återställa inställningar.

A. Hantera/Installera Addons
Hantera alla Addons i denna meny. Vänligen se Plugin/Addons 4.14 i manualen.
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B. Uppdatera mjukvara
Kör att låta din Miraclebox Premium kontrollera
efter tillgängliga uppdateringar online.
Om det finns några uppdateringar tillgängliga
kommer du att få fyra val enligt exemplet till höger.

C. Uppgraderingsguiden
Om du vill säkerhetskopiera och uppgradera din Miraclebox kan du göra detta med
denna guide.

D. Säkerhetskopiera systeminställningar
Gör en säkerhetskopia av alla dina inställningar och kanallistor. Välj till vilken plats du
vill spara din säkerhetskopia under Avancerade inställningar.

E. Återställ systeminställningar
Om du har skapat en säkerhetskopia enligt ovan kan du enkelt återställa dem genom
att köra detta val. En utmärkt funktion om du har uppgraderat din Miraclebox.

F. Installera lokala Plugin/Addons
Installera Plugin, Addons (Utökningar) från någon av de anslutna enheterna. Se 4.14.

G.Avancerade inställningar
Här hittar du avancerade mjukvaruinställningar så som Avancerad återställning, Välj
sökväg för säkerhetskopia, Välj backupfiler, Pakethantering m.m.

8. Installationsguiden
Om du vill köra installationsguiden igen för att ställa in din Miraclebox väljer du detta val.
Se avsnitt 3 Första installationen för mer information.

9. Fabriksåterställning
Kör fabriksåterställningen om du vill återställa din Miraclebox till fabriksinställningar.
Gå till Huvudmeny > Installation > Fabriksåterställning för att återställa. Bekräfta ditt
val med JA om du är säker att du vill återställa din mottagare.
När återställningen är klar kommer din Miraclebox att starta om automatiskt. Efter
omstart ser du Installationsguiden för att börja om installation.
OBS: Om du gör en fabriksåterställning kommer alla inställningar, kanaler och
favoritlistor att raderas.
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6. Miraclebox Fjärrkontroll
Din fjärrkontroll till Miraclebox Premium är universal vilket innebär att den kan styra de
flesta TV-apparater på marknaden. Vänligen följ nedanstående steg för att komma igång.

1. Ställa in TV-funktionen i fjärrkontrollen
A. TV-inställning – TV-koder
Det finns två sätt att installera stöd för din TV i fjärrkontrollen. Om du inte hittar ditt TVmärke i listan kan det finnas på vår hemsida Miraclebox.se. Så här ställer du in:
1. Tryck och håll inne TV-knappen tills TV-dioden börjar blinka.
2. Skriv in den fyrsiffriga koden för ditt TV-märke.
3. Om koden är korrekt lyser TV-dioden tre gånger och sparas.
Om koden är fel börja om från steg 1 eller fortsätt till metod B nedan.

B. TV-inställning – Smart Scan
Om du inte hittar ditt TV-märke i vår kodlista (även online) kan du göra en Smart Scan
för att få igång TV-funktionen. Du kan göra detta via manuell eller automatisk sökning.
1. Tryck och håll inne TV-knappen tills TV-dioden börjar blinka.
2. Tryck POWER-knappen –TV-dioden ska lysa.
3a. Manuell sökning: Tryck på UPP-/NER-knappen en gång för att söka manuellt.
3b. Automatisk sökning: Tryck och håll i UPP-/NER-knappen för att söka automatiskt.
4. Fortsätt med ovanstående metod tills TV:n stängs av eller slås på beroende på
vilket läge den är i. Prova VOL +/-, MUTE knapparna för att försäkra dig om att
fjärrkontrollen fungerar med din TV. Om den gör det, tryck OK för att spara.

C. Huvudström
Med huvudströmfunktionen kan du enkelt slå på eller stänga av både din TV och
Miraclebox med att trycka på POWER-knappen en gång. Vänligen följ nedanstående
steg för att aktivera eller avaktivera funktionen. (Hoppa över steg 4 vid avaktivering)
Aktivera/avaktivera Huvudström
1. Tryck och håll inne STB-knappen tills STB-dioden börjar blinka.
2. Tryck på POWER-knappen en gång – STB-dioden ska fortsätta lysa.
3. Tryck på STB-knappen en gång – STB-dioden ska fortsätta lysa.
4. VID AKTIVERING: Tryck på TV-knappen en gång – STB-dioden ska fortsätta lysa.
5. Tryck slutligen på POWER-knappen. STB-dioden skall blinka tre gånger vilket
innebär att det önskade läget aktiverades korrekt.
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2. TV-kodlista
Här är en lista över de mest populära TV-märken på marknaden. Besök Miraclebox.se>
Support> Manualer för en fullständig lista över TV-märken.
MÄRKE
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KODER

Andersson

5319

7660

Denver

8644

6896

6305

4485

8299

3637

Finlux

4819
4265
6305

8644
2620
7361

6896
8394
3637

8060
6753
4648

6092
8020

5605
5952

8568
4659

6381
5553

Grundig

5265
4265
6948

4679
6230
5393

6640
8644
4698

3518
5119
6982

8435
6812

6896
7287

8299
4925

7647
7733

LG

8644
2796
8060

5393
5447
4469

7287
4709
5605

7647
6896
6305

7430
4156
3350

2924
6944

6381
4312

8265
5531

Loewe

3835

5613

7337

8644

6896

7287

8377

8568

Luxor

5319
3350

2438
7910

8020
4783

6753
5605

6092

4659

3840

8394

Matsui

8644
7507
5739

6896
7384
5119

6230
6812
2438

7647
4530
7014

5605
5265
7733

8568
3518
3840

6482
3270
3637

7910
8060
4648

Panasonic

4526
2410

5620
8568

3001
8644

3350
6896

5605
8360

4783
5393

7605
4648

4709
6896

Philips

6896
6982

8644
5090

3518
3350

6127
7647

6538
4648

8016

3802

5874

Pioneer

4174
6896

7507
8209

8644
7287

4849
6982

3350
2590

7430
3835

5605
4648

4422
7287

Samsung

2517
6896
7647

8299
7736
7287

8644
3193
3488

5393
4495
4469

7910
4523

7350
5510

5605
3637

4884
4648

Sharp

3193
7409

7138
5319

6812
4523

4638
3802

6127

8568

6538

4174

Siemens

3518

6640

6538

5265

7839

5186

8644

6896

Sony

6736
3078

2762
6812

7507
8644

6219
6896

3193
3802

4849

4752

5874

Thomson

4884

3847

6982

4422

7430

3270

8644

6896

United

8060

8644

6381

6896

7733

3840

8299

7066

4648

8644
2620

2590

3350

4469
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7. Uppgradera din Miraclebox
Ibland kan du behöva uppgradera mjukvaran i din Miraclebox Premium. Normalt brukar det
räcka med att uppdatera genom att gå till Huvudmeny > Installation > Mjukvaruhantering >
Uppdatera mjukvara. (Se 5.7 för mer information).
Om du vill uppgradera (även kallat flasha) din Miraclebox med en ny mjukvara följer du
nedanstående steg.
1. Börja med att hämta den senaste officiella mjukvaran från www.miraclebox.se eller
någon annan tredjepartsmjukvara du vill använda.
2. Packa upp den hämtade filen så att du får en mapp som heter miraclebox.
3. Kopiera denna mapp och dess innehåll till ett FAT32-formaterat USB-minne.
4. Bryt strömmen på din Miraclebox Premium med strömbrytaren på baksidan. Stoppa
nu in USB-minnet i USB-anslutningen på frontpanelen (ej baksidan).
5. Slå på mottagaren med strömbrytaren.
6. När du ser ett meddelande på displayen trycker du på UPP knappen på
frontpanelen för att starta uppgraderingen.

7. Texten “Flashing…” visas på displayen som indikerar på att mottagaren
uppgraderas och flashas. (Uppgraderingen tar ungefär 4-5 minuter).

8. Din Miraclebox kommer att starta om automatiskt efter att den har slutfört
uppgraderingen. Den nya mjukvaran kommer att starta upp och du kommer direkt till
Första installationen (Installationsguiden).
Du har nu framgångsrikt uppgraderat/flashat din Miraclebox Premium!
OBS: Om du uppgraderar mjukvaran felaktigt eller med mjukvara som inte är avsedd för
Miraclebox Premium tar Miraclebox Multimedia inget ansvar och garantin hävs.

Miraclebox Multimedia AB
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8. Felsökning
Innan du tar kontakt med din lokala servicepersonal läs igenom följande tips noggrant.
OBS: Om signalen blir svagare på grund av dåligt väder, vänligen kontrollera om din
parabolantenn är riktad korrekt. Kolla även dina LNB och att snö inte täcker parabolen.

1. Ingen bild på TV:n





Kontrollera först om Miracleboxen är startad och är i driftläge.
Kontrollera om bildkabeln är korrekt ansluten mellan TV:n och Miracleboxen.
Kontrollera om antennkabel är ansluten till din Miraclebox och att du har signal.
Kolla om den valda kanalen är krypterad och om du har rätt programkort/CA-modul.

2. Problem med ljudet (Inget ljud)
 Kontrollera om ljud-, SCART- eller HDMI-kabeln är korrekt ansluten.
 Kontrollera ljudnivån på din TV och Miraclebox.
 Kontrollera så att varken din Miracleboxen eller TV är satt på ljudlös.

 Kontrollera om ljudinställningarna är korrekt valda enligt det program som du tittar på
för närvarande. Likaså om rätt ljudspår är valt.

3. Problem med Fjärrkontroll





Kontrollera om batterierna är korrekt insatta.
Om din fjärrkontroll har varit använd en längre tid, byt batterier.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot din Miraclebox.
Kontrollera att ingenting blockerar frontpanelens display.

4. Problem med kanalsökning/signal
 Kontrollera att alla Tuner inställningar är korrekt gjorda. (Se 5.2.1).

 Kontrollera att antennkabeln/ kablarna är korrekt anslutna.
5. Krypterad kanal (ingen bild)
 Kontrollera att du har korrekt CA-modul och/eller programkort insatt.
 Ta ut programkort och CA-modul och sätt in dem igen för att initiera på nytt.
 Kontrollera så att din Miraclebox verkligen hittar din CA-modul och programkort.

6. Inspelningsproblem
 Kontrollera om hårddisken eller USB-enheten har tillräckligt med ledig plats.
 Kontrollera om det finns några lediga tuners för att spela in med.

7. Ljud
 Miraclebox har en inbyggd fläkt. Denna låter väldigt lite men behövs för att säkerställa
en stabil funktion och lång livsläng.
 Om du har en hårddisk ansluten kan även denna låta lite.
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9. Tekniska specifikationer
Miraclebox Premium Ultra HD – Tekniska specifikationer
Display
Front

Kortplats / CA-modulplats
USB 2.0
Knappar (Touch)

Baksida

Ström

Allmänt

POWER / UPP / NER

Bild/Ljud (Digital)

1 x HDMI ut + 1 x HDMI in

Bild (Analog)

3 x RCA (Komponent) / 1x RCA (Komposit)

Ljud (Digital)

1 x S/PDIF (Optisk)

Audio (Analog)

2 x RCA (Stereo)

e-SATA

1

USB 2.0

2 (HDD / WiFi / Tangentbord / Bluetooth)

RS232

1

Nätverk

1 x 10/100/1000 Mbit

Fläkt

1

Strömbrytare

1

Nätspänning

AC100-250V / 50-60Hz
65/25/1W

Bildupplösning

1080p, 1080i, 720p, 576p

Bildavkodning

MPEG-2, MPEG-4 kompatibel

Avkodning
Samplingsfrekvens
Intern HDD

H/W

1 (För uppgradering/HDD)

3 x utbytbara S2 eller C/T2

Ingående datahastighet
Ljud

2/2

Tuners (mottagare)

Strömförbrukning
(Max användning/viloläge)

Video

OLED (256 x 64)

2-45 MSymb/s
Dolby Digital*, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-2/3
32/4.1/48 kHz
1 x SATA (Racket för 2,5”/3,5” HDD)

Minne

Flash 2GB / RAM 2GB DDR3

CPU

Dubbla processorer MIPSEL (Broadcom)

Kommunikation

Bluetooth 4.0 och WiFi (upp till 300 Mbps)

Storlek (W x D x H)
Vikt (Utan HDD)

Miraclebox Multimedia AB

320 x 216 x 58 mm
1,76 kg
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10. Copyright - GNU GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

PREAMBLE
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make
sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
it may be distributed under the terms of this General Public License. The ‘Program’, below, refers to any such
program or work, and a ‘work based on the Program’ means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language.(Hereinafter, translation is included without limitation in the term
‘modification’.) Each licensee is addressed as ‘you’.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the
Program).Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
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You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of
any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License.(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to
claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
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modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives
a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the
purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of
any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the
wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up
to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and ‘any later version’, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by
applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the
program ‘AS IS’ without warranty of any kind, either expressed or implied. Including, but not limited to, the implied
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance
of the program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary serving,
repair or correction.
12. In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party
who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any
general special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program
(including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third
parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been
advised of the possibility of such damages.
END OF TERMS AND CONDITIONS.
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Kontaktinformation:
Miraclebox Multimedia AB, Sweden
info@miraclebox.se
www.miraclebox.se
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