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Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att fungera tillsammans 
med tv-apparater från Samsung. Du kan ändra inställningarna så 
att TiVo-fjärrkontrollen fungerar med i stort sett alla fabrikat.

Fjärrkontrollen kan bara lagra en kod i taget så du kan inte styra mer 
än en tv/ljudanläggning i taget.

Din TiVo-fjärrkontroll kan styra din tv:
• Din tv Av/På

• Volym upp/ner

• Källa (Source)

Du kan även styra din ljudanläggning:
• Av/På

• Volym upp/ner

ANVÄND DIN 
TIVO- FJÄRRKONTROLL 
TILL DIN TV- OCH 
LJUDANLÄGGNING
Ställ in din TiVo-fjärrkontroll så att den kan styra din tv eller ljudanläggning 
för att slå på/stänga av, justera volymen och stänga av ljudet.

ENKEL INSTÄLLNING

Snabbinställning för de 10 vanligaste fabrikaten 
1. Slå på din tv.

2. Hitta ditt tv-fabrikat i listan bredvid.

3. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och A  intryckta 
samtidigt i tre sekunder.

4. Lampan på fjärrkontrollen blinkar två gånger och 
lyser sedan med ett fast sken.
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5. Rikta fjärrkontrollen mot din tv.

6. Tryck in siff ran som motsvarar ditt tv-fabrikat 1 , 2 abc  etc. 
och fortsätt hålla knappen intryckt. 

7. Fjärrkontrollen försöker nu stänga av din tv. Så fort tv:n 
stängs av släpper du knappen.

8. Lampan blinkar två gånger som en kvittens på att 
inställningen är sparad i fjärrkontrollen.

9. När fjärrkontrollen provat med alla inbyggda kända 
kombinationer för ditt tv-fabrikat och tv:n fortfarande 
är på blinkar lampan med en lång blinkning.

10. Prova då att trycka in 0 __  och håll knappen intryckt 
tills tv:n stängs av.

11. Om tv:n inte stängs av och lampan gör en lång blinkning 
kan du prova med övriga siff erknappar på samma sätt.

12. Om din tv stängs av men inte går att slå på igen med , 
prova med att hålla  och 1  intryckta i tre sekunder, 
släpp knapparna och tryck sedan ner .

AVANCERAD INSTÄLLNING

Inställning för andra fabrikat  
Så här programmerar du din TiVo-fjärrkontroll för alla 
andra fabrikat.

1. Gå in på comhem.se/tivosupport.

2. Klicka på Praktiska tips och gå vidare till frågan 
Kan jag styra min tv med TiVo-fjärrkontrollen. 
Där fi nns en lista där du kan hitta koden för den 
tv/ljudanläggning du vill styra.

3. Slå på din tv/ljudanläggning.

4. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och  intryckta 
samtidigt i tre sekunder.  
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5. Lampan på fjärrkontrollen tänds och lyser sedan 
med ett fast sken.

6. Tryck in den första fem-siff riga koden med 
siff erknapparna 1 , 2 abc  etc.

7. Efter femte siff ran blinkar lampan tre gånger.

8. Tryck på ,  samt Source.

9. Om knapparna fungerar som de ska är du klar!

10. Om inte, gör om från steg 7, fortsätt med nästa 
fem-siff riga kod.

Siff ra Tillverkare
1 Grundig

2 LG

3 Panasonic

4 Philips

5 Samsung

6 Sharp

7 Sony

8 Thomson

9 Toshiba

0 Övriga


