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Du skal bruge:  

1. Netværksnavn og kode for at tilkoble dit trådløse netværk. (Netværksnavn 
og kode får du tilsendt på SMS, når du afhenter af dit modem. 
Informationerne kan du altid finde på www.mit.in-tv.dk). Eller et 
netværkskabel (hvis du vælger at forbinde dit modem til Apple TV med 
kabel) 

2. HDMI-kabel.  
3. Strømforsyning 

 
Sæt den ene ende af HDMI-kablet i HDMI-porten på dit Apple TV og den anden 
ende i HDMI-porten på fjernsynet.  
Tilslut strømforsyningen til dit Apple TV.  
Tænd fjernsynet og vælg den HDMI-indgang, der er tilsluttet til Apple TV.  
Følg vejledningen på skærmen for at koble Apple TV til din internetforbindelse 
og log ind.  
  

Automatisk opsætning af Apple TV med en iPhone eller iPad.   

Du kan også bruge automatisk overførsel af oplysninger om dit WiFi-
netværk og Apple-id til Apple TV. Det gør du ved at lægge din iPhone 
eller iPad på Apple TV-boksen. Så vil de automatisk oprette en 
forbindelse og synkronisere alle oplysninger.  

Vær opmærksom på, at din iPhone som minimum skal være opdateret 
til softwareversion 9.1, hvis du skal kunne bruge automatisk opsætning. 
Din iPad skal som minimum være opdateret til softwareversion 13, hvis 
du vil bruge den. 

http://www.mit.in-tv.dk/
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Når du ser indstillingsmenuen for Apple TV på dit fjernsyn, skal du låse 
din iPhone eller iPad op og kontrollere, at Bluetooth® og Wi-Fi er slået til.  

 
Installer Playmaker på Apple TV 

1. Tryk menu på fjernbetjeningen for Apple TV 
2. Før fingrene på touchpad’en mod Apple Store ikonet  

og tryk på touchpad’en.  
3. I øverste bjælke fører man touch-overfladen til søg/forstørrelsesglasset 

og tryk på touchpad’en. 
4. Søg efter Playmaker i Apple Store – når den kommer frem på skærmen, 

fører du fingeren på touchpad’en indtil det bliver tydeligt, at du har valgt 
Playmaker og trykker på appen. 

5. Når du åbner Playmaker siden for at hente appen, vil der enten stå Get 
eller Hent – tryk på det og appen vil downloade. 
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Touchpad  
Swipe og klik for at 
vælge 

Menu 
Fører dig tilbage til 
hovedskærmen med 
installerede apps 

Pause 
Spole frem og tilbage 

Søg i Apple Store 

Lydstyrke 

Playmaker: Swipe nedefra 
og op på touchpad’en for at 
få info om nuværende 
udsendelse 

Playmaker: Tryk og hold på 
touchpad’en for at skifte 
mellem nuværende og sidst 
sete kanal 

Tænd/sluk 

Tænd: 1 Klik 

Standby: Hold i 2 sekunder og 
vælg vågeplus 

Dobbeltklik: Vis alle åbne apps 


