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Maxivision Go käyttöliittymän ohje 

Rekisteröityminen käyttöliittymään 
Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut 

my.maxivision.fi sivustolle. Syötä tunnukset kaukosäätimen avulla. Mikäli et muista tunnuksiasi, voit 

uusia ne osoitteessa my.maxivision.fi kohdasta ”kadonnut salasana”. 

 

Huom! 

Jos Skandinaaviset kirjaimet (äöå) ovat hukassa, niin vaihda näppäimistön kieleksi 

Ruotsi (Svenska). 

Kaukosäätimen painikkeet 
Uudessa Maxivision Go käyttöliittymässä liikutaan kaukosäätimen nuoli- ja OK painikkeiden avulla. 

Nuolipainikkeilla siirrytään haluttuun kohtaan ja OK painikkeella aktivoidaan haluttu toiminto. Muita 

käyttöä helpottavia painikkeita ovat: 

 BACK painike sulkee avoinna olevat valikot 

 TV painike palauttaa päätteen televisiokanavien katselutilaan 

 REC painike ajastaa ohjelmia 

 TEXT painike avaa teksti-TV näkymän 

 EPG painike avaa ohjelmaoppaan 
 

Huom! 

Huomioithan alla olevasta kuvasta painikkeet, joilla saat sinulla käytössä olevalla 

kaukosäädinmallilla auki käyttöliittymän päävalikot. 
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Kaksi päävalikkoa 
Maxivision Go käyttöliittymässä on yksinkertaista liikkua, koska siinä on kaksi selkeää päävalikkoa. 

Nämä valikot ilmestyvät ruudun oikeaan ja vasempaan laitaan. Oikeanpuoleisesta valikosta käytetään 

tässä ohjeessa nimeä TV-valikko ja vasemmanpuoleisesta nimeä Kotivalikko. TV-valikosta näet 

käytössä olevat kaukosäätimen väripainikkeiden toiminnot ja voit vaihtaa kanavakohtaisesti ääni- ja 

tekstitysasetuksia. Palvelun päivittäisessä käytössä tarvitset pääosin vasemmanpuoleista 

Kotivalikkoa. Molemmat valikot eivät voi olla samaan aikaan auki. Sulje auki oleva valikko ennen kuin 

yrität avata toista. Valikot voit sulkea samalla painikkeella kuin millä ne avasit. 
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Huom! 

Käyttöliittymän päivittyminen Maxivision Go versioon poistaa kaikki Viihdeboksin 

aiemmat asetukset ja esimerkiksi tekstitys ei ole aktiivisena päivityksen jälkeen. Käy 

tarkistamassa Kotivalikosta ASETUKSET, josta saat aktivoitua tekstityksen takaisin 

kaikille kanaville. 

Asetukset 
Maxivision Go käyttöliittymässä Viihdeboksin asetuksia voi muokata nyt vain päätteen 

käyttöliittymästä. Kotivalikon ASETUKSET kohdan kautta voi muuttaa oletusasetuksia, mitkä säilyvät 

muistissa uudelleen käynnistyksen jälkeen. Ohjelmakohtaista ääniraitaa tai tekstityskieltä voi 

muuttaa TV-valikon alalaidassa olevien valintojen kautta. 

 

Huom! 

Ohjelmakohtaiset ääniraita- ja tekstitysvaihtoehdot ilmestyvät TV-valikkoon vain jos 

ohjelmalla tai tallenteella on tarjolla enemmän kuin yksi vaihtoehto. 

Väripainikkeet 
Väripainikkeiden toiminta muuttuu Maxivision Go käyttöliittymän myötä. Näiden painikkeiden 

toiminnot ovat näkyvissä TV-valikon ylälaidassa. Sieltä olevien toimintojen edessä olevat pienet 

värikoodit kertovat mitä painikkeet tekevät. Esimerkiksi vihreä painike avaa ohjelmaoppaan. 
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Kanavanumerointi ja kanavalista 
Maxivision Go käyttöliittymässä kanavien paikat ovat nyt kiinteitä, minkä johdosta kanavanumerointi 

pysyy jatkossa aina samana eikä kanavien numerointi muutu vaikka Maxivision palveluun lisätään 

uusia kanavia. 

Käyttöliittymän nopeasti toimiva ohjelmaopas toimii nyt myös kanavalistana, jonka avulla on helppo 

selata kanavia ja tulevia ohjelmia sekä tehdä tallenteita. Ohjelmaopas aukeaa EPG painikkeesta tai 

vihreästä väripainikkeesta. Kotivalikon ASETUKSET kohdasta voi käydä muokkaamassa 

ohjelmaoppaassa kerralla näkyvien kanavien määrää ja selaustapaa.  

Kanavia voi selata nuolipainikkeilla (ylös ja alas) ja OK painike vaihtaa valitulle kanavalle. Kanavien 

ohjelmatietoja voi selata nuolipainikkeilla (vasen ja oikea) ja OK painike avaa valitun ohjelman 

lisätietonäkymän. 

 

Huom! 

Ohjelmaoppaassa näkyvien kanavien määrän ja selaustavan voi muuttaa Asetuksista.  

”TÄGIT” - MONIPUOLISTAVAT TALLENTEIDEN KÄYTTÖÄ 
Uuden Maxivision Go- käyttöliittymän myötä, tallenteet ovat saaneet joukon hyödyllisiä uudistuksia. 

Oleellisin uudistus on tallenteiden ”TÄGIT”, eli tunnistetiedot. Toimintaperiaate vastaa 

tallennekansioiden toimintaa, mutta tarjoaa lisäksi monipuolisemman mahdollisuuden ohjelmien 

merkkaukseen. Tallenteelle voi antaa maksimissaan kolme tägiä kuvaamaan sen sisältöä, esim. 

elokuva, lapset, scifi. Näiden tietojen perusteella tallenteen löytäminen helpottuu.  
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Tägien hallinta on mahdollista myös my.maxivision.fi sivustolla. Voit luoda entistä helpommin 

automaattisia tallennussääntöjä sarjojen tallennukseen ja lisätä niihin automaattisen tägityksen. Näin 

voit merkata kaikki sarjan jaksot omalla tägillä.  

 

Huom! 

Tallennelistaa selataan pystysuunnassa ja näkymä näyttää tällä hetkellä yhden 

tallenteen kerrallaan.  Tallennelistaan tuodaan myös tekstilista- näkymä 

myöhemmässä vaiheessa. 

 

”KIRJANMERKKI” – MUISTAA KOHDAN JOSSA LOPETIT TALLENTEEN 

KATSELUN 
Maxivision Go käyttöliittymässä pystyt nyt palaamaan takaisin kesken jääneeseen tallenteeseen 

helposti ja nopeasti. Mikäli haluat välillä katsoa jotain muuta, pääset takaisin tallenteeseen 

valitsemalla Kotivalikosta uudelleen kohdan Tallenteet ja kesken jääneen ohjelman kohdalla Jatka- 

painikkeen. Huomioithan kuitenkin, että tämä ominaisuus toimii kunnolla vain 1.12 jälkeen tehdyissä 

tallenteissa. 
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”HYPPYKELAUS” – UUDISTAA KELAUKSEN JA VIE TARKEMMIN HALUAMAASI 

KOHTAAN 
Maxivision Go käyttöliittymässä tallenteiden kelaus on uudistunut. Hyppykelauksella löydät yhä 

tarkemmin halutun kohdan tallennetusta ohjelmasta. Ajallisesti voit itse päättää hypyn pituuden ja 

uudistuksen jälkeen tehdyissä tallenteissa on mahdollista hypätä haluamaansa kohtaan ilman 

odottelua. Tämä muutos koskee vain uudistuksen jälkeen tehtyjä tallennuksia.  

 

Huom! 

Osa uusista ominaisuuksista toimii vain 1.12 jälkeen tehtyjen tallenteiden kanssa.  

C MORE PLAY Videokirjasto 
Videokirjasto on saanut uuden ulkoasun joka mahdollistaa entistä helpommin videoiden löytämisen. 

Voit luoda helposti myös oman katselulistan, johon voit valita kiinnostavia videoita. Katselulistalle 

lisätyt videot löytyvät omasta osiostaan videokirjaston valintatasolta. C More Play ja MTV Total 

Catch-Up kirjastoilla on yhteinen katselulista. Videot säilyvät listalla kunnes niiden esittämisoikeudet 

vanhenevat. Voit myös itse poistaa videot listalta halutessasi. 
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Katselutilat 
Tallenteen ja videon katselun voi lopettaa kahdella tavalla: STOP ja TV painikkeella. STOP painike 

lopettaa videon katselun kokonaan ja Viihdeboksi palaa edelliseen valikkoon. TV painike palauttaa 

Viihdeboksin suoraan takaisin television katselutilaan, mutta jättää videon taustalle odottamaan. 

Videon katselu alkaa automaattisesti uudestaan kun siirrytään takaisin tallenne- tai videovalikkoon. 


