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Placera den INTE på 
en ojämn el�l�er instabil� 
arbetsyta. Sök service om 
höl�jet har skadats. Överl�åt 
all service till kvalificerad 
servicepersonal�.

Utsätt den INTE för el�l�er 
använd i närheten av 
vätskor, i regn el�l�er fukt.

SÄKER TEMPERATUR: 
Denna enhet bör endast 
användas i en mil�jö med 
en omgivande temperatur 
mel�l�an 5°C och 35°C .

Installera INTE nära någon 
värmeproducerande enhet 
el�l�er käl�l�or såsom radiatorer, 
värmeventil�er, ugnar el�l�er 
förstärkare. 

KASTA INTE enheten i de 
vanl�iga hushål�l�ssoporna. 
Denna enhet är konstruerad 
för att möjl�iggöra korrekt 
återanvändning och 
återvinning. Kontrol�l�era de 
l�okal�a bestämmel�serna för 
avyttring av el�ektroniska 
produkter.

Se til�l� att du ansl�uter 
enheten til�l� korrekt 
strömkäl�l�a (�2Vdc, 2A).

Säkerhetsinformation

• Risk för expl�osion om batteriet pl�aceras fel�. Använd endast batterier av 
samma el�l�er rekommenderad batterisort.

• Kassera batterier i enl�ighet med l�okal�a föreskrifter.

Bl�ixtsymbol�en med ett 
pil�huvud inuti en l�ikbent 
triangel� är avsedd att 
varna användaren för 
förekomst av oisol�erad 
farl�ig spänning inuti 
produkthöl�jet som kan 
vara til�l�räckl�igt stark 
för att utgöra en risk 
för el�ektriska stötar för 
personer.

För att minska risken 
för el�ektriska stötar, 
ta inte bort höl�jet. Det 
finns inga servicebara 
del�ar för användaren 
på insidan. Överl�åt al�l�t 
underhåll till kvalificerad 
servicepersonal�.

Utropstecknet inom en l�ikformig 
triangel� är avsett att varna 
användaren för förekomst 
av viktiga hanterings- och 
underhål�l�sinstruktioner 
(service) i l�itteraturen som föl�jer 
med apparaten.

Använd endast en torr trasa för att rengöra enheten.

Varningsetiketter



vii

Säkerhetsföreskrifter
�. Spara dessa instruktioner.
2. Beakta al�l�a varningar.
3. Använd inte denna apparat nära vatten.
4. Torka endast av med torr trasa.
5.  Bl�ockera inte ventil�ationsöppningarna. Instal�l�era enl�igt til�l�verkarens 

instruktioner.
6.  Instal�l�era inte nära några värmekäl�l�or såsom radiatorer, värmeventil�er, ugnar 

el�l�er annan apparatur (inkl�usive förstärkare) som producerar värme.
7.  Ändra inte säkerheten hos den pol�ariserade el�l�er jordkontakten. En 

pol�ariserad kontakt har två bl�ad där det ena är bredare än det andra.  En 
jordad kontakt har två pinnar och en tredje för jordning. Det breda bl�adet el�l�er 
den tredje spetsen är til�l� för din säkerhet. Om den medföl�jande kontakten inte 
passas i vägguttaget, ta hjäl�p av en el�ektriker för l�ämpl�ig åtgärd.

8.  Skydda el�sl�adden från att trampas på el�l�er kl�ämmas särskil�t vid kontakter, 
uttag och vid utgången från apparaten.

9. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
��.  Använd endast med vagn, stäl�l�ning, stativ, konsol� el�l�er ord som angivits 

av til�l�verkaren el�l�er som sål�des til�l�sammans med apparaten. När en vagn 
används, var försiktig när vagnen/apparaten flyttas tillsammans 
för att undvika skador om den väl�ter.

��.  Koppl�a ur denna apparat vid åskväder el�l�er när den inte ska 
användas under en l�ängre tid.

12.  Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när 
apparaten har skadats på något sätt, såsom att el�sl�adden el�l�er kontakten 
är skadad, vätska har spil�l�ts i apparaten el�l�er att objekt har raml�at in i 
apparaten, apparaten har utsatts för regn el�l�er fukt, inte fungerar normal�t el�l�er 
har tappats.
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Licensnotering och varumärkesbekräftelse för DTS 2.0+DTS 2.0+ 
Digital Out™

Licensnotering och 
varumärkesbekräftelse för Dolby Digital

Til�l�verkad på Dol�by Laboratories-l�icens. Dol�by och symbol�en med dubbl�a D:n är 
varumärken som til�l�hör Dol�by Laboratories.

Tillverkas på licens under amerikanska patenten: 5,451,942; 5,956,674;  
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535; samt andra amerikanska eller världsomfattande 
patent som är utfärdade el�l�er under behandl�ing. DTS och DTS 2.� + Digital� Out 
är registrerade varumärken och DTS l�ogotyperna och symbol�erna för DTS, Inc. © 
�996-2��8 DTS, Inc. Al�l�a rättigheter förbehål�l�na.

Om denna guide
Hur denna bruksanvisning är upplagd
• Kapitel 1: Komma igång
 Ger grundl�äggande information om din ASUS O!PLAY MEDIA PRO..
• Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster
 Ger information om ansl�utning av din ASUS O!PLAY MEDIA PRO til�l� ett 

hemma- el�l�er LAN-nätverk.
• Kapitel 3: Använda ASUS O!PLAY MEDIA PRO
 Ger information om användning av din ASUS O!PLAY MEDIA PRO.
• Kapitel 4: Felsökning
 Ger l�ösningar på regel�bundet stäl�l�da frågor om din ASUS O!PLAY MEDIA 

PRO.
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    FARA/VARNING:Information för att förhindra skador på dig själ�v när du 
försöker ful�l�föl�ja en uppgift.

    OBS: Tips och ytterl�igare information som hjäl�per dig att ful�l�föl�ja en 
uppgift.

   VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE föl�ja för att ful�l�föl�ja en uppgift.

Var du hittar mer information
Se föl�jande käl�l�or för ytterl�igare information och för uppdateringar av produkten och 
programmet.

1. ASUS Supportwebbsida
Ladda ned de senaste fasta programmen, drivrutinerna från ASUS 
supportwebbsida på http://support.asus.com.

2. ASUS Forum
Få de senaste nyheterna och informationen om denna produkt från ASUS 
Forum webbsida på http://vip.asus.com/forum/.

3. Frivillig dokumentationFrivillig dokumentation
Din produktförpackning kan innehål�l�a til�l�agd dokumentation, såsom 
garantibroschyrer, som l�agts til�l� av din återförsäl�jare. Dessa dokument ingår 
inte i standardförpackningen.

   VARNING:Information för att förhindra skador på komponenterna när du 
försöker ful�l�föl�ja en uppgift.

Symboler som används i denna bruksanvisning
För att du ska genomföra en viss uppgift på rätt sätt finns följande symboler 
genomgående i denna manual� som du bör uppmärksamma.
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Förpackningsinnehåll

Kapitel 1 1
Komma igång

Välkommen
Tack för att du köpt ASUS O!PLAY MEDIA PRO!

ASUS O!PLAY MEDIA PRO låter dig njuta av digitala mediafiler från externa USB-
lagringsenheter/hårddiskar eller minneskort på din TV eller underhållningssystem.

SD/MMC

USB
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DTV
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O!PLAY MEDIA PRO Fjärrkontrol�l� med två AAA 
batterier

Växel�strömsadapter och nätkabel� Support-CD 
 (Bruksanvisning, verktyg)

Quick Start Guide

O!Play Mini Plus 
HD Media Player

Mini-HDMI-kabel� Komposit AV (l�jud-
video) kabel� Snabbstartguide
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Antennkabel� (DTV) (til�l�val�)* RF-in adapter

• Om någon av nedanstående poster är skadad el�l�er saknas, kontakta dinOm någon av nedanstående poster är skadad el�l�er saknas, kontakta din 
återförsäl�jare.

•  Vissa poster kan var inkl�uderade i paketet beroende på l�andet el�l�er regionen.
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Specifikationer sammanfattning

Specifikationer kan komma att ändras utan vidare meddelande.

Trådl�ös standard WiFi 802.11b/g/n
Videoformat som stöds MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Videofiltillägg som stöds .mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, 

.mpg, .vob, .mts, .iso, .trp, .xvid
Ljudformat som stöds MP3, WAV, AAC, OGG,FLAC, aiff, Dol�by Digital� AC3m, 

DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, 
Dol�by TrueHD, ID3 Tag, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, 
COOK, RA-Lossl�ess

Bildformat som stöds JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Undertextformat som 
stöds

SRT, SUB, SMI, SSA, TXT, ASS, IDX+SUB

Filsystem FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
I/O portar � x strömingång (DC)

2 x USB 2.� portar
� x Gigabit LAN-port (����Mbps)
� x Mini-HDMI port
1 x Analog audio/video output
1 x Analog ljud/video utgång
1 x SD/MMC kortöppning (2 i 1)
� x RF-in uttag

Mått W x D x H: �5�.85mm x ��6.7mm x 29.�3mm
Weight: �75g

Märkning ineffekt �2Vdc, 2A
Strömförbrukning ��W
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Front panel panelpanel

Systemkrav
• Högdefinitions-TV (HDTV), standard TV eller HDMI-monitorHögdefinitions-TV (HDTV), standard TV eller HDMI-monitor
• Lagringsenhet (USB flashenhet / USB HD/ eSATA flashenhet/ eSATA HD)
• Minneskort (SD/MMC) (SD/MMC)SD/MMC))

• Använd den medföl�jande mini-HDMI-kabel�n för att ansl�uta din MEDIA PRO 
til�l� en HDTV el�l�er HDMI-monitor.

• Använd medföl�jande komposit AV-kabel� för att ansl�uta din MEDIA PRO til�l� en 
standard-TV.

Lära känna din ASUS O!PLAY MEDIA PRO

1

SD/MMC

USB

2 3 4

1

LED-indikatorer
Visar statusen för MEDIA PRO.

LED Status Beskrivning
Power 
(ström) 
 

AV Enheten är avstängd.
Röd Enheten är i vil�ol�äge.
Bl�å Enheten är påsl�agen.

2 USB 2.0 port
Ansl�ut en USB 2,� enhet til�l� denna port.

3 SD/MMCkombikortöppning
Mata in SD/MMC kortet i denna öppning. 
Återställningsknapp
Använd en nål� el�l�er ett gem, tryck på denna knapp för att återstäl�l�a enheten til�l� 
dess fabriksinstäl�l�ningar.
IR (Infraröd) mottagare
Låter dig kontrol�l�era MEDIA PRO med IR fjärrkontrol�l�en.

5

4

5
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Bakre panel

1 Strömingång (DC-IN)
Sätt in strömadaptern i denna port.

2 LAN port
Ansl�ut til�l� ett l�okal�t nätverk (LAN) via en nätverkshubb.

3
Analog ljud/video utgång
Sätt in en komposit AV-kabel� för att ansl�uta til�l� en TV-apparat el�l�er annan l�jud-
/videoutrustning.

4 Digital ljudutmatning (S/PDIF)
Sätt in en optisk kabel� i denna port för att ansl�uta til�l� ett externt Hi-Fi l�judsystem.

5
Mini-HDMI-uttag
Sätt in en Mini-HDMI-kabel i denna port för anslutning till en högdefinitions 
mul�timediagränssnittsenhet (HDMI). 

6 USB 2.0 port
Ansl�ut en USB 2,� enhet til�l� denna port.  

7 RF-in port (DVBT Antenningång)
Sätt in den medföl�jande RF-in adapter i detta uttag för att ansl�uta antennkabel�n.

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

1 2 3 4 5 6 7



Kapitel� �:  Komma igång�-6

Fjärrkontroll

Använd fjärrkontrollen för att slå på/stänga av ASUS O!PLAY MEDIA PRO, 
bläddra genom menyer och välj mediafil som skall spelas upp.
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5
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PQRS TUV
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Tillbakaspolning 15

Nästa

Stopp

Alternativ

Snabbt framåt

Spela/paus

Skivutmatning

Ström på/av

Hem

31

30

27

26

28

23

21

17

16

19

18

Gul tangent

Blå tangent

DTV

Zooma in

Alfanumeriskt- och 
språktangentbord

Navigeringsknappar 
/OK-knapp

Ljud av

Återgå

Volym upp

Volym ned

Musikblandning

Meny

1

2

3

4

5

6

8

7

10

13

9

14

Information

Ljud

Undertexter

Sifferknappar

Dela

12

Röd tangent

Grön tangent

11

20

22 Facebook

24 Acetrax

25 TV-programguide

29

Föregående32
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1 Information
Tryck för att visa informationen om filmen, video eller musiken.

2 Ljud 
Tryck för att välja en ljudspår på en HDD/USB/ODD fil.

3
Undertexter
Tryck för att konfigurera inställningarna för undertexterna såsom 
pl�acering, storl�ek, tid, språk och färg.

4 Sifferknappar
Tryck på siffrorna för åtkomst til�l� önskad TV-kanal�.

5
Dela
Tryck för att dela bilder, musikfiler, videos till Facebook och 
YouTube.

6 Återgå
Återgår til�l� föregående skärm.

7 Meny
Tryck för att återgå til�l� Hemmenyn.

8

Navigering/OK-knappar

Tryck på upp/ned knapparna för att flytta genom menyfältet in 
i en undermeny.
Tryck på upp/ned knapparna för att öka/minska ett 
siffervärde.

  

Tryck på vänster/höger knapparna för att flytta genom 
huvudmenyn i hemmaskärmen.
Tryck på vänster/höger knapparna för att flytta genom 
posterna i en undermeny.

Tryck på OK för att bekräfta ditt val�.
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9 Volym upp
Ökar vol�ymen.

10 Volym ned
Minskar vol�ymen.

11 Ljud av
Tryck för att stänga av l�judutmatningen.

12
Musikblandning
Tryck för att gruppera alla dina musikfiler på din lagringsenhet och spela 
upp musiken i sl�umpvis ordning.

13 Röd tangent
Detta är en funktionsknapp.

14 Grön tangent
Detta är en funktionsknapp.

15 Tillbakaspolning
Tryck för att spol�a til�l�baka uppspel�ningen.

16 Ström på/av
Slå på eller stäng av Smart TV:ns digitalbox.

17 Skivutmatning
Tryck för att mata ut skivan i den externa optiska skivenheten.

18 0
Alfanumeriskt- och språktangentbord
Tryck på för att ändra språket på det virtuel�l�a tangentbordet.

19 Hem
Tryck för att återgå til�l� Hemmenyn.

20 Alternativ
Tryck för att visa och väl�ja från en funktionsundermeny.

21 Zooma in
Zoomar in på skärmen.

22 Facebook
Tryck för att öppna Facebook.

23 DTV
DTV
Tryck för att starta DTV-funktionen.
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24 Acetrax
Tryck för åtkomst til�l� Acetrax tjänster.

25 EPG
TV-programguide
Tryck för att visa den el�ektroniska TV-programguiden (EPG).

26 Framåt
Tryck för att spol�a uppspel�ningen framåt.

27 Nästa
Går till nästa mediafil.

28 Paus/Spela
Växl�ar mel�l�an uppspel�ning och paus.

29 Stopp
Stoppar uppspel�ningen.

30 Blå tangent
Detta är en funktionsknapp.

31 Gul tangent
Detta är en funktionsknapp.

32 Föregående
Återgår till föregående fil.
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Ansluta strömadaptern

För att ansluta strömadaptern:

�. Ansl�ut strömadaptern til�l� DC-in uttaget på baksidan av din MEDIA PRO.Ansl�ut strömadaptern til�l� DC-in uttaget på baksidan av din MEDIA PRO.
2. Ansl�ut strömadaptern til�l� en strömkäl�l�a.Ansl�ut strömadaptern til�l� en strömkäl�l�a.

Ansluter enheter till din MEDIA PRO
Ansluta enheter till din MEDIA PRO:

�. Gör något av föl�jande för att ansl�uta en skärm til�l� din MEDIA PRO:
 •  Använd en Mini-HDMI för att ansl�uta din MEDIA PRO til�l� en HDTV el�l�er 

HDMI monitor.

Göra din O!PLAY MEDIA PRO redo

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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3. Använd en S/PDIF kabel för att ansluta ditt ljudsystem till din MEDIA PRO.

 •  Använd medföl�jande komposit AV-kabel� för att ansl�uta din MEDIA PROAnvänd medföl�jande komposit AV-kabel� för att ansl�uta din MEDIA PRO 
til�l� en standard-TV.

2. Gör något av föl�jande för att ansl�uta en l�agringsenhet el�l�er minneskort til�l� din 
MEDIA PRO:

 • Mata in en USB-l�agringsenhet såsom en portabel� hårddisk el�l�er en USB
                     flashdisk i USB-porten på frontpanelen på din MEDIA PRO.

 • Sätt i ett minneskort, exempel�vis ett SD- el�l�er MMC-kort i kortöppningen i Sätt i ett minneskort, exempel�vis ett SD- el�l�er MMC-kort i kortöppningen i Sätt i ett minneskort, exempel�vis ett SD- el�l�er MMC-kort i kortöppningen i 
frontpanel�en av MEDIA PRO.

SD/MMC

USB

SD/MMC

USB

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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Inställning av O!PLAY MEDIA PRO för digital strömning
O!PLAY MEDIA PRO låter dig njuta av digital högdefinitionsljud/-video (DVBT) 
strömmande på din TV i .mpeg format.

Inställning av O!PLAY MEDIA PRO för digital strömning:

�. Ansl�ut den medföl�jande HDMI-kabel�n til�l� din HDTV el�l�er en komposit AV-
kabel� til�l� din standard-TV.  

2. Ansl�ut RF-in adaptern til�l� O!PLAY MEDIA PROs RF-in uttag och ansl�ut sedan 
den til�l� antennkabel�n.

• För detal�jer om strömmande digital�a TV-program, se sektionen Strömmande 
digitala TV-program i kapitel� 3. 

• Pl�acera antennen nära ett fönster för bättre mottagning.

Innan O!PLAY MEDIA PROs digital�a strömningsfunktion används, kontrol�l�era 
med ditt l�ands tel�ekommunikationsföretag el�l�er dina l�okal�a TV-stationen om 
DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) signaler finns tillgängliga i ditt 
l�and el�l�er region.

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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Start för första gången
När du använder din MEDIA PRO första gången kommer en serie med skärmar 
att visas för att guida dig genom konfigurationen av grundinställningarna av din 
MEDIA PRO.

Starta första gången:

�. Sl�å på din MEDIA PRO och din HDTV, TV el�l�er HDMI-monitor. 
 •  Om du använder en HDTV eller en standard TV, ställ in din HDTV/TV på 

videol�äge. 
 •  Om du använder en HDMI-monitor, se til�l� att monitorns skärmuppl�ösning 

är instäl�l�d på HDMI.

• Se dokumentationen som medföl�jde din HDMI-monitor.

• Använd fjärrkontrol�l�en för att navigera på skärmen..Använd fjärrkontrol�l�en för att navigera på skärmen...
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DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

Router

Desktop PC or Notebook

SPLENDID MENU

LAN

LAN

Kapitel 2
Ansluta till ett nätverk

Trådanslutning
Använd en RJ-45 kabel� för att ansl�uta din MEDIA PRO til�l� ett hemmanätverk el�l�er 
ett l�okal�t nätverk (LAN).

Ansluta till ett hemmanätverk 

Anslutning till ditt nätverk:

�. Ansl�ut ena änden av RJ-45 kabel�n til�l� LAN porten på baksidan av din MEDIA 
PRO och den andra änden til�l� LAN-porten på routern.

2. Ansl�ut din dator och andra nödvändiga enheter til�l� din router.

Se dokumentationen som medföl�jde din router.

3. Ansl�ut al�l�a nödvändiga enheter til�l� din MEDIA PRO.

För ytterl�igare detal�jer se avsnittet Ansluter enheter till din MEDIA PRO i 
kaptiel� �.

Bordsdator el�l�er bärbar dator
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5. Väl�jVäl�j Network (Nätverk) > Wired 
Lan Setup (trådansluten LAN-
inställning) och tryck på .

4. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  
  /  för att navigera til�l�för att navigera til�l� Setup 
(inställning) tryck sedan påtoto 

.

6. Väl�j Fix IP (fast IP (Manuel�l�)) somVäl�j Fix IP (fast IP (Manuel�l�)) som 
instäl�l�ningstyp. Knappa in IP-
adressen och subnätmasken med 
navigationsknapparna.

•  Tryck på upp/ned knapparnaTryck på upp/ned knapparna  / 
 för att öka/minska ett siffervärde.för att öka/minska ett siffervärde. 

•  Använd vänster/höger knapparna  /  
för att flytta till andra poster i systemenyn,

• Du kan använda den fasta IP-adressens standardinstäl�l�ningar:  
 ••   IP-adress: �92.�68.�.2 
 ••   Subnetmask: 255.255.255.�

• Du kan också erhål�l�a IP-adressen och Subnetmask från din internetl�everantörDu kan också erhål�l�a IP-adressen och Subnetmask från din internetl�everantör 
(Internet Service Provider (ISP)

• IP-adressen för MEDIA PRO och din dator bör vara unik men i samma 
arbetsgrupp och subnät. 

• Om du vill få åtkomst till filer som finns på en nätverksansluten dator, se till attOm du vill få åtkomst till filer som finns på en nätverksansluten dator, se till att 
datorns filer är delade i nätverket. För ytterligare detaljer se sektionen dela 
mediafiler över nätverket i detta kapitel�.
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Vid bekräftel�semeddel�andet väl�j OK för att spara instäl�l�ningen el�l�er CANCEL 
(avbryt) för att överge instäl�l�ningen.

• På din dator kan du manuellt konfigurera IP-adressinställningarna.

• För ytterligare detaljer se avsnittet Configuring the network clients 
(Konfigurera nätverksklienterna) i detta kapitel.

Ansluta till ditt lokala nätverk (LAN)

Ansluta till ditt lokala nätverk (LAN):

�. Ansl�ut ena änden av RJ-45 kabel�n til�l� ditt LAN och den andra änden til�l� LAN-
porten på baksidan av din MEDIA PRO.

2. Ansl�ut enheter til�l� din MEDIA PRO.

För ytterl�igare detal�jer se avsnittet Ansluta enheter till Smart TV:s digitalbox 
i kaptiel� �..

3. Föl�j stegen 4-5 i föregående avsnitt Ansl�uta til�l� ditt hemmanätverk. 
 •  Om du väl�jer DHCP IP (AUTO), knappa in DNS-serverns IP-adress. DNS-

servern til�l�del�ar automatiskt en IP-adress för din MEDIA PRO.
 •   Om du väl�jer FIX IP (MANUAL) (FAST IP (MANUELL)) knappa in IP-

adressen och Subnet Mask (Subnätmasken).

• Du kan använda den fasta IP-adressens standardinstäl�l�ningar:  
 ••   IP-adress: �92.�68.�.2 
 ••   Subnetmask: 255.255.255.�

• Du kan också erhål�l�a IP-adressen och Subnetmask från din internetl�everantörDu kan också erhål�l�a IP-adressen och Subnetmask från din internetl�everantör 
(Internet Service Provider (ISP)

• IP-adressen för MEDIA PRO och din dator bör vara unik men i samma 
arbetsgrupp och subnät.

• Om du inte kan ansl�uta til�l� ditt LAN, kontakta din nätverksadministratör.

• Om du vill få åtkomst till filer som finns på en nätverksansluten dator, se till attOm du vill få åtkomst till filer som finns på en nätverksansluten dator, se till att 
datorns filer är delade i nätverket. För ytterligare detaljer se sektionen dela 
mediafiler över nätverket i detta kapitel�.

4.  Vid bekräftel�semeddel�andet väl�j OK för att spara instäl�l�ningen el�l�er CANCEL 
(avbryt) för att överge instäl�l�ningen..

5. På din dator kan du manuellt konfigurera IP-inställningarna.

För ytterligare detaljer se avsnittet Configuring the network clients 
(Konfigurera nätverksklienterna) i detta kapitel.
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Komma åt filer trådlöst
Åtkomst av filer trådlöst:

�.  Ansl�ut al�l�a nödvändiga enheter för att stäl�l�a in ditt trådl�ösa nätverk. Stäl�l� in ditt 
trådl�ösa nätverk til�l� Ad-Hoc l�äge.

•  Se dokumentationen som medföl�jde din trådl�ösa router för detal�jer.

•  För etablering av en trådlös anslutning använd ett IEEE 802.11b/g/n 
kompatibelt WLAN kort/adapter på din dator.

•  Vissa datorer l�evereras med inbyggd trådl�ös möjl�ighet. Se dokumentationen 
som medföl�jde din dator.

2. Du kan behöva konfigurera IP-inställningarna på din dator.

• För ytterligare detaljer se avsnittet Configuring the network clients (Konfigurera 
nätverkskl�ienterna) i detta kapitel�.

• Använd föl�jande standard IP-instäl�l�ningar:

• IP-adress: �92.�68.59.xxx (xxx kan vara vil�ka siffror som hel�st mel�l�an 2 och 
254. Se til�l� att IP-adressen inte används av någon annan enhet).

• Subnätmask: 255.255.255.� (samma som MEDIA PROn).

3. Se till att mappen som innehåller de filer som du vill komma åt är delad. 

För ytterligare detaljer se sektionen Dela filer över nätverket i detta kapitel. 
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Ansluta via ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN)
Ansl�utning til�l� ett WLAN:

�. Föl�j stegen 2-5 i Ansluta till ditt lokala nätverk (LAN).

2.  Väl�j Infrastructure (AP) (infrastruktur) som ditt ansl�utningsl�äge och tryck på  . 
Din Smart TV digital�box söker efter trådl�ösa ansl�utningspunkter.

3. Väl�j från l�istan den ansl�utningspunkt som du vil�l� ansl�uta til�l�. Tryck på .

4. Vänta til�l�s din MEDIA PRO ansl�uter til�l� din val�da ansl�utningspunkt.

5.  När en trådl�ös ansl�utning etabl�erats visas IP-adressen för den val�da 
ansl�utningspunkten i nätverksmenyn.

6. Du kan nu komma åt filer från en nätverksdators delade mapp.

Konfigurera nätverksklienterna

Instäl�l�ning av en IP-adress för trådansl�uten el�l�er trådl�ös kl�ient

1. För att komma åt ASUS O!PLAY MEDIA PRO måste du ha korrekta TCP/IP-
instäl�l�ningar hos dina trådansl�utna el�l�er trådl�ösa kl�ienter el�l�er datorer.  Se til�l� 
att klinternas IP-adresser finns inom samma delnät som MEDIA PROn.

2. Föl�j instruktionerna nedan som motsvarar det operativsystem som är 
instal�l�erat på din dator.

Använd föl�jande standard IP-instäl�l�ningar:

• IP-adress: �92.�68.�.xxx (för trådansl�utna datorer) el�l�er �92.�68.59.xxx (för 
trådl�ösa datorer)   
Uppsättningen siffrorna xxx kan vara vil�ka siffror som hel�st mel�l�an 2 och 254. 
Se til�l� att IP-adressen inte används av någon annan enhet.

• Subnätmask: 255.255.255.� (samma som MEDIA PROn).
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Windows® XP OS

�. Kl�icka på Start > Control Panel 
(kontrollpanelen) > Network 
Connection (nätverksanslutning). 
Högerkl�icka på Local Area Connection 
(Anslutning till lokalt nätverk) och väl�j 
Properties (egenskaper).

2. Väl�j Internet Protocol (TCP/IP) 
(internetprotokoll (TCP/IP)) kl�icka 
sedan på Properties (egenskaper).

3. Väl�j Obtain an IP address 
automatically (erhål�l� en IP-
adress automatiskt) om du vil�l� att 
IP-instäl�l�ningarna skal�l� til�l�del�as 
automatiskt.

4. Kl�icka på OK när du är kl�ar.

Windows® Vista OS

�. Kl�icka påKl�icka på Start > Control Panel 
(kontrollpanelen) > Network and 
Sharing Center (nätverks- och 
delningscenter). Högerkl�icka på Local 
Area Connection (anslutning till 
lokalt nätverk) och väl�j Properties 
(egenskaper).

2. Väl�jVäl�j Internet Protocol Version 
4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll 
version 4 (TCP/IPv4)) kl�icka sedan på 
Properties (egenskaper)...
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3. Väl�j Obtain an IP address 
automatically (erhål�l� en IP-
adress automatiskt) om du vil�l� att 
IP-instäl�l�ningarna skal�l� til�l�del�as 
automatiskt.

4. Kl�icka på OK när du är kl�ar.

Windows® 7 OS

�. Kl�icka påKl�icka på Start > Control Panel 
(kontrollpanelen) > Nätverk 
och Internet > Network and 
Sharing Center (nätverks- och 
delningscenter). Högerkl�icka på Local 
Area Connection (anslutning till 
lokalt nätverk) och väl�j Properties 
(egenskaper)...

2. Väl�jVäl�j Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Internetprotokoll version 4 
(TCP/IPv4)) kl�icka sedan på Properties 
(egenskaper)...

3. Väl�j Obtain an IP address 
automatically (erhål�l� en IP-
adress automatiskt) om du vil�l� att 
IP-instäl�l�ningarna skal�l� til�l�del�as 
automatiskt.

4. Kl�icka på OK när du är kl�ar. 
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Dela filer över nätverket
Dela filer under Windows® XP OS
Konfigurera din dator att tillåta att mappar delas:

�. Kl�icka på Start > Control Panel 
(kontrollpanelen) > Network 
and Internet Connection 
(Nätverk- och internetanslutning) 
> Network Setup Wizard 
(Nätverkinställningsguide).

Dela filer under Windows® XP OS:

�. På din dator, väl�j den mapp somm 
innehåller de filer som du vill dela.

2. Högerkl�icka på den val�da mappen och 
väl�j Sharing and Security (Delning 
och säkerhet)..

2. Väl�j Turn on file and printer 
shariing (Slå på fil- och 
skrivardelning).

3. När du är kl�ar kl�icka på Finish 
(avsluta).
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Dela filer under Windows® Vista OS
I Windows® Vista OS kan du dela filer på något av följande två sätt:

 • Dela filer från en mapp på din dator.
 • Dela filer från en offentlig mapp.

Dela filer från en mapp på din dator
Dela filer från en mapp på din dator:

1. På din dator, välj den mapp somm innehåller de filer som du vill dela.
2. Högerkl�icka på den val�da mappen och väl�j Share (Dela).
3. På skärmen File Sharing (Fildelning) väl�j den nätverksanvändare som du 

vill dela filer med från rullgardinsmenyn, klicka sedan på Add (lägg till).
4. För att stäl�l�a in rättigheter för nätverksanvändaren väl�j någon av 

dessa rättighetsnivåer från rul�l�gardinsmenyn under Permission Level 
(rättighetsnivå):

 •  läsa: Väl�j detta al�ternativ om vil�l� att användaren skal�l� ha en endast-l�äsa 
åtkomsträttighet till den delade filerna. Han/hon kan inte lägga till, ändra 
eller radera de delade filerna.

 •  bidragsgivare: Väl�j detta al�ternativ för att til�l�åta användaren att visa och 
lägga till delade filer. Han/hon kan endast ändra eller radera de filer han/
hon har del�at ut. 

 •  meddelägare: Väl�j detta al�ternativ för att til�l�åta användaren att visa och 
lägga till, ändra eller radera en delad fil.

5. När du är kl�ar, kl�icka på Share (dela).

3. Kl�icka i Share this folder (dela denna 
mapp). 

 Om du vil�l� stäl�l�a in rättigheter för 
nätverksanvändarna kl�icka på Permissions 
(rättigheter). Kl�icka på Apply (verkställ) 
när du är kl�ar.

4. En handikon  visas på mappen för att 
indikera att mappens innehål�l� del�as över 
nätverket.
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Dela filer från den offentliga mappen
Den offentliga mappen låter dig dela dina filer med andra personer som använder 
din dator el�l�er med andra användare i nätverket.

Dela filer från den offentliga mappen:

�. Kl�icka på  > Documents (Dokument).
2. Från Favorite Links (favoritlänakr) i navigeringsfönstret kl�icka på Public 

(offentlig). Placera alla filer eller mappar som du vill dela i någon undermapp 
i den offentl�iga mappen.

För att begränsa åtkomsten till filerna och mapparna i den offentliga mappen se 
föl�jande avsnitt.

Begränsa en användares åtkomst till den offentliga mappen:
Du kan endast sl�å på den l�ösenordsskyddade del�ningsfunktionen för att begränsa 
åtkomst til�l� den offentl�iga mappen för personer med användarkonton och l�ösenord 
på din dator.

�. Kl�icka på   > Control Panel (kontrollpanelen)> Network and Internet 
(nätverk och internet) > Network and Sharing Center (nätverks- och 
delningscenter) för att starta Nätverks- och del�ningscentret.

2. Från rul�l�gardingsmenyn Password protected sharing (lösenordsskyddad 
delning) väl�j Turn on password protected sharing (slå på 
lösenordsskyddad delning).

3. När du är kl�ar, kl�icka på Apply (verkställ). 

Inställning av användarens åtkomstnivå till den offentliga mappen:

�. Kl�icka på   > Control Panel (kontrollpanelen) > Network and Internet 
(nätverk och internet) > Network and Sharing Center (nätverks- och 
delningscenter) för att starta Nätverks- och del�ningscentret.

2. Från rul�l�gardingsmenyn Public folder sharing (delning offentlig mapp) väl�j 
ett av dessa tre al�ternativ:

 • slå på delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer
 •  Slå på delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och 

skapa filer
 •  Stäng av delning (personer som är inloggade på denna dator kan 

fortfarande komma åt denna mapp)
3. När du är kl�ar, kl�icka på Apply (verkställ). 



ASUS O!PLAY MEDIA PRO 2-��

Dela filer under Windows® 7 OS
Konfigurera din dator att tillåta att mappar delas:

�. Kl�icka på Start > Control Panel 
(kontrollpanelen) > Network and 
Internet (nätverk och internet) 
> Network and Sharing Center 
(nätverks- och delningscenter) > 
Choose homegroup and sharing 
options (välj hemmagrupp 
och delningsalternativ) > 
Change advanced sharing 
settings (ändra avancerade 
delningsinställningar)....

2. Se til�l� att föl�jande al�ternativ är korrekt val�d: 
slå på nätverksupptäckt 
slå på fil- och skrivardelning 
mediaströmmande är av 
låt Windows hantera hemmagruppanslutningar (rekommenderas)

Dela filer under Windows® 7 OS:

1. På din dator, välj den mapp somm innehåller de filer som du vill dela.
2. Högerkl�icka på den val�da mappen och väl�j Properties (egenskaper).
3. Kl�icka på Sharing (delning) flik > 

Advanced Sharing... (avancerad 
delning...).
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4. Markera posten Share this folder 
(dela denna mapp) kl�icka sedan på 
Permissions (rättigheter).

5. Väl�j den nätverksanvändare som du 
vill dela filer och ställ in alternativ för 
åtkomstkontrol�l�.
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Dela filer under Mac OS X 10.5.xx
Dela en mapp under Mac OS:

�. Väl�j Apple meny > System Preferences (systempreferenser). Kl�icka på 
Sharing (delning). 

2. Kl�icka på + ikonen för 
att visa de til�l�gängl�iga 
mapparna. Navigera til�l� den 
mapp som du vil�l� del�a.

3. Lägg til�l� användargruppen 
Al�l�a.

4. Upprepa steg 2–3 för att 
del�a andra mappar.

5. När du är kl�ar, kl�icka på 
Options... (alternativ...).

3

2

6. Markera rutan Share files 
and folders using SMB 
(dela filer och mappar 
med SMB) och kl�icka på 
Done (klar).
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Dela filer under Linux OS
Att dela filer under Linux OS:

1. På din dator, välj den mapp som innehåller de filer som du vill dela.
2. Högerklicka på mappen och klicka på Sharing (delning) > Windows Sharing 

(Windowsdelning).
3. Från fliken Windows Sharing (Windowsdelning) markera följande poster: 

Share this item and its contents (dela denna post och dess innehåll), Allow all 
users (til�l�åt al�l�a användare) och Share Enabl�ed (del�ning aktiverad).

4. Kl�icka på OK när du är kl�ar. 

O!PLAY MINI
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Kapitelv 3 3
Använda din O!PLAY MEDIA PRO

Hemmaskärmen
Hemmaskärmen innehål�l�er dessa huvudal�ternativ: Movies (filmer), Music 
(musik), DTV, IMS, Photo (bild), File Manager (filhanterare) och Setup 
(inställning).

File Manager (filhanterare) låter dig visa alla dina mediafiler i dina 
l�agringsenheter..
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2. Tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigera genom System, 
Audio (ljud), Video, TV, Nätverk och MISC, tryck sedan på  för att 
konfigurera din valda kategori. 

3. Tryck på upp/ned knapparnaTryck på upp/ned knapparna  / för att navigera til�l� den post som du vil�l� 
konfigurera.

4. Tryck på vänster/höger knapparna   /  för att byta til�l� en annan kategori. 

Konfiguration av O!PLAY MEDIA PRO inställningarna
Att konfigurera O!PLAY MEDIA PRO inställningarna:

�. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  /  
för att navigera til�l� Setup 
(inställning) tryck sedan på 

.

5. Tryck påTryck på  för att spara el�l�er tryck påför att spara el�l�er tryck på  för att upphäva de instäl�l�ningarför att upphäva de instäl�l�ningar 
som gjorts.

Tryck på upp/ned knapparna  /  för att öka/minska ett siffervärde om så 
behövs.
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Spela upp en film
Filmkontrollknappar på fjärrkontrollen

Knapp Funktion

Tryck för att visa filmfilens information.

Tryck på för att återgå til�l� föregående skärm.

Tryck för att växl�a mel�l�an uppspel�ning och paus.

Tryck för att spol�a til�l�baka uppspel�ningen. Tryck upprepade gånger för att 
ändra til�l�bakaspol�ningshastigheten til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)
Tryck för att spol�a uppspel�ningen framåt. Tryck upprepade gånger för att 
ändra spol�ningshastigheten framåt til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)

Tryck för att stoppa uppspel�ningen.

Tryck för att konfigurera videouppspelningens inställningar.

Tryck för att öka vol�ymen.

Tryck för att minska vol�ymen.

Tryck på för att återgå till föregående videofil.

Tryck för att gå till nästa videofil.

Tryck för att stänga av l�judutmatningen.



Kapitel� 3: Använda din O!PLAY MEDIA PRO3-4

2. Använda upp/ned knapparnaAnvända upp/ned knapparna  
/ , välj källan för din videofil,välj källan för din videofil, 
tryck sedan på .

3. Använd upp/ned knapparnaAnvänd upp/ned knapparna  /  för att lokalisera den film som du 
vil�l� spel�a. Tryck på  el�l�er  för att spela upp filmen. Du kan trycka på 
knappen Al�ternativ  för att välja filmeffekt.

Spela upp en film
Att spela upp en film:

�. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  / 

 för att navigera til�l�för att navigera til�l� Movies 
(filmer) tryck sedan på .
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Spela musik
Musikkontrollknappar på fjärrkontrollen

Knapp Funktion

Tryck för att visa musikfilens information.

Tryck på för att återgå til�l� föregående skärm.

Tryck för att växl�a mel�l�an uppspel�ning och paus.

Tryck för att spol�a til�l�baka uppspel�ningen. Tryck upprepade gånger för att 
ändra til�l�bakaspol�ningshastigheten til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)
Tryck för att spol�a uppspel�ningen framåt. Tryck upprepade gånger för att 
ändra spol�ningshastigheten framåt til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)

Tryck för att stoppa uppspel�ningen.

Tryck för att konfigurera inställningarna för musikuppspelning.

Tryck för att öka vol�ymen.

Tryck för att minska vol�ymen.

Tryck på för att återgå till föregående musikfil.

Tryck för att gå till nästa musikfil.

Tryck för att stänga av l�judutmatningen.
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Spela en musikfil
Spela upp en musikfil:

�. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  /  
för att navigera til�l� Music (musik) 
tryck sedan på .

2. Använda upp/ned knapparnaAnvända upp/ned knapparna  
/ , välj källan för din musikfil, välj källan för din musikfil, 
tryck sedan på .

3. Använd upp/ned knapparnaAnvänd upp/ned knapparna  /  för att l�okal�isera den musik som du vil�l�för att l�okal�isera den musik som du vil�l� 
l�yssna på. Tryck på  el�l�erel�l�er  för att spel�a upp musiken..för att spel�a upp musiken...
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Konfigurera inställningarna för ljuduppspelning
Inställningsmenyn för ljuduppspelning låter dig konfigurera ljudinställningarna 
såsom al�ternativet Repeat (repetera) och Shuffle Loop (blandningsloop).

To configure the audio playback settings:

�. During pl�ayback, press  förför 
att starta instäl�l�ningsmenyn för 
l�juduppspel�ning.

2. Tryck på upp/ned knapparnaTryck på upp/ned knapparna  
/  ör att väl�ja något av dessaör att väl�ja något av dessa 
uppspel�ningsal�ternativ: Repeat 
Off (repetition av), Repeat 
On (repetition på), Repeat All 
(repetera alla) och Shuffle Loop 
(blanda i loop) . Tryck på  för 
att bekräfta ditt val�.

Att konfigurera ljudinställningarna från inställningsläget:

�. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  
/  för att navigera til�l�för att navigera til�l� Setup 
(inställning) tryck sedan på .

2. Navigera til�l� Audio (ljud), tryck 
sedan på upp/ned knapparna  
/  för att väl�ja mel�l�an dessa 
ljudlägen/inställningar:

 •  Nattläge: Väl�j denna instäl�l�ning om du vil�l� l�yssna på musik under natten 
utan att störa andra.

 •  HDMI-utgång: Väl�j denna instäl�l�ning om l�judutmatningen kommer från 
en extern högdefinitionsskärm som är ansluten till din HD-mediaspelare 
via en HDMI-kabel�.

 •  SPDIF-utgång: Välj detta alternativ för S/PDIF ljudmottagaren.. 
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Visa bilder
Bildkontrollknappar på fjärrkontrollen

Painike Toiminto

Tryck för att visa bild eller bildfilsinformation.

Tryck på för att återgå til�l� föregående skärm.

Tryck för att växl�a mel�l�an uppspel�ning och paus.

Tryck för att spol�a til�l�baka uppspel�ningen. Tryck upprepade gånger för att 
ändra til�l�bakaspol�ningshastigheten til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)

Tryck för att spol�a uppspel�ningen framåt. Tryck upprepade gånger för att 
ändra spol�ningshastigheten framåt til�l� x�,5, x2, x4, x8, x�6, x32 el�l�er normal� 
hastighet (x�)

Tryck för att stoppa uppspel�ningen.

Tryck för att konfigurera inställningarna för musikuppspelning.

Tryck för att öka vol�ymen.

Tryck för att minska vol�ymen.

Tryck på för att återgå til�l� föregående bil�d.

Tryck för att gå til�l� nästa bil�d.

Tryck för att stänga av l�judutmatningen.
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Visa bilder
Att visa bilder:

�. Från hemmaskärmen tryck påFrån hemmaskärmen tryck på 
vänster/höger knapparna  /  
för att navigera til�l� Photo (bild) 
tryck sedan på .

2. Använd upp/ned knapparnaAnvänd upp/ned knapparna  / 
, eller vänster/höger knappen 

 / , väl�j käl�l�an för din bil�d ochväl�j käl�l�an för din bil�d och 
tryck sedan på . Leta reda påLeta reda på 
den bil�d som du vil�l� visa.

3. Tryck påTryck på  för att bl�äddra efterför att bl�äddra efter 
bil�den. Tryck på  för att visaför att visa 
bil�derna i ett bil�dspel�..

Visa bilder i bildspelsläge
Att visa bilder i bildspelsläge:

�. När den val�da bil�den visas i ful�l�skärmsl�äge tryck påNär den val�da bil�den visas i ful�l�skärmsl�äge tryck på  på fjärrkontrol�l�en förpå fjärrkontrol�l�en för 
att starta bil�dspel�et. Bil�der i samma käl�l�mapp kommer att visas i ordning.

2. Tryck påTryck på  för att pausa bil�dspel�et.för att pausa bil�dspel�et.

 Tryck påTryck på  el�l�erel�l�er  för att återgå til�l� käl�l�mappen.för att återgå til�l� käl�l�mappen.
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Konfigurera inställningarna för bilduppspelning
Inställningsmenyn för bilduppspelning låter dig konfigurera bildinställningarna 
såsom bil�drotation, bil�dspel�stiming, övergångseffekt i bil�dspel�, Ken Burns-effekt, 
al�ternativet repetera och bl�andningsl�oop.

Att konfigurera inställningarna för bilduppspelning:

�. Under uppspel�ning tryck påUnder uppspel�ning tryck på  
för att starta instäl�l�ningsmenyn för 
bil�duppspel�ning.

2. Tryck på upp/ned knapparnaTryck på upp/ned knapparna 
 /  för att navigera til�l� denför att navigera til�l� den 

funktion som du vill konfigurera. 
Tryck på för att gå in i 
undermenyn för att bekräfta val�et.

3. Navigera til�l� önskat al�ternativ och tryck sedan påNavigera til�l� önskat al�ternativ och tryck sedan på  för att spara el�l�er tryckför att spara el�l�er tryck 
på  för att avbryta gjorda instäl�l�ningar.för att avbryta gjorda instäl�l�ningar..

Inställning av bakgrundsmusik för bildspelet
Att ställa in bakgrundsmusik för bildspelet:

�. Innan bil�derna visas gå til�l�Innan bil�derna visas gå til�l� Music (musik) och spela musikfilen föst.
2. Tryck påTryck på  för att återgå til�l� Hemmaskärmen och sedan gå til�l�för att återgå til�l� Hemmaskärmen och sedan gå til�l� Photo (bild) 

för att starta bil�dspel�et. Bil�dspel�et spel�as med bakgrundsmusiken.

Tryck på  istäl�l�et föristäl�l�et för  medan musikfilen spelas. I annat fall kommer intemedan musikfilen spelas. I annat fall kommer inte 
bakgrundsmusiken att spel�as.



ASUS O!PLAY MEDIA PRO 3-��

Streama online-media
Din O!PLAY MEDIA PRO til�l�handahål�l�er onl�ine-mediatjänster såsom Youtube 
Leanback, Youtube XL, Facebook, Acetrax, Dailymotion, Internetradio, Flickr, 
Picasa, RSS News, Mediafly, Yahoo Stock, Weather, Podcast och andra.

Att strömma online-media:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparnaFrån hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigeraför att navigera 
til�l� Online Media, tryck sedan på .

2. Använd navigationsknapparna (knapparna vänster, höger, upp el�l�er ned) för 
att väl�ja mediatjänster onl�ine som du vil�l� använda, tryck sedan på  .

• Kontrol�l�era att O!PLAY MEDIA PRO är ansl�uten til�l� internet innan du försöker 
komma åt onl�inemedia. Se sidan kapitel� 2 för detal�jer.

• ASUS är inte ansvariga för om en onl�ine-mediatjänst stängs av el�l�er upphör 
med tjänsten utan föregående meddel�ande.

Innehåller online uppdateras och utökas konstant. Besök ASUS webbsida på 
http://www.asus.com för den senaste informationen.

Streama Online från Youtube Leanback
O!PLAY MEDIA PRO ger dig åtkomst til�l� Youtube Leanback och l�åter dig njuta av 
oavbruten strömning av högdefinitions YouTube-innehåll i fullskärmsläge till din 
externa skärm.

Att strömma från Youtube Leanback:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna   /  för att 
navigera til�l� Online Media, tryck sedan på .

2. Väl�j Youtube Leanback och tryck på  .
3. Väl�j det Youtube-innehål�l� som du vil�l� streama och tryck på  .

För ytterl�igare detal�jer om Youtube Leanback, se Youtube hjäl�p på http://www.
google.com/support/youtube/.
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Streama Online från Facebook
O!PLAY MEDIA PRO ger dig åtkomst til�l� Facebook, l�åter dig strömma bil�der och 
videos från ditt Facebook-konto til�l� din externa skärm. Den l�åter dig publ�icera 
videos från O!PLAY MEDIA PRO til�l� ditt Facebook-konto.

Strömma från Facebook:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigera 
til�l� Online Media, tryck sedan på . Al�ternativt kan du också trycka på  
för åtkomst til�l� Facbook.

2. Väl�j Facebook och tryck på .
3. Logga in på ditt Facebook-konto. Du kan nu strömma bil�der och videos från 

ditt Facebook-konto til�l� din externa skärm.

Streama Online från Acetrax
O!PLAY MEDIA PRO ger dig åtkomst til�l� Acetrax och l�åter dig strömma hyrda el�l�er 
köpta videos til�l� din externa skärm.

Strömma från Acetrax:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigera 
til�l� Online Media, tryck sedan på . Du kan också trycka på  på 
fjärrkontrol�l�en för åtkomst til�l� Acetrax.

2. Väl�j Acetrax och tryck på .
3. Logga in på ditt Acetraxc-konto. Du kan nu strömma bil�der och videos från 

ditt Acetrax-konto til�l� din externa skärm.

Om du inte har ett befintligt Acetrax-konto, skapa ett konto på Acetrax webbsida 
på http://www.acetrax.com

Acetrax tillhandhåller filmer för hyrning eller köp till registrerade kunder i vissa 
Europeiska l�änder såsom Storbritannien, Österrike, Irl�and, Ital�ien, Frankrike, 
Tyskland, Liechtenstein och Schweiz.

• Om du inte har ett befintligt Facebook-konto, skapa ett Facebook-konto på 
Facebooks webbsida på http://www.facebook.com

• Du kan också komma åt Facebook genom att trycka på Facebook 
snabbknapp på kontrol�l�en
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Streama Online från Dailymotion
O!PLAY MEDIA PRO ger dig åtkomst til�l� Dail�ymotion och l�åter dig strömma videos, 
korta filmer eller TV för att visa på din externa skärm.

Strömma från Dailymotion:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigera 
til�l� Online Media, tryck sedan på .

2. Väl�j Dailymotion och tryck på . Du kan nu strömma videos, korta filmer 
eller TV-shower från Dailymotion till din externa skräm.

Streama digitala TV-program
O!PLAY MEDIA PRO l�åter dig strömma digital�a TV-program til�l� din externa skärm. 
Den l�åter dig också spel�a in digital�a TV-program på den interna l�agringsenheten.

• Innan den digitala TV-funktionen används, se till att du har konfigurerat 
den digital�a TV:n och inspel�ningsinstäl�l�ningarna. För ytterl�igare detal�jer se 
Konfigurera den digitala TV:n och inspelningsinställningarna.

• Om du stäl�l�t in den digital�a TV-funktionen på Manual Scan (manuell 
sökning), väl�j kanal� �ch bandbredd från rul�l�gardinsl�istan och skriv sedan 
frekvensen för sökningen.

• Om du har stäl�l�t in den digital�a TV-funktionen på Auto Scan (automatisk 
sökning) kommer O!PLAY MEDIA PRO automatiskt att söka efter digital�a 
TV-kanal�er och du kan öppna den digital�a TV-funktionen från huvudmenyn. 

• För att söka efter til�l�gängl�iga kanal�er gå til�l� Setup (inställning) och väl�j DTV. 
Väl�j korrekt TV-region och börja sedan kanal�sökningen.
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Konfigurera TV-programinställningarna

Konfigurera ljudinställningarna
Konfigurering av ljudinställningarna:

�. Medan det digital�a TV-programmet 
körs tryck på Option-knappen 
(al�ternativknappen)     för att 
öppna undermenyl�istan Väl�j Audio 
(ljud) från l�istan och tryck på .

2. Tryck på vänster/höger knapp  /  
för att justera l�judinmatningskäl�l�an.

• Medan det digital�a TV-programmet 
körs tryck på EPG-knappen EPG  för 
att starta El�ectronic Program Guide 
(EPG/elektroniska programguiden).

• Medan det digital�a TV-programmet 
körs tryck på Option-knappen 
(al�ternativknappen)  för att 
öppna undermenyl�istan Väl�j EPG 
från l�istan och tryck på . 

Konfigurera videoinställningarna
Att konfigurera videoinställningarna:

�. Medan det digital�a TV-programmet 
körs tryck på Option-knappen 
(al�ternativknappen)   för att öppna 
undermenyl�istan Väl�j Video Setting 
(videoinställning) från l�istan och tryck 
på .

2. Tryck på vänster/höger-knapparna   
/  för att justera instäl�l�ningarna Brightness (l�jusstyrka), Contrast (kontrast), 
Saturation (färgmättnad) och Hue (färgton).

Visa TV-programguiden
För att visa den digitala TV-programguiden, gör något av följande steg:
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Hantera dina filer
Filhanterare erbjuder både enhetshantering och mediafilhantering som låter dig 
bläddra efter mediafiler via USB och Card Reader (Kortläsare).

Byt namn filer/mappar
Byt namn filer/mappar:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparnaFrån hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigeraför att navigera 
til�l� File Manager (Filhanterare) tryck sedan på .

2. Leta reda på filen eller mappen som du vill byta namn på från någon av 
dessa käl�l�or:  USB och Card Reader (Kortläsare).

3. Tryck på den gröna knappen (redigera)  , och väl�j Rename (byt namn).och väl�j Rename (byt namn). 
4. Knappa in det nya namnet för din fil eller mapp, använd 

navigationsknapparna för att flytta runt på det virtuella tangentbordet.
5. När du har angett det nya namnet navigera til�l� OK knappen på det virtuel�l�a 

tangentbordet för att bekräfta den nya filen eller mappen. 

Använda O!Direct
O!Direct låter dig strömma mediafiler såsom filmer, musik eller bilder från en dator i 
ett trådanslutet eller trådlöst nätverk till en högdefinierad extern skärm.

•  Se till att datorn och O!PLAY MEDIA PRO finns i samma subnetmask.

• Se til�l� att din trådansl�utna el�l�er trådl�ösa ansl�utning fungerar korrekt.

• Se till att brandväggen och antivirusprogrammet/hjälpmedlet är avaktiverat 
på din dator.

Installera O!Direct
Att installera O!Direct:

�. Pl�acera den medskickade support-CD-skivan i datorns optiska skivenhet.
2. Dubbelklicka på filen setup.exe från O!Direct mappen.
3 Föl�j instruktionerna på skärmen för att ful�l�föl�ja instal�l�ationen.
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• Om din O!PLAY MEDIA PROs nuvarande fasta programversion 
inte inkl�uderar O!Direct, l�adda ned O!Direct hjäl�pmedl�et från ASUS 
supportwebbsida på http://support.asus.com.

• O!Direct är endast tillgängligt på datorer som kör Windows® OS.

• Du behöver starta om din dator efter instal�l�ation el�l�er uppdatering av 
O!Direct.

• Du kan avinstallera O!Direct från Windows® kontrol�l�panel�.

Strömma mediafiler via O!Direct
Strömma mediafiler via O!Direct:

1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna  /  för att navigeraför att navigera 
til�l� Setup, tryck sedan på .

2. Väl�jVäl�j Network (nätverk) > Wireless Setup (trådlös inställning), tryck sedan 
på .

3. För att köra en testansl�utning väl�j O!Direct från l�istan och tryck på  .
4. Kl�icka på OK på O!Direct Net info-skärm.
5. Tryck på Hemknappen   för att gå til�l�baka til�l� Hemsidan på O!PLAY 

MEDIA PRO.
6. Väl�j O!Direct på datorn från nätverksl�istan.
7. Högerklicka på mediafilen på datorn och klicka på O!Direct.
8. I dial�ogrutan som visas på din dator knappar du in PIN-koden i Pin 

code (pinkod) fäl�tet och kl�icka sedan på OK. Pin-koden är det av 
O!PLAY MEDIA PRO’s genererade PIN-koden och visas på den externa 
högdefinitionsskärmen.
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• För att spela upp flera filer tryck på <Ctrl>+<Shift> + musen vänsterknapp. 
Detta kommando kategoriserar dina filer och spelar upp dem i denna 
sekvens: Fil�mer, musik och bil�der.

• När du ansl�uter til�l� ett nätverk via en trådl�ös ansl�utning kan det förekomma 
viss fördröjning eller fladdring när vissa högdefinitionsvideofiler strömmas. 
Detta beror på störningar i den trådl�ösa signal�en el�l�er otil�l�räckl�ig bandbredd 
i vissa hemmabaserade trådl�ösa routrar. Vi rekommenderar att du 
använder trådanslutning (10/100 LAN/RJ-45 kabel) för strömmande 
högdefinitionsvideofiler.

Använda O!MediaShare
Du kan enkel�t del�a och strömma mediainnehål�l� från din Tabl�et el�l�er Smartphone til�l� 
en högdefinitionsskärm via O!PLAY MEDIA PRO.

Besök Android marknadspl�ats el�l�er Appl�e marknadspl�ats för att l�adda ned ASUS 
exkl�usiva “O!MediaShare” program gratis. 

Använda O!MediaShare

�. Sl�å på Wi-Fi el�l�er trådl�ösa 
funktionen på din Smartphone el�l�er 
bärbara pekdatorn.
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Använda AutoPlay
O!PLAY MEDIA PRO l�åter dig automatiskt spel�a upp videos som sparats på en 
USB-l�agringsenhet el�l�er på ett minneskort utan att öppna O!PLAY MEDIA PROs 
användargränssnitt. 

Använda autoplay:

�. Skapa en mapp med namnet AutoPl�ay på en USB-l�agringsenhet el�l�er på ett 
minneskort. 

2. Kopiera videofilerna till Autoplay mappen. 
3. Instal�l�era USB-l�agringen el�l�er minneskortet til�l� O!PLAY MEDIA PRO. Videon 

kommer att spel�as upp automatiskt.

2. Kör O!MediaShare appl�ikationen 
på den portabl�a enheten och börja 
dela filmer, bilder eller musikfiler. 
Multimediafilerna kommer att 
strömmas til�l� skärmen som är 
ansl�uten til�l� O!PLAY MEDIA 
PRO. Du kan också strömma 
mediainnehål�l� från Youtube, 
Facebook, CNN, TED, Cnet, Fl�ickr, 
Picasa och andra webbsajter via din 
Smartphone el�l�er bärbar pekdator 
till högdefinitionsskärmen.
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Skärm

F1.  O!PLAY MEDIA PRO fungerar inte. Du tror att problemet finns i 
O!PLAY MEDIA PRO strömadapter.
•  Strömadaptern kan ha utl�öst skyddsfunktionen för överl�addning. 

Denna automatiska avstängning sker när systemet överskrider 
rekommenderade ström-, spännings- och temperaturparametrar.

•  Koppl�a ifrån strömadaptern och vänta fem minuter innan du 
återansl�uter enhetens strömadapter direkt i uttaget. Sl�å på 
enheten.

• Om probl�em kvarstår, kontakta din återförsäl�jare.
F2.  TV-skärmen är blank och O!PLAY MEDIA PROs ström-LED är av.

• Se til�l� att TV:n är påsl�agen.
•  Se til�l� att O!PLAY MEDIA PROs strömadapter och strömuttaget 

fungerar. 
•  Se til�l� att strömadapterkontakten är ansl�uten til�l� bakre kontakten på 

enheten och til�l� strömuttaget.
F3.  Jag kan inte se inställningsguiden när jag slår på spelaren första 

gången. TV-skärmen är blank och O!PLAY MEDIA PROs ström-
LED är på.
• Se til�l� att TV:n är påsl�agen.
•  Se till att AV/Mini-HDMI kabeln är korrekt ansluten till korrekt uttag 

på både TV:n och O!PLAY MEDIA PRO.
•  Se til�l� att din TV är instäl�l�d på korrekt videokäl�l�a (AV IN el�l�er HDMI). 

Du kan behöva använda din TV:s fjärkontrol�l� för att byta videokäl�l�a.

Felsökning
Detta avsnitt ger svar på några vanl�iga probl�em som du kan stöta på 
under instal�l�ation el�l�er användning av ASUS O!PLAY MEDIA PRO. Dessa 
probl�em kräver enkel� fel�sökning som du kan utföra själ�v. Kontakta ASUS 
tekniska support om du stöter på probl�em som inte tas upp i detta kapitel�.

Kapitel 4
Felsökning
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•  Stäng av O!PLAY MEDIA PRO och vänta några minuter innan den 
sl�ås på igen el�l�er tryck på återstäl�l�ningsknappen på bakre panel�en.

•  Se til�l� att HDMI-uppl�ösningen på din TV stöder 72�p, ��8�i el�l�er 
��8�p.

•  När du stänger av din enheten, vänta några sekunder til�l�s 
avstängningsprocessen är avkl�arad. Tryck inte upprepade 
gånger på fjärrkontrol�l�en under avstängningsprocessen. Onormal� 
avstängning kan l�eda til�l� att din O!PLAY MEDIA PRO kraschar. Om 
detta händer di O!PLAY MEDIA PRO återansl�ut strömadaptern.

F4. TV-skärmen blinkar och är oskarp.
•  Se till att AV/Mini-HDMI kabeln är korrekt ansluten till korrekt uttag 

på både TV:n och O!PLAY MEDIA PRO.
• Se til�l� att O!PLAY MEDIA PROs ström-LED är på.
•  Se til�l� att TV:ns systeminstäl�l�ning matchar systemet som används i 

ditt l�and (e.g. NTSC, PAL).
• Se til�l� att korrekt al�ternativ för bil�duppl�ösning är val�t.

F5. Jag kan inte hitta någon av mina musik-, film- eller bildfiler.
•  Se til�l� att din mediaserver (såsom USB-l�agringsenhet) el�l�er din 

dator är påsl�agen och att enheten inte är i beredskapsl�äge.
•  Om du använder ett trådansl�utet nätverk kontrol�l�era att Ethernet-

kabel�n är korrekt ansl�uten til�l� O!PLAY MEDIA PRO och til�l� en 
nätverksrouter. Kontrol�l�era att routern är påsl�agen.

•  Kontrol�l�era att mediaservern (din dator) som används har del�at 
O!PLAY MEDIA PRO som en klient och att filerna också är delade.

•  Om du använder en statisk IP-adress, kontrol�l�era att IP-adressen 
finns inom samma område som de andra adresserna i ditt nätverk. 
Verifiera att adressen inte redan används av en annan dator eller 
enhet.

• Se till att filerna som du delar använder ett filformat som stöds.
F6. Vissa filer kan inte spelas på O!PLAY MEDIA PRO.

O!PLAY MEDIA PRO kanske inte stöder det video- el�l�er l�judformat 
som används i filen. För information om vilka mediaformat som 
O!PLAY MEDIA PRO stöder, se specifikationssammanfattning i kapitel 
�.
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F8.  LED på Ethernetporten blinkar inte och min trådanslutna 
anslutning fungerar inte.
•  Kontrol�l�era att Ethernet-kabel�n är fast ansl�uten til�l� Ethernet-uttaget 

på O!PLAY MEDIA PRO..
• Använd en annan Ethernet-kabel�.
•  Försök att åter ansl�uta Ethernet-kabel�n til�l� O!PLAY MEDIA PRO.

Ljud

F1. Det hörs inget ljud.
• Se til�l� att vol�ymen på underhål�l�ningsenheten inte är i mute-l�äge (tystad).
•  Gå til�l� Setup (inställning) > Audio (ljud) och se til�l� att du har aktiverat 

korrekt instäl�l�ning för digital� utmatning.

F2. Jag kan inte höra något ljud när jag spelar musikfiler.
• Kontrol�l�era att l�judkabl�arna är korrekt ansl�utna.
•  Om l�judkabl�arna är ansl�utna til�l� din TV, måste TV:n vara påsl�agen för att 

musikfiler skall kunna spelas.
•  Om du tittar på en video som stöder mul�tipl�a l�judkanal�er tryck på 

al�ternativknappen  på fjärrkontrol�l�en och väl�j Audio (l�jud) för attpå fjärrkontrol�l�en och väl�j Audio (l�jud) för att 
garantera att den avsedda l�judkanal�en visas.

•  Om l�judkabl�arna är ansl�utna til�l� din stereo, se til�l� att stereon är påsl�agen 
och att du har val�t korrekt stereoinmatning. Om du har probl�em att väl�ja 
korrekt l�judkäl�l�a, se instruktionerna som l�evererades til�l�sammans med din 
stereo.

F3. Några av mina musikfiler visas inte.
MEDIA PRO stöder de vanligaste musikfilformaten. Emellertid det finns nästa 
en oändlig variation av bithastigheter och samplingshastigheter. Om en fil 
inte visas på skärmen är det mycket trol�igt att den använder en bithastighet 
eller samplingshastighet som inte stöds. Använd endast filer med format, 
bithastigheter och sampl�ingshastighete som stöds.

F7.  Endast en video/musik/bild spelas när jag valde den. Hur spelar 
jag hela listan?
Vid val av en video/musik/bild att spela upp kommer en tryckning på 
OK-knappen på fjärrkontrollen att endast spela upp den valda filen 
medan en tryckning på knappen PLAY/PAUSE kommer att  spela upp 
hela listan med filer.
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USB-lagringsenhet

F1. Jag kan inte hitta någon av mina musik-, film- eller bildfiler.
•  Se till att din USB-lagringsenhet (USB-flashminne/USB HD ) inte är i 

beredskapsl�äge.
•  Se till att filerna har ett filformat som stöds.

F2. O!PLAY MEDIA PRO känner inte igen min USB-lagringsenhet.
Din USB-l�agringsenhet kanske inte upptäcks på grund av probl�em med USB 
hårdvarans drivrutiner, USB-kabel�n el�l�er l�ånga systemsvarstider. Försök att 
koppl�a in USB-l�agringsenheten i USB-porten igen och byt til�l� en ny USB-
kabel�.

Fjärrkontroll

F1. O!PLAY MEDIA PROs fjärrkontroll fungerar inte.
• Se til�l� att batterierna är rätt insatta.
•  Batterierna kan redan vara förbrukade. Byt ut batterierna mot nya.
•  Se til�l� att vägen mel�l�an fjärrkontrol�l�en och O!PLAY MEDIA PRO inte är 

bl�ockerad.
•  Högdefinitionsfiler som strömmas via nätverket kanske inte spelas 

jämnl�öpande. Du kan också uppl�eva vissa probl�em med att använda 
fjärrkontrol�l�en såsom fördröjning och inget svar.

Fast program uppdatering

F1.  Vilken version av det fasta programmet har jag? Hur uppgraderar 
det?
•  Kontrol�l�era det fasta programmets version innan uppgraderingsprocessen. 

Om den fasta programmet är den senaste versionen behöver du inte 
uppdatera det fasta programmet.
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 •  Om du fortfarande inte kan uppgradera det fasta programmet, återstäl�l� 
systemet och genomför uppgraderingsprocessen igen. .

 •  Det fasta programmet uppdateringsmanual finns tillgänglig i PDF-filen 
(inkl�uderad i mappen uppdatering fast program). 

 •  Om O!PLAY MEDIA PRO enheten stängs av el�l�er strömmen bryts under 
programinstal�l�ationen kommer uppdateringen att missl�yckas. Om O!PLAY 
MEDIA PRO inte sl�ås på behöver du återstäl�l�a enheten. Detta kommer att 
återstäl�l�a enheten til�l� dess standardinstäl�l�ningar. Uppdateringen av det fasta 
programmet kan försökas igen.

Wired (trådanslutning) Wi-Fi och internetanslutningar

F1. Jag kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverket. 
 • Se till att du har konfigurerat dina Wi-Fi-inställningar korrekt. 
 •  Kontrol�l�era dokumentationen som l�evererades med din router för korrekta 

trådl�ösa ansl�utningar. 
 •  Nätverket som du försöker att komma åt kan vara skyddat, säkert el�l�er 

krypterat.
 •  Om du försöker att ansl�uta til�l� ett trådl�öst l�okal�t nätverk (WLAN), kontakta 

din nätverksadministratör för instäl�l�ningarna för säkerhet och kryptering.

F2.  När jag sökte efter ett Wi-Fi-nätverk hittade jag flera nätverk varav 
vissa är krypterade. Hur ansluter jag till ett krypterat nätverk? 

 Kontakta din nätverksadministratör för korrekt SSID (nätverksnamn) och 
krypteringsnyckel� för det trådl�ösa nätverket som du vil�l� ansl�uta til�l�.

• Gå til�l� Setup (inställning)> MISC > Version Info (versionsinformation) för 
att hitta det fasta programmets version.  

 • Gå til�l� Setup (inställning) > MISC > Online upgrade (onl�ineuppgradering) för 
att genomföra uppgraderingsprocessen av det fasta programmet via Internet.

Se til�l� att du har ansl�utning til�l� internet innan du uppgraderar det fasta 
programmet.

USB-uppgradering  
• Besök ASUS supportwebbsida (Drivers and Download(drivrutiner och 

nedladdning) för att ladda ned det senaste fasta programmet. http://support.
asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us 

• Använd en USB-flashenhet laddad med det senaste fasta programmet och följ 
instruktionerna (medföl�jande PDF) för att uppdatera.
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F3. Filmer som strömmas via Wi-Fi-nätverket körs inte jämnt. 
 Möjl�iga orsaker är: 
 • Långsam anslutning eller hög internettrafik. 
 •  Störningar från flera källor såsom andra trådlösa nätverksenheter, 

Bl�uetooth-enheter, trådl�ösa tel�efoner och även mikrovågsugnar.

F4. Jag kan inte ansluta till det trådanslutna nätverket.
 •  Du behöver väl�ja antingenDu behöver väl�ja antingen DHCP IP (AUTO) el�l�er FIX IP (MANUAL) (FIX 

IP (MANUELL)) som din instäl�l�ningstyp. Om du väl�jer DHCP IP (AUTO), 
routerns DHCP-server til�l�del�ar automatiskt en IP-adress för din O!PLAY 
MEDIA PRO. 

 •  Om du val�t Manual� setting (manuel�l� instäl�l�ning) (Fast IP), knappa in 
IP-adressen, Subnetmask och DNS serverns IP-adress. För ytterl�igare 
detal�jer se föregående sektion om trådansl�uten ansl�utning.

F5. Hur delar jag mappar i nätverket?
Om du vill komma åt delade nätverksfiler se till att nätverkdatorns filer är 
utdel�ade i nätverket. För ytterl�igare detal�jer se sektionen Dela filer över 
nätverket.

F6.  Det är för mycket fördröjning när jag tittar på en mediawebbsida 
online.
•  Långsam anslutning eller hög internettrafik kan orsaka detta problem. 

Försök att titta på media onl�ine under tider med mindre bel�astning.
•  Du kan ha begränsad bandbreddsanvändning i nätverket. Kontakta 

din internetl�everantör för att begära en ökning av din bandbredd för din 
nätverksansl�utning.

F7.  Varför upplever jag nätverksfördröjning när jag använder 
internetmediatjänster såsom internetradio och TV-stationer?
Beroende på den strömmande situationen eller nätverksstabiliteten/trafiken 
kan du behöva vänta några minuter för att använda internetmediatjänsterna.
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F8. Om jag har ett "Domännätverk" kan jag använda O!PLAY MEDIA 
PRO?

O!PLAY MEDIA PRO stöder inte officiellt strömmande från en domänserver 
el�l�er en dator ansl�uten til�l� en domän. Medan det förvisso är möjl�igt, kan inte 
vår tekniska support tillhandahålla assistans beträffande denna konfiguration. 
Kontakta din domänadministratör el�l�er Microsoft support för assistans.

F9. Kan jag komma åt andra mediawebbsidor online?
Nej, du kan endast komma åt de mediatjänster onl�ine som erbjuds på din 
ASUS O!PLAY MEDIA PRO. Notera att innehål�l� konstant l�äggs til�l� och 
uppdateras. Besök ASUS Webbpl�ats för senast til�l�gängl�ig information.

F10.  Kan jag ansluta till nätverket med både trådanslutning och 
trådlös anslutning samtidigt? 

 Nej, du kan inte ansl�uta til�l� nätverket med både trådansl�utning och trådl�ös 
ansl�utningar samtidigt. 

 

Drift-/funktionsfel

F1. En hantering/funktion misslyckades på min O!PLAY MEDIA PRO. 
Vad kan jag göra? 
 •• Koppl�a ifrån strömadaptern från strömkäl�l�an och koppl�a sedan in den igen.
 • Använd ett spetsigt föremål� och tryck in RESET knappen på baksidan. 
 •  Om du fortfarande uppl�ever samma probl�em, kontakta ASUS tekniska 

support.
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Bilagor

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsibl�e for compl�iance coul�d void the user’s authority to operate this 
equipment.

Meddelanden
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and 
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical 
substances in our products at ASUS REACH website at  
http://csr.asus.com/english/index.aspx.

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:

• This device may not cause harmful� interference.
• This device must accept any interference incl�uding interference that may 

cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Cl�ass B digital� device, pursuant to Part �5 of the FCC Rul�es. These l�imits are 
designed to provide reasonabl�e protection against harmful� interference in a 
residential� instal�l�ation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful� interference to radio or tel�evision reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

• Reorient or rel�ocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Canadian Department of Communications Statement
This digital� device does not exceed the Cl�ass B l�imits for radio noise emissions 
from digital� device set out in the Radio Interference Regul�ations of the Canadian 
Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of 
the GNU General� Publ�ic License. Pl�ease see The GNU General� Publ�ic License 
for the exact terms and conditions of this l�icense. We incl�ude a copy of the GPL 
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also 
be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for 
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June �99�

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Templ�e Pl�ace, Suite 33�, Boston, MA �2���-�3�7 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this l�icense 
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� Publ�ic 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 Library General� Publ�ic License instead.) You can appl�y it to your 
programs, too.
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When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General� Publ�ic 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 transl�ate 
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 al�l� 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 
cl�ear that any patent must be l�icensed for everyone’s free use or not l�icensed at al�l�.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice 
pl�aced by the copyright hol�der 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”.
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 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 onl�y 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.

�.  You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code 
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuousl�y and 
appropriatel�y publ�ish 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.

 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 
al�so meet al�l� 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 itsel�f is interactive but does not normal�l�y 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.
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 Thus, it is not the intent of this section to cl�aim 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 executabl�e form under the terms of Sections � 
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 physical�l�y performing 
source distribution, a compl�ete machine-readabl�e copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections � 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 onl�y 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 
al�l� the source code for al�l� modul�es it contains, pl�us 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 incl�ude anything that is normal�l�y 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 executabl�e.

 If distribution of executabl�e or object code is made by offering access to 
copy from a designated pl�ace, then offering equival�ent access to copy the 
source code from the same pl�ace 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, subl�icense, 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 
l�ong as such parties remain in ful�l� compl�iance.
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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 al�l� its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), 
the recipient automatical�l�y receives a l�icense from the original� l�icensor 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 responsibl�e for enforcing compl�iance by 
third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or al�l�egation of patent infringement 
or for any other reason (not l�imited 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 simul�taneousl�y your 
obl�igations under this License and any other pertinent obl�igations, then as 
a consequence you may not distribute the Program at al�l�. For exampl�e, if a 
patent license would not permit royalty-free 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 hel�d inval�id or unenforceabl�e under any 
particul�ar circumstance, the bal�ance of the section is intended to appl�y 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 rel�iance on consistent appl�ication 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 hol�der 
who places the Program under this License may add an explicit geographical 
distribution l�imitation excl�uding those countries, so that distribution is 
permitted onl�y in or among countries not thus excl�uded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
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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 
probl�ems 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
�� 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 SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

�2 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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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address 5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Tel�ephone  +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-289�-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support
Tel�ephone   +86-2�-384299��
Onl�ine support  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address  8�� Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel�ephone  +�-5��-739-3777
Fax   +�-5��-6�8-4555
Web site  usa.asus.com

Technical Support
Tel�ephone   +�-8�2-282-2787
Support fax  +�-8�2-284-�883
Onl�ine support  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address  Harkort Str. 2�-23, D-4�88� Ratingen, Germany
Fax   +49-2��2-9599��
Web site  www.asus.de
Online contact  www.asus.de/sales

Technical Support
Component Tel�ephone   +49-�8�5-���923*
System/Notebook/Eee/LCD Telephone +49-1805-010920*
Support Fax   +49-2��2-9599-��
Onl�ine support   support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.
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