Ilonetin uudeksi IPTV-palveluntarjoajaksi Maxivision

2.10.2018

Ilonet Oy:n ja Netplaza Oy:n tekemän sopimuksen myötä Ilonetin IPTV-palveluntarjoajaksi vaihtuu Maxivision. Ilonetin
kuituverkon asiakkailla on mahdollisuus ottaa Maxivision tv-palvelu käyttöön 1.11.2018 alkaen.
Ilonetin kuituverkon asiakkaana liittymän kk-hintaan sisältyy kaksi Maxivision boksin Peruspalvelua (arvo 12€/kk),
ilmainen BONUS-kanavapaketti, Maxivision Mobiilisovellus neljälle laitteelle sekä Koko Kodin TV -valmius.
Kaupan päälle tarjoamme Tallennuspalvelun kolmeksi kuukaudeksi (arvo 6€ / kk) ja Maxivision Perhe -kanavapaketin
kahdeksi kuukaudeksi (arvo 12€ / kk), jossa on katsottavaa jokaiselle perheenjäsenelle!

Peruspalvelu

Sisältää 20 kanavaa, joista 16 on HD-laatuisia:
YLE 1 HD, YLE 2 HD, MTV3 HD, Nelonen HD, YLE Teema & Fem HD, SUB HD, LIV HD, TV5 HD, Kutonen HD, JIM,
Fox HD, Frii HD, AVA HD, Hero HD, TLC, NatGeo HD, IskelmäTV Harju & Pöntinen, AlfaTV HD.
Bonuspaketin kanavat: Eurosport HD, Discovery Channel

Maxivision Mobiili

Tallennuspalvelu 6€ / kk

Maxivision Mobiilisovelluksella sisältöä voi katsoa missä tahansa, myös
ulkomailla. Sovelluksella voi katsoa suoria lähetyksiä Yle:n kanavilta, FOX
kanavalta sekä C More ja Viasat -tilauksien urheilukanavilta. Mobiilisovelluksella voi myös tehdä ja katsoa tallenteita. Sovelluksen voi ladata maksutta
Android- ja Apple-sovelluskaupoista. Peruspalveluun kuuluu käyttöoikeus
neljälle mobiililaitteelle.

Maxivision Koko Kodin TV

Tallenna aina HD-laadulla!

Kahdella tai useammalla boksilla seuraavat ominaisuudet:
» Yksi tilaus riittää – lisäkanavatilauksia voi siirtää boksien välillä.
» Tallenteet kaikkiin laitteisiin – hankkimalla tallennuspalvelun, tallenteita voi tehdä ja katsoa kaikilla bokseilla sekä
mobiililaitteilla. Tallenteet aina HD-laadulla!
» Yksi asiakastili – hallitse kaikkia palveluita ja Maxivision bokseja yhdellä asiakastilillä.

Näin saat Maxivision IPTV-palvelun käyttöösi
Saat Maxivisionin helpoiten käyttöösi tilaamalla Maxivision boksin Ilonetin Maxivision-sivustolta www.maxivision.ﬁ/
ilonet (tarjoushintaan 124€). Voit myös päivittää nykyisen Watson boksisi käyttöjärjestelmän Maxivisionia tukevaksi,
myöhemmin ilmoittamamme ohjeistuksen mukaisesti.

1. Uuden Maxivision boksin tilaaminen
» Voit tilata boksin tarjoushintaan 124€ osoitteesta: www.maxivision.ﬁ/ilonet
» Boksin mukana saat kaiken tarvittavan, ja toimitamme sen käyttövalmiina
kahden arkipäivän kuluessa

2. Maxivisionin käyttö nykyisellä Watson boksilla
» Tuetut boksimallit: ARRIS (Motorola) VIP 1853 ja ARRIS VIP 2853
» Watson-boksin kaukosäädin ei tue kaikkia Maxivisionin ominaisuuksia.Nykyisestä kaukosäätimestä
puuttuu “Koti”-näppäin, jota tarvitaan tallenteiden ja videokirjaston katsomista, sekä asetusten
muuttamista varten. - Kiitoksena Ilonetin asiakkuudesta jaamme uudet kaukosäätimet (ovh 25€) maksutta
entisille IPTV-käyttäjille. Ilmoitamme tekstiviestillä, kun kaukosäätimet ovat noudettavissa.
Huom! Jos päivität vanhan IPTV-vastaanottimen käyttöjärjestelmän, sitä ei voi enää päivittää takaisin muutoksen jälkeen.
Maxivision ei vastaa päivityksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vanhalle boksille.

Tekniikantie 12, 02150 Espoo

Lue lisää palvelusta: www.maxivision.ﬁ
Asiakaspalvelu ma-pe klo 9-16
puh (09) 3508 2670, maxivision@maxisat.ﬁ

Maxivision-IPTV:n käyttöönotto
• Suosittelemme Maxivisionin käyttöä tilaamalla uuden boksin osoitteesta www.maxivision.fi/ilonet. Voit myös
halutessasi ohjelmoida nykyisen boksisi Maxivisionia tukevaksi. Jos päätät tilata uuden boksin, voit ohjelmoida vanhan
boksisi myöhemminkin osaksi asiakastiliäsi, esim. toiseen televisioon, sisäänkirjautuneena Omat tiedot -välilehdeltä.
• Huom! Jos ohjelmoit vanhan IPTV-vastaanottimen käyttöjärjestelmän, sitä ei voi enää päivittää
takaisin muutoksen jälkeen. Maxivision ei vastaa päivityksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista boksille.
• Mikäli käytät nykyistä boksiasi uudelleenohjelmoituna, suosittelemme tilaamaan laitteeseen uuden kaukosäätimen.
Nykyisestä kaukosäätimestäsi puuttuu “Koti”-näppäin, jota tarvitaan tallenteiden ja videokirjaston katsomista, sekä
asetusten muuttamista varten. Voit tilata kaukosäätimen suoraan Ilonetiltä.

Näin voit ohjelmoida Arris (Motorola) VIP2853 tai VIP1853 -IPTV laitteeseen
Maxivisionin ohjelmiston:
Rekisteröi boksi osoitteessa:

Laitteen takaa löydät sen mallin,
sarjanumeron ja MAC-osoitteen

my.maxivision.fi/customer/transfer
Huom! Kun aloitat rekisteröimisen ja syötät boksisi tiedot,
Boksin malli
saata rekisteröinti ensimmäisellä kerralla loppuun asti!
Rekisteröinnin yhteydessä luot käyttäjätunnukset
Maxivisionin palvelukeskukseen. Säilytä nämä tunnukset
myöhempää käyttöä varten.

Sarjanumero
MAC-osoite

Jotta voit rekisteröidä boksisi, syötä sivuilta löytyvään
kenttään tämä siirtokoodi: ilonet9XS

Asenna rekisteröinnin jälkeen uusi ohjelmisto seuraavanlaisesti:
1. Boottaa boksi irrottamalla virtajohto hetkeksi. Heti kun laite on herännyt, avaa asetussivusto
MENU-painikkeella. (paina MENU-painiketta mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun laite on
herännyt) Jos valikko ei aukea, paina boksin päällä olevaa nappia niin kauan kunnes nappi alkaa vilkkumaan ja muuttuu
punaiseksi. Kun laite taas herää, paina uudestaan MENU-painiketta.

2. Mene “System”-valikkoon ja tee “Factory Reset” sekä “Remove Software”.
Jos Factory Reset eikä Remove Software -nappeja ei voi painaa, avaa “advanced”-valikko näpyttelemällä numeropainikkeilla:7532, jonka
jälkeen mene Advanced valikkoon ja muuta listan lopusta kohdat:
Enable Factory reset= Yes
Enable Remove SW= Yes.
Tämän jälkeen mene Exit-valikkoon, ja tallenna asetukset valitsemalla: “Save and Reboot”. Kun laite käynnistyy uudelleen, avaa asetussivusto
uudelleen painamalla MENU-painiketta mahdollisimman nopeasti.Nyt voit toistaa kohdan 2.

3. Mene Exit-valikkoon ja valitse Reboot without Saving.
4. Avaa asetussivusto uudelleen Menu-painikkeella.

Huom. kun syötät
numeroita, näyttö reagoi
vasta kun kaikki numerot
on syötetty.

5. Avaa “Advanced“-valikko näpyttelemällä numeropainikkeilla: 7532. Vaihda tämän jälkeen seuraavat
arvot valikossa:
- Splash protocol = 363
Voit pyyhkiä nykyiset numerot
- Kernel protocol = 363
Back-painikkeella. Pisteen saat
- HTTP server = 83.216.4.79
tehtyä OK-painikkeella.
- Ignore VCI= YES
6. Tallenna asetukset Exit-valikosta (Save and Reboot). Laitteen ohjelmisto on nyt asennettu, ja voit aloittaa
Maxivisionin käytön kirjautumalla sisään aikaisemmin luoduilla tunnuksillasi.
Tutustu Maxivision palvelukeskukseen kirjautumalla sisään tunnuksillasi osoitteessa
www.maxivision.fi! Palvelukeskuksessa hallitset tiliäsi ja voit tilata lisäpalveluita kellon ympäri!

