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1 VAD ÄR EN GOBOX 
Go-box är en maskin med inbyggd talsyntes som läser upp textremsan på din TV, 
framtagen framför allt för personer med synnedsättning. Enheten har några få 
inställningar och som alla har talstöd. Därför kan den också styras helt och hållet taktilt 
och via hörsel. Det gör den mycket användbar för personer med synnedsättning eller 
blindhet eller äldre med begränsad datorvana. Ingen dator behövs och Go-boxen är 
mycket enkel att använda. Någon internetanslutning är heller inte nödvändig även om 
det kan vara användbart för automatiska uppdateringar eller för supportfrågor. 
 
Enheten placeras mellan HDMI-kablarna. Vanligtvis är din TV och din digitalbox 
ihopkopplad med en sådan HDMI-kabel. I stället ska den gå från digitalbox till Go-box 
som i sin tur kopplas till din TV via den HDMI-kabel som medföljer din förpackning. 
Använd som vanligt digitalboxens fjärrkontroll för att välja TV-kanal. Go-box följer med 
automatiskt. 

Förpackningens innehåll 

Vid leverans ska följande finnas med i din produktförpackning: 

 Go-box med 5V nätanslutning 

 HDMI-kabel  

 USB-adapter för hörlur 

 fjärrkontroll + AAA-batterier 

 bruksanvisning 

Enhetens serienummer 

Serienumret består av ett versalt G följ av 5 siffror (t.ex. G12345). Det hittar du på 
undersidan av din Go-box, på förpackningens utsida och uppläst i menyn för 
inställningar. Serienumret är viktigt för alla supportfrågor. 
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2 STÄLL IN DIN GOBOX 
Go-boxen behöver bara strömförsörjning och en video (digital-) källa för att börja läsa upp 
textremsan för dig. Ett exempel beskrivs i avsnittet grundinställningar nedan. Fler exempel 
finns som kanske passar din omgivning eller dina behov bättre. 

Grundinställningar 

Detta exempel beskriver användning av: 

 en digitalbox för TV (eller annan videokälla) 

 en TV för video och audio 

 hörlurar + USB-adapter för den upplästa textremsan 

 
 

HDMI-kabeln som sitter mellan din digitalbox och TV, tag loss änden som sitter i TV’n 
och sätt in den i Go-box HDMI-ingång. Säkerställ att din TV-bild har HD-kvalitet 
(1920x1080). Ta fram den medföljande HDMI-kabeln och anslut den mellan GO-box 
HDMI-OUT-utgång till TVn’s HDMI-ingång. Koppla samman hörlurar (3.5mm) eller 
hörslinga med USB-adaptern och sätt in den i en av Go-box USB-ingångar. Sätt i den 
medföljande strömkabeln i ett vägguttag för att ge ström åt din Go-box. 
 
Välj rätt HDMI-ingång på din TV (tillika källa) för att upptäcka signalen från din digitalbox. 
Möjligen visas Solutions Radio logotype som hastigast och därefter en startskärm. 
Sedan hör du textremsan läsas upp via TV’n. Om inte, tryck på Tal-knappen på 
fjärrkontrollen för att växla mellan ljudet från TV och hörlurar. 
 
Tips: USB-adapterns 3.5mm ljudanslutning kan kopplas till din hörapparats hörslinga. 
Rådgör med din hörselkonsulent. 
Tips: USB- adapterns 3.5mm ljudanslutning kan också kopplas till dina trådlösa hörlurar 
(RF-hörlurar) basstation. 
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Hörlurar med blåtand 

Go-box kan också användas med blåtandshörlurar i stället för dem med kabel. 

 

Först behöver du koppla (para) dem till din Go-box. Gör hörlurarna upptäckbara (enligt 
deras anvisning). Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen och välj Blåtand. Namnet på 
dina hörlurar ska nu visas I listan över hittade enheter. Välj rätt enhet och tryck på OK-
knappen. Tryck därefter på Talknappen för att växla mellan ljud från TV och hörlur. 
 

Flera videokällor 

Go-box analyserar videon som kommer in via HDMI-ingången för att upptäcka 
textremsan. Att byta kablar till en ingång kan vara en tillfällig lösning för att växla källa. 
Härnäst beskrivs hur du kan använda en HDMI-switch. Den behöver du köpa till då den 
inte medföljer i förpackningen.  
Säkerställ att alla videokällor har HD-kvalitet (1920x1080). Ta ut de tre HDMI-kablarna från din  

 

TV. Sätt in dem i HDMI-switchens ingångar och anslut den till HDMI-ingången på din 
Go-box. Använd ytterligare en HDMI-kabel mellan utgången på Go-box till ingången på 
TV’n. Välj rätt källa på din TV för att kontrollera signalen från digitalkällan. 
 
På switchen kan du nu välja vilken videokälla som ska skickas till TV’n via Go-boxen (läs 
mer i manualen för din HDMI switch). 



  

6 

3  UTSIDAN 

Baksidan 

På baksidan finns fem anslutningar. Från vänster till höger (med baksidan mot dig): 
 HDMI-ingång för HDMI-kabel från en DVD-spelare eller digitalbox 

 nätverk anslutning för nätverkskabel till ditt lokala nätverk 

 HDMI-utgång för HDMI-kabel till din TV 

 hörlurar 3.5mm ljudingång för kablade hörlurar 

 strömkabel (1.3x3.5mm) för anslutning till vägguttag 

 

Framsida 

Framsidan har följande egenskaper från vänster till höger: 
 Standby knapp 

 Mottagare fjärrkontroll 

 Plats för SD-kort 

 Diod för nätverksaktivitet 

 Ljusindikator strömförsörjning 

 två USB-anslutningar (för koppling av USB-adapter till hörlur) 

 

 

5V adapter 

IR blaster 

Video källa 
(TV box) 

Nätverk 

TV 

Standby 
knapp 

IR-mottagare för 
fjärrkontroll 

Ljusdiod  
nätverk 

Ström- 
diod 

SD kort 

2x USB) 
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Fjärrkontroll 

Fjärrkontrollen har 13 knappar. 
Knappen [Tal] hittar du längst upp i vänster hörn och här väljer du om den upplästa 
textremsan ska höras i din TV eller via hörlurar. 
 
Knappen [På] finns längst upp till höger. Här sätter du på eller stänger av din Go-box. 
 
Just under dessa knappar finns ett par knappar med [Hastighet] på vänster sida. Här 
väljer du vilken hastighet du vill att textremsan läses upp. Till höger finns ett annat par 
knappar som reglerar volymen i dina hörlurar. 
På den nedre halvan finns 5 knappar formade som en diamant där den i mitten är 
knappen [OK] för att välja alternativ i menyn. De fyra knapparna runtom är till för 
navigering i menyn, upp, ner, vänster och höger. 
 
Till vänster om diamantformationen sitter knappen för att öppna menyn [Meny] (den 
övre) eller tillbaka [Tillbaka] för att lämna menyn (den nedre). 
 
 

 

 

OK 

Tillbaka 

Meny 

Läshastighet 

Tal På/av 

Hörlursvolym 

Upp, ner, vänster 
eller höger i meny 
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4  HUR GÖR JAG 
Go-box startar automatiskt när den känner av en videosignal till HDMI-ingången. Du kan 
också trycka på fjärrkontrollens På/av-knapp. 

Välj var ljudet ska höras 

Tryck på knappen [Tal] på fjärrkontrollen (övre vänstra hornet) för att välja om ljudet ska 
spelas upp i hörlurar eller via TV. 

Reglera läshastigheten 

Vissa program eller filmer har så omfattande mängd text att läshastigheten på talsyntesen 
behöver ökas för att Go-box ska hinna med att läsa i synk med bilden. 
 
På vänster sida av fjärrkontrollens nedre halva sitter ett par knappar som reglerar 
läshastigheten. Tryck på den övre [speed+] för att öka och den nedre [speed-] för att 
minska läshastigheten. 

Reglera ljudet i hörlurarna 

Du kan koppla hörlurar till Go-box antingen via en kabel (3.5mm ingång i USB-adaptern 
som låg med i förpackningen) eller via blåtand. 
 
På fjärrkontrollens högra sida finns ett par knappar som reglerar volymen på hörlurarna. 
Tryck på den övre [volym+] för att öka och på den nedre [volym-] för att minska 
volymen. 
 
Tips: Balansen mellan den upplästa texten och ljudet från TV’n regleras i menyn Tal-
Volym (som är oberoende av volymen i hörlurarna). 
 

5  MENY 
I Go-box meny gör du dina egna inställningar, vanligtvis en gång. Tryck på knappen 
[Meny] (till vänster om upp-knappen och sedan knappen [OK] för att välja mellan: 
 Tal 

 Profiler 

 Wifi 

 Blåtand 

 Go-box 

 

Meny - Tal - Volym 

Ljudet på den upplästa textremsan har en volym i förhållande till videons eget ljud. 
Använd knapparna [Vänster] och [Höger] för att balansera ljudet dem emellan (t ex 
50%). Tryck på knappen [Meny] eller [Bakåt] för att lämna menyn. Notera: TV’ns 
originalljud sänks när textremsan läses upp. 
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Meny - Tal - Balans 

Rösten som läser upp textremsan kan höras på båda sidor eller enbart i vänster eller 
höger högtalare/hörlur. Använd knapparna [Vänster] och [Höger] för att balansera ljudet 
dem emellan (t ex för att centrera). Tryck på 
knappen [Meny] eller [Bakåt] för att lämna 
menyn.  
 
 
 
 

Meny - Tal - Läshastighet 

Hastigheten på rösten som läser upp textremsan kan höjas eller sänkas beroende på 
ditt önskemål eller beroende på den hastighet som texten visas på TV’n. Använd 
knapparna [Vänster] och [Höger] för att 
balansera ljudet dem emellan (t ex 120%). Tryck 
på knappen [Meny] eller [Bakåt] för att lämna 
menyn.  
 
 

Meny - Tal - Röst 

Rösten som läser upp textremsan kan ändras till en manlig röst istället för den kvinnliga. 
Använd knapparna [Vänster] och [Höger] för att välja dem emellan Erik, Elin, Emil och 
Emma. Tryck på knappen [Meny] eller [Bakåt] för 
att lämna menyn. 
 
 
 
 

Meny - Profiler 

På knappen [Tal], längst upp till vänster på fjärrkontrollen, kan du välja mellan att lyssna 
på textremsan via TV’ns högtalare eller i hörlurar. Båda val har en egen profil, antingen 
att enbart höra textremsan läsas eller en 
blandning av den och TV-ljudet.  

 

Meny – Wifi 

Go-box kan anslutas till internet för att bland annat uppdatera sin mjukvara. Det kan du 
antingen göra via en nätverkskabel direkt till din internetleverantörs router eller genom 
ett trådlöst nätverk.  
 
Välj ditt nätverk (SSID) i listan och tryck på knappen 
[OK]. Mata in lösenordet (WPA-nyckel). 
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För att mata in lösenordet (WPA-nyckel): använd knapparna upp och ner. Listan börjar 
med alfabetets gemener med a som start, tryck på 
knappen upp för att fortsätta med b, c, d osv. 
Därefter följer versaler i samma ordning, sedan 
specialtecken som utropstecken eller mellanslag 
och till sist det egna tecknet ”Klart”. Tryck på 
knappen [OK] eller [Höger] när du hittat rätt tecken. 
 
Tryck på knappen [Bakåt] eller [Vänster] för att 
rätta ett felaktigt inmatat tecken. För att bekräfta lö-
senordet, avsluta med ”Klart” följt av knappen [OK] eller [Höger]. Texten 'konfigurerat' 
visas bredvid namnet på ditt nätverk. Om du trycker på knappen [Bakåt] och väljer Wifi 
igen ser du om du lyckats (då visas 'uppkopplat'). 
 
Tips: För att koppla ifrån ett nätverk, gå till menyn Wifi och ställ dig på nätverket du vill ta 
bort och håll inne knappen [Bakåt] i 3 sekunder.  
. 

Meny - Blåtand 

Se till att din blåtandsenhet är redo för att ”upptäckas” (se dess manual). Öppna menyn 
Blåtand så börjar Go-box söka efter enheter som är redo att kopplas (paras). 

Välj önskad enhet och tryck på knappen 
[OK]. Ett meddelande hörs i enheten som 
säger “... parkopplad”. Tryck på knappen 
[Meny] eller [Bakåt] för att lämna menyn. 

Tips: För att koppla ifrån en blåtandsenhet, 
gå till menyn Blåtand och ställ dig på 
enheten du vill ta bort och håll inne 
knappen [Bakåt] i 3 sekunder.  

 

Meny - Go-box 

I Go-box meny visas fakta såsom licensnummer, systeminformation, videokvalitet på din 
digitalkälla (x1080 helst), mjukvaruversion och serienummer. 
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6 FRÅGOR OCH SVAR 
Om du har några frågor eller upplever problem med din Go-box, läs igenom svar på 
vanligt förekommande frågor nedan. Hittar du ingen lösning på ditt problem är du 
välkommen att kontakta Iris Hjälpmedels produktsupport. 
 
Varför läser inte Go-box upp all text på  textremsan eller enbart fragment? 

Bildupplösningen på din digital-TV-mottagare kanske inte har rätt inställning. Ställ in 
upplösningen till 1080p eller 1080 i inställningsmenyn för din mottagare. För 
information om hur du ställer in din mottagare, konsultera användarmanualen för 
digital-TV-mottagaren eller kontakta din tjänsteleverantör. 

Kan jag använda Go-box om jag saknar en extern digital-TV-mottagare eller annan 
videokälla? 

Go-box fungerar inte om du använder en Smart-TV, eller TV med inbyggd 
mottagare. Fråga din leverantör efter en extern digital-TV-mottagare, (digitalbox), för 
samma innehåll. 

Kan jag använda min hörapparat med Go-box? 
Du kan koppla ihop din hörapparat genom att ansluta en halsslinga till en USB-
adapter med 3,5 mm uttag som ansluts till Go-box. Vissa hörapparater kan ansluta 
till Go-box på samma sätt som blåtandshörlurar. 

Den gröna lysdioden tänds inte på Go-box när jag sätter på TVn och digital-TV-
mottagaren. Vad gör jag? 

Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten. Om ja, kontrollera även att andra 
enheter som är anslutna till samma eluttag också har ström. Go-box behöver minst 
en HDMI-kabel ansluten till en aktiv enhet för att visa grönt ljus. Säkerställ att alla 
enheter är anslutna och påslagna. 

Jag tittar också på tjänster såsom Netflix eller HBO. Hur fungerar det med Go-
box? 

Det enklaste är att be om en digital-TV-mottagare från din leverantör av 
strömningstjänst. Ett annat alternativ är att starta tjänsten i mobil eller PC och 
strömma innehållet via chromecast till Go-box. En tredje möjlighet är att koppla en 
HDMI-kabel direkt mellan Go-box och PC. 

Hur zappar jag mellan TV-kanalerna? 
Du väljer mellan TV-kanalerna precis som vanligt med fjärrkontrollen till din digital-
TV-mottagare. Go-box fortsätter läsa upp textremsan för nästa kanal du väljer. 

Kan jag använda en leverantör som sänder via satellit i ställer för en som har 
kabel? 

Ja, du kan använda en satellitmottagare så länge som den har en HDMI-utgång med 
en upplösning på 1080. 

Go-box läser inte textremsan även om den visas på TVn. Vad gör jag? 
Du kan behöva trycka på talknappen i det övre vänstra hörnet på fjärrkontrollen för 
att växla mellan TV-ljud eller hörlurar. 

Varför läser Go-box rappakalja? 
När texten på remsan är kursiv feltolkar Go-box informationen och den uppfattar 
enstaka bokstäver som siffror istället för ord. Om du tittar via Apple TV, följ 
inställningarna och ändra teckensnitt. 
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7 SPECIFIKATIONER 
Nätverk 
Protokoll IPv4 och IPv6 
Ethernet 10/100/1000M gränssnitt 
Anslutningstyp RJ45 med kabeldetektering 
WLAN/WiFi IEEE802.11ac (2.4GHz + 5.0GHz) 
Kryptering WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB  
 
USB 
1x USB v2.0 höghastighet typ A 
1x USB v3.0 höghastighet typ A 
 
SD 
1x plats för minneskort (klass 2,4,6) SDSC, SDHC (max. 32GB) 
 
HDMI 
HDMI-gränssnittet stöder HDCP v2.0 
1x HDMI-ingång + 1x HDMI utgång (för HD, full-HD eller 4K-TV) 
 
Hörlurar 
Anslutningstyp 3.5mm mm (via USB-adapter) 
Justerbar nivå 2x 100 mW (2x 8 Ohm) 
Bluetooth v4.2 Klass2, A2DP profil 
 
Allmänt  
Ström 5.0V-2A (1.3x3.5mm nätanslutning) 
 100-240 V, 50-60 Hz adapter inkluderad 
Fjärrkontroll 13 knappar, 140x49x20mm, 2xAAA-batterier 
Driftstemperatur -10°C to +40°C 
Förvaringstemperatur -20°C to +60°C 
Mått 100x106x28 mm 
Vikt 204g 
Godkänd CE, FCC 
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