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Kom i gang 

1. Installasjon av Motiview 
Om Motiview allerede er satt opp på maskinen din, eller om du har bestilt Motiview 
med en ferdig oppsatt pc, kan du hoppe over dette steget. 

PC / tablet med Windows 10 
1. Gå til Microsoft Store på din datamaskin / tablet 

 
2. Søk opp Motiview, og velg “Hent” for å laste ned applikasjonen. Merk at du 

ikke trenger en Microsoft konto for å bruke Motiview

 
 

3. Motiview skal nå være installert på din datamaskin. Om du ønsker en 
dedikert datamaskin for å kjøre Motiview, anbefaler vi sterkt at du gjør noen 
ekstra innstillinger for å gjøre det enklere å finne og bruke Motiview: 

○ Fest Motiview til Oppgavelinjen 
○ Fest Motiview til Start 
○ Åpne Motiview automatisk når Windows starter 

 
4. Åpne Motiview og legg inn din lisenskode når applikasjonen ber om dette. 

 
Merk: Det vil ta noe tid å åpne Motiview første gang, siden applikasjonen 
trenger å gjøre en del bakgrunnsoppgaver. Dette kan ta noen minutter. 
 

5. Du kan nå laste ned videoer. De mest relevante videoene vises i toppen 
(basert på geografisk lokasjon på lisensen). Se seksjonen Nedlasting av 
videoer for flere detaljer. 
 

TIPS 
Du bør ha maskinen tilkoblet internett, så du kan tilgjengeliggjøre nye videoer for 
brukerne, og få siste programvareoppdateringer installert automatisk. 
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2. Koble til TV/skjerm 
1. Skru på TV/skjerm 
2. Koble til en skjermkabel (HDMI) i 

datamaskinen og i TV/skjerm 
3. Sørg for at TV/skjerm står på riktig 

inngang (bruk knappen 
“Input”/“AV”/”Source”, og velg HDMI) 

4. Skru på datamaskinen 

3. Åpne Motiview 
Dersom du har en forhåndskonfigurert Motiview-PC, vil Motiview åpne automatisk 
når maskinen starter, og den kommer med et knippe videoer ferdig nedlastet, for å 
komme raskt i gang. 
 

1. Start Motiview ved å dobbeltklikke på Motiview-ikonet i Start menyen eller 
på skrivebordet. 

2. Når applikasjonen kjører, vil TV/skjerm vise en grønn skjerm med en Motiview 
logo. 

3. På PC’en skal du nå kunne navigere opp og ned, og trykke på den videoen 
du vil laste ned og se. 

4. Trykk på “Spill av”-knappen, og videoen vil starte på tilkoblet TV/skjerm. 
 
Steng ned Motiview 
Trykk på X i toppen av applikasjonen, eller bruk en snarvei (Alt+F4) 
 
Skru av PC 

1. Trykk på Windows-ikonet nede til venstre av skjermen 
2. Trykk på På/Av-ikonet 
3. Velg “Skru av” (eller Oppdater og skru av» dersom det er ventende 

oppdateringer som vil installeres) 
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Nedlasting av videoer 
Videoene som vises første gang du åpner Motiview er valgt basert på geografisk 
punkt knyttet til lisensen. Du kan vise videoer fra andre områder og land ved å 
velge “Velg land” og “Velg fylke”. Trykk på “Vis alle” for å komme tilbake til fremsiden. 
 
Steg: 

1. Trykk på en video på oversiktssiden. 
2. Trykk på “Last ned video” knappen nede til venstre 

 
Nedlasting av en video tar i gjennomsnitt 5-10 minutter, avhengig av din 
internettlinje. 

Nedlasting av mange videoer samtidig 
Det er en knapp for å laste ned 20 videoer basert på din geografiske plassering. 
Denne prosessen kan ta flere timer å gjennomføre, og krever at du har en rask 
internettlinje. Det er ikke anbefalt dersom du har en treg internettlinje. 
 

1. Klikk på de tre prikkene/”Mer”-knappen 
2. Klikk “Last ned 20 videoer”. 

 
Merk: Om du klikker på knappen to ganger, vil du legge til 40 videoer i 
nedlastingskøen. 
 
 

TIPS 
Om du trykker “Last ned 20 videoer” og ingenting skjer, kan dette skyldes at 
maskinen allerede jobber med andre nedlastinger eller 
Windows-oppdateringer. I såfall kan det være smart å la datamaskinen stå 
å gjøre seg ferdig, før du prøver å laste ned flere Motiview-videoer. Andre 
ganger kan en omstart være effektivt. 

 

Favoritter 
Favorittmerkede videoer vill alltid vises øverst på oversiktsiden. 
 

1. Trykk på videoen du ønsker å favorisere. 
2. Trykk på “Merk favoritt” 
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Musikk 
Musikkspor er sortert i spillelister basert på sjanger. En spilleliste vil spille i en 
bestemt rekkefølge, og det er pauser mellom hvert spor, regulert av musikklisens. 

Aktiver musikk 
1. Trykk på videoen du vil spille av 
2. Trykk på «Velg musikk» 
3. Velg spillelisten og trykk utenfor menyen for å lukke den 
4. Spill av en video for å høre musikken 
5. Du kan når som helst gå tilbake til “Kun miljølyd” for å høre bare lyder fra 

videoinnspillingen. 
 

 
 
 

MERK 
Motiview oppdaterer spillelister en gang i måneden, og endrer på 
rekkefølgen på sporene. Brukerne erfarer dermed at rekkefølgen kan endres 
fra en dag til en annen. 

 

Administrere din konto på Motiview.no 
motiview.no er en nettportal der du kan registrere nye syklister, hente ut rapporter 
og legge inn ruteforslag for filming. Du kan hente bruksdata og generere rapporter 
fra sykkeldata. Tilgang til nettportalen følger lisensen, og videre instrukser sendes 
til din e-postadresse. 

Motiview Brukermanual - Side 5/9 



 

Filmoversikt 
Denne siden viser en oversikt over alle tilgjengelige videoer i vårt bibliotek. Disse er 
tilgjengelig for alle brukere gjennom Motiview applikasjonen, uavhengig av 
geografisk plassering. 

Registrere syklister 
Om du navigerer til “Syklister” vil du få en oversikt over alle syklister registrert på din 
lisens. For å legge til nye syklister, trykk på “Legg til ny syklist”. Denne syklisten vil 
være tilgjengelig neste gang du åpner Motiview og er tilkoblet internett. 

Sykkelrapporter 
På denne siden kan du lage rapporter basert på data syklistene legger inn i 
Motiview applikasjonen. Husk at Motiview trenger internett for å laste opp data til 
databasen. 

Logging av sykkeløkter 
Etter endt sykkeløkt, trykk på pilen øverst til venstre for å gå tilbake fra video. Du 
kan herifra registrere sykkeldata for de som har syklet (Skjermen vises bare 
dersom videoen har spilt i mer enn 1 minutt). 
 
Du kan nullstille sykkeldata for en bestemt bruker ved å trykke på “Fjern” knappen 
på den aktuelle linjen. Linjen vil da fjernes fra skjermen. 
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Trykk på “Send inn” for å lagre sykkeløkten. Dersom datamaskinen ikke er koblet til 
internett, blir dataene lagret lokalt på datamaskinen. Synkronisering med 
databasen vil skje neste gang Motiview åpnes med internett tilgjengelig. 
 
Syklistene administreres på motiview.no. Se seksjonen Registrere syklister for mer 
info.   
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Kontaktinformasjon 

Brukerstøtte 

Marked  Kontaktinformasjon 

Norden  Telefon: +47 40 44 88 33 
E-post: support@motitech.no 

UK  Telefon: +44 7938 032696 
E-post: support@motitech.co.uk 

Canada  Telefon: 1-613-800-1125 
E-post: support@motitech.ca 

 

Tilbakemeldinger 
Vi setter pris på alle tilbakemeldinger vi kan få. Du kan legge inn dine på 
https://feedback.motiview.no, ev. sende oss dine tilbakemeldinger pr. e-post på 
post@motitech.no 
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Feilsøking 
Jeg har dårlig internettlinje 
Ikke fortvil. Motiview er laget for å fungere bra uten internett, og videoer er lastet 
ned lokalt på datamaskinen. Men nedlasting av videoer kan ta tid dersom 
internettforbindelsen er treig. Prøv å koble datamaskinen til et nettverk med bedre 
internettforbindelse for å laste ned videoer, så kan du fortsette å se videoer uten 
internett når de er ferdig nedlastet. 
 
Motiview spør stadig etter lisenskode 
Dersom datamaskinen har vært uten internett i måneder, vil lisenskoden utløpe. 
For å fikse dette, koble datamaskinen til internett, og legg til lisenskoden. Dersom 
lisenskoden fremdeles er gyldig, skal den nå valideres. 
 
Min datamaskin er treig 
Motiview har en mekanisme som sikrer at datamaskinen alltid har tilstrekkelig 
kapasitet til å kjøre Windows sine egne systemoppgaver. Men over tid vil disken 
fylles opp med midlertidige filer, Windows oppdateringer, nedlastede filmer og 
annet som applikasjonen ikke råder over. Det hjelper ofte å installere Windows 
oppdateringer, starte maskinen på nytt og fjerne gamle midlertidige filer. Om 
dette ikke hjelper, ta gjerne kontakt med din IT avdeling for å feilsøke videre. 
Maskinen kan også være ødelagt/utdatert. 
 
Min datamaskin er tilkoblet nettverk, men kan ikke laste ned nye videor 
Din IT avdeling kan ha blokkert internett-tilgang for Motiview applikasjonen i 
brannmuren. For å løse dette, kan du sende følgende informasjon til din IT 
avdeling: 
 
Motiview er en Microsoft Store applikasjon og trenger nettverkstilgang til følgende 
domener over port 443 og 80 for å fungere: 
❏ api.motiview.com 
❏ auth.motiview.com 
❏ cdn.motiview.no 
❏ motitech.no 
❏ motiview.core.windows.net 
❏ motiview.blob.core.windows.net 
❏ www.motiview.no 

 
Dersom dette ikke hjelper, ta gjerne kontakt. 
 
Annet 
Vennligst kontakt vår brukerstøtte om du trenger assistanse. Vi hjelper deg gjerne! 
Se seksjonen med kontaktinformasjon. 
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