Router (bredband)
Viaflberuttagel]ertelejack?

Kopplainviafiberuttag

F]outern ska kopplas in i det första inkommande

Koppla nätverkskabeln mellan ditt fiberuttag och den
röda porten (WAN) på routern ® .

fiberuttaget eller det första telejacket.

Om du har en medjeomvandlare kopplar du nätverkskabeln
från dess port 1 till den röda porten (WAN) på routern ® .

H

Startaroutem
åghp#csktrpöåmkknaabpeb::rå;na:#eduragtillroutern
Det kan ta upp till 15 minuter för bredbandet
att komma igång.

Surfatrådlöst(Wifl)

Surfatrådbundet

På undersidan av routern hittar du det nätverksnamn
(network name) och lösenord (wireless key) som du
behöver för att logga in på ditt wifi och surfa trådlöst.

mellan din dator och en gul port i routern.

För att surfa trådbundet kopplar du nätverkskabeln

Omdetinteflingerar>

Tv-boK
Om du har beställt bredband, koppla in det först.
® Koppla nätverkskabeln från en gul port i routern (eller annan bredbandsutrustning som du har) till tvlboxen.
® Koppla HDMl-kabeln från din tvtill boxen.

® Koppla sist strömkabeln från ett eluttag till boxen, den startar nu upp av sig själv.
® Skriv in din identifikationskod och kontrollkod med fjärrkontrollen, tryck på OK.
Du hittar dina koder på telia.se/mitt-telia

Bredbandstelefoni

Checklistaomdetintefungerar
• Är du säker på att datumet för när dina tjänster ska levereras har passerat?
• Starta om utrustningen genom att dra ur strömkabeln och sätt tillbaka den igen,
börja alltid med bredbandet.
• Välj rätt inställning på mellanproppen: VOIP (bredbandstelefoni) eller PSTN (Telia Bas).
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Välja kanal eller skriva
Du kan också välja kanal med CH^ och CHv

Sätt på eller stäng av tvboxen

-knappama, eller genom att trycka in info knappen
och välja genom mini-guiden. För att t ex skriva
ub., tryck två gånger på knappen 2. För att t ex

skriva ']mu och °nn efter varandra, vänta ett par
sekunder mellan knapptryckningama.

Sätt på eller stäng av tvn
För att aktivera denna funktion ,
program mera fjärrkontrol len via
lnställningar i huvudmenyn.

Få information om

det du tittar på
Tryck på iNFO-knappen för att
öppna mini-guiden. Två tryck på
lNFO ger inforrnation om markerat

Tillbaka

program. Se vad som pågår senare
eller på andra kanaler genom att
använda navigeri ngsknappama.

Kort tryck = gå bakåt ett steg.
Långt tryck = för att komma tillbaka
till tv-läget från en meny.

Se inspelat eller
streamat innehåll
Spela upp, pausa, spola tillbaka
OSV.

Bläddra i menyer med
navigeringsknappar

lnspelning

Höj och sänk volym
Aktivera styming av tvns
volym genom att programmera

lnspelningsknapp. Används för

närvarande i nte.

fjärrkontrollen via lnställningar i

huvudmenyn.

Tv Source
Tryck för att växla mellan tv-

!

Stäng av ellersätt på ljudet

box, dvd-spelare, tv-spel osv.
För att aktivera denna funktion,
prog rammera fjärrkontrollen via
lnställningar i huvudmenyn.

Titta på text-tv
Tryck på TEXT-knappen för att
komma direkt till text-tv. Du kan
välja en text-tvkanal oberoende

av vilken kanal du just tittar på markera bara önskad kanal och
tryck sedan OK.

Färgknappar
Färgknappamas fu nktioner beskrivs
i användargränssn met.

