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C

T
 ilslut netværkskablet fra en af de gule LAN porte på
routeren frem til LAN porten på tv-boksen.
Tilslut din tv-boks til en HDMI indgang på dit tv. Hvis du
har bestilt en tv-boks med harddiskoptager, kan du også
tilslutte den via et Scart-kabel.
T
 ilslut strøm til tv-boksen via en almindelig 230V
stikkontakt. Herefter starter tv-boksen.

Almindelig tv-boks

E

Tv-boks, der kan optage

B

C

B

tv

9

C

tv

A

!

Tænd dit tv. Når der vises 5 grønne prikker på skærmen,
fungerer tv-boksen som den skal.
Indtast den 10-cifret Identifikationskode og
Adgangskode og tryk OK. Du finder dine koder i den mail
du har modtaget med din tv-abonnementsaftale, eller via
telia.dk/selvbetjening.

D

A

Husk at du på dit tv, skal have valgt den korrekte HDMI eller Scart kanal for at kunne modtage signalet fra tv-boksen. Har
du f.eks. tilsluttet tv-boksen i HDMI 1 porten på dit tv, skal du vælge HDMI 1 kanalen ved hjælp af Source/Input tasten på
fjernbetjeningen til dit tv. Tasten kan også have dette symbol [ <--]--

Tilslut/Aktiver dit trådløse Telia TV
A

T
 ilslut et netværkskabel til en af de gule LAN porte i
routeren og frem til LAN porten på den ene trådløse tvsender/modtager.

B

T
 ilslut herefter et netværkskabel fra tv-boksens LAN port
og frem til LAN porten på den anden trådløse tv-sender/
modtager. Obs! Har du mere end én tv-boks, kan der
tilsluttes et trådløst tv access punkt til hver enkelt tvboks.

C

B
 egge de trådløse tv-sendere/modtagere skal sættes til
”Auto” bag på boksen.

D

Tryk nu på WPS knappen foran på den trådløse tvsender, og herefter tryk på WPS knappen på den trådløse
tv-modtager. Når Link Quality dioden lyser grøn er der
oprettet trådløs forbindelse. Obs! Der kan gå lidt tid før
den trådløse tv-forbindelse oprettes. Hvis Link Quality
lyser rødt, er der muligvis for langt mellem de 2 trådløse
enheder eller signalet kan ikke nå frem. Forsøg evt. at
flytte på de trådløse bokse så de kommer tættere på
hinanden.

tv

Træt af ledninger?
Hvis det ikke fungerer?
Genstart din tv-boks ved at trække strømkablet ud og sætte det i igen.
Reset routeren ved at holde reset knappen inde, indtil alle dioderne slukker på routeren.
Genstart din tv-boks når der igen er oprettet internetforbindelse via routeren.
Sørg for at udstyret er tilsluttet som vist i den medfølgende Telia Quickguide.
Fjern eventuelle forlængerledninger, adaptere eller egne netværkskabler, som ikke fulgte med i startpakken.
Genstart herefter din tv-boks ved at trække strømkablet ud og sætte det i igen.

Bestil trådløst tv på
telia.dk/tradlost-tv/

TSP-3429_4-1407

Strømafbrydelse?
Efter en strømafbrydelse, skal du først tænde for routeren og afvente at der igen er forbindelse. Herefter tændes
der for det øvrige udstyr.
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Kan du fortsat ikke få det til at fungere
eller har du nogle spørgsmål?
Besøg telia.dk/tvkundeservice/ eller ring 80 10 10 10.
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For the English version of this manual please visit telia.dk/tv/kundeservice

Bredbånds og tv installationsvejledning
Begynd altid med at tilslutte dit bredbåndsudstyr først. Benyt de kabler, der følger med pakken
og tilslut dem uden forlængerledninger. Hvis du allerede har tilsluttet bredbånd, kan du gå direkte
til den tjeneste, du har bestilt.

Har du fået det hele med? Den pakke, du har modtaget fra Telia skal indeholde de dele, som vises her. Har du allerede bredbånd fra Telia
skal du beholde dit nuværende bredbåndsudstyr. Pakken kan indeholde flere komponenter, men det er dem på billedet, du skal bruge til din
installation. Mangler der komponenter i din pakke, beder vi dig kontakte kundeservice på 80 10 10 10.
Bemærk! Personlige oplysninger som kundenummer og koder sendes separat via e-mail.

Router

1

1

4

2

3
8
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5

1

 redbåndsrouter med trådløst netværk
B

2

N
 etværkskabler til tilslutning af PC eller andet udstyr
direkte til din bredbåndsrouter

3

E
 kstra telefonkabel til tilslutning af bredbåndstelefoni

4

S
 killefilter med kort, sort telefonkabel. Til tilslutning af
din bredbåndsrouter til telefonstikket, hvis du samtidig
ønsker at benytte en fastnettelefon (PSTN)

5

O
 vergangskabel til at forbinde hermafroditstik (7) eller
multistik (se punkt 2) til bredbåndsrouteren

6

7

6

Y-Stik bruges hvis du har et multistik og har behov for at
tilslutte flere telefoner. (Telia supporterer ikke tilslutning
af bredbåndstelefoni via dette stik, som kun kan benyttes
til anden fastnettelefoni (PSTN))

7

Hermafroditstik bruges til at forbinde din
bredbåndsrouter til telefonstikket, hvis du har et 3-polet
stik

8

 vergangskabel til bredbåndstelefoni. Bruges hvis
O
din telefon, der skal sluttes til bredbåndstelefoni, har
et 3-polet stik

9

Strømadapter til bredbåndsrouter

Hjælp os med at blive bedre

Vi forsøger at forbedre vores installationsvejledninger. Hvad synes du om denne? Hjælp os
med at hjælpe andre med at installere ved at komme med feedback til telia-guide@telia.dk
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Tv-boks

1

2

Find hovedstikket

3

Dit bredbånd skal tilsluttes boligens hovedstik,
da signalet vil være bedst i dette. Hovedstikket er
det første telefonstik, der kommer ind i din bolig.

1
4

Dit hovedstik kan være:

5

Et multistik
Har du et multistik,
og er alle andre
telefonstik
3-polede, er dette
sandsynligvis dit
hovedstik.

3
2

1

T
 v-boks

2

 DMI kabel til forbindelse mellem fjernsyn og tv-boks
H

3

N
 etværkskabel til forbindelse af bredbåndsrouter og
tv-boks

4

S
 trømadapter til tv-boks

5

F
 jernbetjening

1

Et kombineret
multi- og 3-polet
stik
Har du et kombineret
multi- og 3-polet
stik, er dette
sandsynligvis dit
hovedstik.

Multistik

Kombistik

3-polet stik
Et tre-polet stik
Har du kun 3-polede
stik, vil et af dem
være dit hovedstik.
Har du flere 3-polede stik, vil kvaliteten være
bedre i hovedstikket end i de andre stik. Hvis
du ikke kender dit hovedstik, kan det være
nødvendigt at prøve sig frem med de forskellige
stik, hvis kvaliteten af bredbånd ikke er i orden.
Før du tilslutter din router, skal alle telefoner
og udstyr fjernes fra dine 3-polede stik. Når
din router er tilsluttet, kan du igen tilkoble
udstyret i dine 3-polede stik.

Tv-boks med
harddiskoptager
1

5

6

2
6

4

Tilslut din computer
Tilslut netværkskablet med de gule stik i en af
de 4 gule LAN porte på routeren.

4
5

1

T
 v-boks med harddiskoptager

2

H
 DMI kabel til forbindelse mellem fjernsyn og tv-boks

3

N
 etværkskabel til forbindelse af bredbåndsrouter og
tv-boks

4

 trømadapter til tv-boks
S

5

S
 cartkabel til forbindelse mellem fjernsyn og tv-boks.
Benyttes HDMI kabel er scart-kabel ikke nødvendigt.

6

F
 jernbetjening
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3

Tilslut din router og aktivér Telia Bredbåndstelefoni
Obs! Det er vigtigt, at du ikke installerer dit udstyr før din bredbåndsforbindelse er aktiveret. Har du almindelig fastnettelefoni, og
har du bestilt overflytning af dit nummer til bredbåndstelefoni, skal du først installere din bredbåndstelefoniforbindelse når denne
er aktiveret. Aktiveringsdatoer for dine produkter fremgår af den velkomstmail, du har modtaget fra Telia.
Ønsker du at benytte almindelig fastnettelefoni, skal du tilslutte dit udstyr lidt anderledes. Følg anvisningerne i boks 5.

A

Tilslut overgangskablet i den grå DSL port på routeren, og
derefter tilslut den anden ende af kablet i dit hovedstik.
Hvis dit hovedstik er et 3-polet stik, skal du benytte
hermafroditstikket, som en forlængelse af telefonkablet.

B

Tilslut strømkablet mellem routeren og en
almindelig 230V stikkontakt, og tænd for routeren
på afbryderknappen ved siden af indgangen til
strømkablet. Det kan tage op til 3 minutter før
routeren er startet. Når broadband-dioden lyser
fast grøn er forbindelsen herefter klar til brug.
Fortsætter broadband-dioden med at blinke efter
5 minutter, er der ingen forbindelse i det valgte
telefonstik.

Hovedstik
(se punkt 2)

5

Tilslutning af almindelig
fastnettelefoni (PSTN)
Har du almindelig fastnettelefoni, skal du bruge et skillefilter
mellem dit hovedstik og din router.
Tilslutningen skal se ud som illustreret herunder:
Tilslut skillefilteret til hovedstikket. Tilslut derefter det lange sorte
telefonkabel fra skillefilterets port mærket MODEM til porten
mærket DSL på din router. Din fastnettelefon tilslutter du tilsidst
direkte til skillefilterets port mærket TEL.

4

Tilslutning
af bredbåndstelefoni
Tilslut din telefon til udgangen
mærket 1 på din router. Du kan
bruge overgangskablet, hvis din
telefons tre-polede stik ikke kan
frakobles.

7

Aktivér dit trådløse netværk
A

B

Å
 bn oversigten over trådløse netværk på din computer.
Hvis din computer ikke kan finde din router, kan det
skyldes, at din computers funktion for trådløst netværk
ikke er aktiveret.
P
 å bagsiden af din router eller på den label der er
vedlagt i din pakke finder du følgende oplysninger:
Network Name: Dette er navnet på dit trådløse
netværk. Wireless Key: Dette er adgangskoden til dit
trådløse netværk. Du skal benytte Wireless Key som
adgangskode når du skal forbinde din computer til dit
trådløse netværk.
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C

Hvis din computer finder flere trådløse netværk, vælger du det netværk
der har samme navn som det der står på bagsiden af din router eller
på den label der er vedlagt. Dit trådløse netværk starter altid med
TeliaGateway.

D

Når du har forbundet til dit trådløse netværk vil din computer selv spørge
efter adgangskoden. Her skal du bruge den adgangskode, der står på
bagsiden af din router eller på den label, der er vedlagt.

E

Det vil fremgå på din computer, når tilslutningen til
et trådløst netværk er gennemført.

F

Du kan finde yderligere hjælp til opsætning af
trådløst netværk på telia.dk/wifi
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