Installationsguide
Allt du behöver veta för att koppla din TiVo®-box till
ditt bredband med en trådlös Ethernet-brygga

Netgear WN602B
Trådlös koppling mellan TiVo-box och bredband
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Introduktion

Så ska det se ut!

Den trådlösa Ethernet-bryggan, som består av två likadana enheter, kallar vi ”brygga” och din
trådlösa bredbandsrouter (eller ditt trådlösa modem) kallar vi för ”router”. Var uppmärksam på
när vi skriver att du ska göra något på bryggan, routern respektive TiVo®-boxen.

På bilden nedan ser du hur det ska se ut i sin helhet när det är klart.
Följ bara de olika stegen i den här guiden, så är du snart igång.

Tips!

• Ta bort skyddsfilmen på bryggans framsida.

Förpackningen innehåller

Tips! Bryggorna är identiska, det
spelar ingen roll vilken du kopplar till
din TiVo-box respektive din router.
Phone

• Om du vill placera bryggan stående,
använd plastfötterna som medföljer.
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Fötter till trådlös Dokumentation
Ethernet-brygga, 4 st
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1.

Trådlös Ethernet-brygga (brygga 1)
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Koppla in andra änden av
nätverkskabeln i Ethernetuttaget på TiVo-boxen.
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TiVo®-box

Koppla in andra änden av
nätverkskabeln i ett av
Ethernet-uttagen på din router.

USB Functionality
not supported
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bredbandsrouter

LAN1

Koppla in ena änden av nätverkskabeln i ett av uttagen på
baksidan av den ena bryggan.

Koppla in ena änden av den
andra nätverkskabeln i ett
av uttagen på baksidan av
den andra bryggan.

Phone

2.
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Installera din TiVo®-box enligt
instruktionerna i TiVo-boxens
förpackning.
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Se till att din router har
strömkabeln inkopplad.

Se till att din TiVo-box har
strömkabeln inkopplad.

Trådlös Ethernet-brygga (brygga 2)
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Trådlös Ethernet-brygga

Tryck in
e
strömbrytar

Gör samma sak på den andra
bryggan.

8.

Vänta en minut tills Powerlampan på bryggans framsida
har slutat blinka och lyser med
ett fast sken. Även Ethernet-
lampan lyser nu med ett fast sken.
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Power-lampan lyser

Trådlös Ethernet-brygga (framsida)

WiFi-lampan lyser

kontakt kan avståndet mellan
dem vara för stort. Prova att
flytta dem till dess att båda
WiFi-lamporna lyser.

TiVo®-box

10. Starta om TiVo -boxen genom att
®
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dra ur strömkabeln ur TiVo-boxen,
vänta fem sekunder och sätt
sedan in den igen. Kontrollera
att TiVo-boxens strömbrytare
står på ON. Nu är det klart och
bryggan är installerad!
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Trådlös Ethernet-brygga

Tips! Om dina bryggor inte får

TEST PORT

Samma sak gäller på den andra
bryggan.

Bredbands-lampan lyser (på bryggan
du kopplat till routern)

Vänta någon minut. Tre av
lamporna på bryggans framsida
lyser nu med ett fast sken. På
den brygga som du kopplat till
routern lyser även bredbandslampan. Om lamporna inte lyser
som på bilden, gör om från steg 6.
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Koppla in strömkabeln i bryggan
och strömadaptern i ett eluttag.
Tryck sedan in strömbrytaren
(den stora svarta knappen) på
bryggan.
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