INSTALLATIONSGUIDE
FIBERLAN
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FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

TiVo-box

Nätverkskabel

TiVo-fjärrkontroll med batterier

HDMI-kabel

Dokumentation

Strömkabel med adapter

ÖVRIG UTRUSTNING
För att koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband behövs någon eller några av följande utrustningar, som du redan har
eller kan köpa till. Om du väljer att inte koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband går du miste om en del funktioner.
SÄLJS AV COM HEM

SÄLJS AV COM HEM OCH DATOR-/TV-HANDLARE

TiVo trådlös USB-brygga

Trådlösa bredbandsroutrar och mediaomvandlare
LAN 1

L AN 2

LAN 3

LAN 4

LAN 5

LE D
ON OFF

Bredbandsroutrar
TiVo trådlös USB-brygga. Behövs vid
installationsalternativ D om du vill använda
mobil eller surfplatta som fjärrkontroll.

COM HEM PROGRAMKORT ANVÄNDS INTE MED TIVO-BOXEN

Om du har ett programkort sedan tidigare, stoppa inte
in det i springan på baksidan av boxen.
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Mediaomvandlare
(mediabox) utan TV-port

WAN

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

LAN5

LAN6

LAN7

LAN8

RES

POWER

Mediaomvandlare
(mediabox) med TV-port

INSTALLATIONSGUIDE FÖR
DIG SOM BOR I EN FASTIGHET
MED FIBERLAN-ANSLUTNING
Börja med att se hur din Com Hem-anslutning ser ut
Någonstans i ditt hem finns troligtvis en mediaomvandlare som kan fördela olika tjänster till olika rum och
olika utrustning. Mediaomvandlaren kan se ut på flera olika sätt och vi har här försökt beskriva inkopplingen
så generellt som möjligt. Det är viktigt att du väljer rätt installationsalternativ beroende på om din mediaomvandlare har en port märkt med TV eller inte. Det finns även hem utan mediaomvandlare.

DATAUTTAG

L AN 1

L AN 2

L AN 3

L AN 4

L AN 5

LAN4

LAN5

LE D
ON OFF

Med eller utan olika typer av mediaomvandlare
WAN

LAN1

LAN2

LAN3

LAN6

LAN7

LAN8

RES

POWER

KOPPLA TIVO-BOXEN
TILL DITT BREDBAND
Beroende på vilken utrustning du har hemma kan du i vissa fall behöva en TiVo trådlös
USB-brygga för att kunna använda samtliga funktioner i TiVo-tjänsten.
Du kan också koppla TiVo-boxen direkt till ditt Com Hem-uttag utan en koppling till bredband.
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VÄLJ ETT AV
INSTALLATIONSALTERNATIVEN

LAN 1

L AN 2

L AN 3

L AN 4

L AN 5

LAN4

LAN5

LE D
ON OFF

WAN

Välj installationsalternativ beroende på om du har en mediaomvandlare eller inte
och om din mediaomvandlare har en port märkt med TV eller inte. Koppla in kablarna
enligt ett av alternativen A, B, C eller D. Fortsätt sedan till sidan 6.

LAN1

LAN2

LAN3

LAN6

LAN7

LAN8

RES

POWER

Med eller utan olika typer
av mediaomvandlare

A

Inkoppling av TiVo-box utan bredband
när du bara har tv från Com Hem*
OBS!
Inkoppling utan
bredband gör att
du inte kommer
kunna använda din
mobil eller surfplatta
som fjärrkontroll.

HDMI in

[1] CABLE IN

[3] SCART

[8]
POWER
DC 12V
3A(Max)

[6] USB

[7] HDMI

[5] ETHERNET

Alternativt
[2]
OPTICAL
AUDIO

LAN 1

LAN 2

L AN 3

L AN 4

L AN 5

LED
ON OFF

Mediaomvandlare
utan port märkt TV,
använd valfri port

Alternativt

B

Inkoppling av TiVo-box när du har tv och bredband
från Com Hem, utan mediaomvandlare

HDMI in

Trådlös
bredbandsrouter från
Com Hem
Bredband
måste vara
inkopplat

[7] HDMI
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[6] USB

[2]
OPTICAL
AUDIO

[3] SCART

[5] ETHERNET

Använd
valfri port 1–4
[1] CABLE IN

AUX

[8]
POWER
DC 12V
3A(Max)

WAN

TEL

TV

BB

Mediaomvandlare
med port märkt TV,
använd TV-port

* Mediaomvandlaren kan se ut på flera
olika sätt och vi har här försökt beskriva
inkopplingen så generellt som möjligt.

C

Inkoppling av TiVo-box när du har tv och bredband från Com Hem,
med mediaomvandlare utan port märkt tv.*

HDMI in

Trådlös
bredbandsrouter från
Com Hem
Bredband
måste vara
inkopplat

WAN
Använd
valfri port 1–4
LAN 1

[7] HDMI

LAN 2

L AN 3

L AN 4

LAN 5

LED

[5] ETHERNET

[2]
OPTICAL
AUDIO

[3] SCART

ON OFF

[8]
POWER
DC 12V
3A(Max)

Mediaomvandlare
utan port märkt TV,
använd valfri port

[6] USB

[1] CABLE IN

D

Inkoppling av TiVo-box när du har tv från Com Hem och bredband från Com Hem
eller annan leverantör, med mediaomvandlare med port märkt tv.*

Mediaomvandlare
med port märkt TV

HDMI in

[2]
OPTICAL
AUDIO

[3] SCART
[7] HDMI

[8]
POWER
DC 12V
3A(Max)

[6] USB

[1] CABLE IN

[5] ETHERNET

TV

Märkning visar vilken
port som gäller för TV

BB

WAN

Trådlös bredbandsrouter
Bredband måste vara
inkopplat
Routerns utseende varierar
beroende på leverantör

TiVo trådlös USB-brygga
Säljs separat
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FORTSÄTT INSTALLATIONEN
Sätt på din TiVo-box, din tv och all annan utrustning
som används, till exempel bredband och trådlös
brygga.
Ställ in din tv så att du ser bilden från TiVo-boxen.
• A
 nvänd Source-knappen på fjärrkontrollen till din tv.
Den brukar se ut så här:
.

GENOMFÖR
INSTÄLLNINGSGUIDEN
I TIVO-BOXEN
Välj språk för boxens menyer
Välj Svenska eller Engelska med och
fjärrkontroll. Bekräfta val med OK .

på TiVo-boxens

• E
 xempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från TiVo-boxen
i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen

OBS!

Vid några tillfällen under installationen blir bilden svart på
tv:n i upp till 60 sekunder. Detta är helt normalt och betyder
inte att installationen har stannat.
Väljer du Engelska, ändras språket på sidor och menyer men
inte på knappar och i vissa funktioner.

Hämtar inställningsinformation
På skärmen kan du se hur installationen fortsätter, steg för steg.
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Om installationen stannar
Om installationen stannar får du ett felmeddelande om detta
på skärmen. Orsaken är med stor sannolikhet problem med
kopplingen till Com Hems nät. Kontrollera att alla kablar sitter i
ordentligt på rätt ställe. Kontrollera att bredbandet är igång.
Starta om installationen, tryck på OK .
Viktig uppdatering
I det här skedet kan du få meddelande om att det finns en ny
mjukvara tillgänglig i Com Hems nät. Bekräfta uppdatering
med OK . Uppdateringen tar cirka 10 minuter. När uppdateringen är klar fortsätter installationen.
Ge TiVo-boxen ett namn
Markera ett av de färdiga förslagen med
med OK .

och

och bekräfta

Eller hitta på ett eget namn, välj Ange ditt eget namn och
tryck .
Ange namn med tangentbordet på skärmen. Markera tecken
med pilknapparna och tryck OK för att välja.

TIPS!

Namnet påverkar inte hur TiVo-tjänsten fungerar.
Om du i framtiden har fler än en TiVo-box är det
praktiskt att de har olika namn.

DIN TIVO-FJÄRRKONTROLL
KAN STYRA DIN TV
TiVo-boxen innehåller ingen volymkontroll. Ljudet måste
initialt regleras på din tv, fjärrkontrollen till din tv eller ljud
anläggning. Du kan göra en inställning så att du kan använda
TiVo-fjärrkontrollen för att styra till exempel volymen på tv
eller ljudanläggning. Följ instruktionerna i TiVo Användarguide.
Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att styra tv-apparater
från Samsung.

SCART-KABEL
Om din tv är av en äldre modell och inte har anslutning för
HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel, som du kan köpa
i tv-handeln. Om du ansluter med SCART-kabel kommer du inte
att kunna se tv i HD-kvalitet.

TIPS!

Aktuell kanalplatslista hittar du alltid på comhem.se.

Gratulerar
När du ser den här bilden kan du börja titta på din tv, men
installationen fortsätter ytterligare en stund med att ladda
upp programinformation. Låt gärna tv:n stå på ytterligare
cirka 30 minuter.

är ett registrerat varumärke från TiVo Inc
och dess dotterbolag över hela världen.
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