
Öppet fibernät
Krokomsbostäders lägenheter har öppet fibernät där du är fri att 
välja leverantörer och tjänster inom bredband, TV och telefoni.
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Observera!
Utrustningen tillhör lägenheten 
och ska lämnas kvar när du 
flyttar annars debiteras du för 
kostnaden.

I varje lägenhet ska det finnas:

• Tv-box – Arris VIP 4302 (Netflix 
och Youtube är förprogramme-
rat i boxen)

• Fjärrkontroll med Bluetooth 

• HDMI-kabel 

• Strömadapter Nätverkskabel 

• Scartkabel finns att hämta i Bo-
butiken om behovet finns. 

Så här kopplar du in tv-boxen:

1. Koppla tv-boxen till media-
omvandlaren som sitter på väg-
gen – koppla en nätverkskabel från 
en av portarna på medaomvandla-
ren till tv-boxens nätverksuttag.

2. Koppla boxen till din tv – 
koppla en HDMI-kabel från tv:ns 
HDMI-uttag till boxens HDMI-uttag 
(grön markering). Om det är en 
äldre tv som saknar HDMI-uttag 
ska scartadapter användas. Koppla 
den från tv:ns scartuttag till boxens 
adapteruttag (röd markering).

3. Koppla boxen till ett eluttag 
– koppla strömsladden från boxen 
till ett eluttag. Boxen startar upp av 
sig själv.

4. Visa bild – visas ingen bild från 
tv-boxen? Tryck på source/input på 
tv:ns fjärrkontroll så att rätt HDMI-
uttag (det som sladden sitter i) blir 
valt. Har du en äldre tv så heter 
knappen oftast AV.

5. Identififera dig – skriv in din 
identifikationskod och kontrollkod 
med fjärrkontrollen. Tryck på OK. 
Koder för grundutbudet får du 
av Krokomsbostäder. Om tidigare 
hyresgäster redan angivit koderna 
behövs ingen identifiering. 

Problem? Ring Telia 90 200!

Krokomsbostäders lägenheter har grundutbud från Telia. De kanaler som ingår i 
grundutbudet är: SVT1, SVT1HD, SVT2, SVT2HD, SVT24, SVT Barnkanalen, Kun-
skapskanalen, TV4. Dessutom ingår playtjänsterna och Play+.

TV via fiber
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Styr din tv och tv-box med samma fjärrkontroll!

Välja kanal eller skriva
Du kan också välja kanal med pil-knappar-
na (i cirkeln) eller genom att trycka in info 
knappen och välja genom mini-guiden. 
För att t ex skriva "b", tryck två gånger på 
knappen 2. För att t ex skriva "m" och "n" 
efter varandra, vänta ett par sekunder mel-
lan knapptryckningarna.

Sätt på eller stäng av tvn
För att aktivera denna funktion, gå in på 
inställningar i huvudmenyn

Tv-guiden
Tryck på Guide/gul knapp för att få en 
presentation av alla tv-program som visas 
på dina kanaler.

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

Bläddra i menyer med 
navigeringsknappar

Bekräfta
Tryck på OK för att bekräfta ett val, till 
exempel i menyn eller när du väljer ett 
program i tv-guiden.

Höj och sänk volym

Stäng av eller sätt på ljudet

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 tittar 
på - markera bara önskad kanal och tryck 
sedan OK.

Se inspelat eller stremat innehåll
Spela upp, pausa, spola tillbaka och så 
vidare. 

Växla mellan två kanaler
Tryck på blå knapp för att växla
mellan de två senaste kanalerna.
du har tittat på.

Färgknappar
Färgknapparnas funktioner beskrivs i 
användargränssnittet.

Till huvudmenyn
Tryck på MENU-knappen för att komma 
till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan 
mellan till exempel Tv-guide, Play, Pay-Per- 
View, filmbutiken, Text-tv, Inställningar, Om 
tjänsten eller Appar.

Få information om det du tittar på
Tryck på INFO-knappen för att öppna mini-
guiden. Två tryck på INFO ger information 
om markerat program. Se vad som pågår 
senare eller på andra kanaler genom att 
använda navigeringsknapparna.

Bläddra mellan kanaler
Använd programknapparna för att bläddra 
mellan kanalerna.

Tv Source
Välj var programmet eller filmen kommer 
från, till exempel tv-box, dator, dvd-spelare 
och så vidare.

Aktivera funktionen!
För att styra både tv och box 
med samma fjärrkontroll akti-
verar du funktionen i inställ-
ningar under huvudmenyn.
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Du väljer själv om du vill köpa till fler 
kanaler. Beställer gör du antingen via 
Telia eller så kan du välja en annan 
leverantör. Det gör du enklast via 
internet på www.zmarket.se. Du kan 
även ringa till vald tjänsteleveranatör 
och göra din beställning. 

Tänk på att om du väljer en annan 
leverantör än Telia av dina tv-tjänster 
behöver du ha den leverantörens box 
för att kunna se de kanaler du valt. 

Väljer du Telia så får du en ny kod 
som ska matas in i boxen.Så här gör 
du: 

• Klicka på Menu

• Välj Inställningar, 

• Välj Systeminställningar

• Ta bort användarkoder. 

Boxen startar om och du får möjlig-
het att mata in nya koder. 

Fler kanaler

Bredband

Behöver du mer information om 
vad som passar bäst för dig, kan du 
kontakta Bredbandsrådgivaren som 
nås på 010 130 79 79. Bredbands-
rådgivaren är en opartisk rådgivare 
som även kan hjälpa dig att komma 
igång.

Exempel på bredbandsleverantörer:

Bahnhof, Telia, Telenor, Comhem, 
Bredband2, Ownit, Tyfon och Univer-
sal Telecom

I lägenheterna ingår det 0,5/0,5 Mbit-anslutning. Den beställer 
du kostnadsfritt på www.zmarket.se. För närvarande är det tre 
leverantörer som erbjuder det kostnadsfria alternativet.

Support?
Kontakta din tjänsteleveran-
tör för support. 

Har du grundutbudet så är 
det Telia du ska kontakta på 
90 200 alternativt göra en 
felsökning via telia.se.
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