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(Faktisk färg på kablar varierar, dessa är endast exempel.)
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Guide för inkoppling av TV-box
Arris VIP1113/VIP1853/VIP2853

Anslut ena änden av Nätverkskabeln i wetternetboxen, uttag: 1-8 (valfritt uttag)
Anslut andra änden av Nätverkskabeln i tv-boxen
Anslut ena änden av HDMI-kabeln i tv-boxen, uttag: ”HDMI”
Anslut andra änden av HDMI-kabeln i ett HDMI-uttag i din tv
Anslut den medföljande strömkabeln i ditt eluttag och i tv-boxen, uttag: 6V DC
(12V DC om du har en inspelningsbar box)

Vänta ett par minuter medan tv-boxen startar upp och laddar ned senaste mjukvaran

Om du efter några minuter ej ser någon bild på TV:n, vänlig se sida 2 för felsökning

TELEFON: 036-299 29 10 E-POST: support@junet.se WEBB: www.junet.se

OBS! För att undvika problem med uppstart och dylikt rekommenderar tillverkaren av TV-boxen att boxen alltid står 
påslagen och lyser grönt. Efter du tittat färdigt stäng alltså endast av TV:n, ej TV-boxen.

Siffrorna 1-5 nedan motsvarar siffrorna 1-5 i illustrationen ovan.
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Felsökning TV

Se till att TV:n är påslagen och att allt är kopplat enligt ”Guide för inkoppling av TV-box”.

Se till att TV-boxen är påslagen. Grön lampa indikerar att TV-boxen är påslagen, röd att 
den är avstängd. Om boxen är avstängd behöver du sätta på den med TV-boxens fjärr-
kontroll genom att trycka på:

Kontrollera att du valt korrekt källa (HDMI-ingång) på TV:n.
Du väljer källa på TV:ns fjärrkontroll. Knappen brukar vara benämnd enligt en av följande: 
SOURCE / INPUT / EXT / HDMI / AV och kompletteras ofta av följande symbol: 

(Din TV ska vara inställd på den HDMI-källa vars nummer motsvarar HDMI-uttaget på 
din TV där din HDMI-kabel är ansluten.)

OBS! Notera att TV-boxen EJ kan kopplas via en trådlös router. TV-boxen måste kopplas med nätverkskabel 
direkt i Wetternetboxen (alternativt med hjälp av trådlösa sändare/mottagare, likt INTENO ZAP100).

Fungerar fortfarande inte? Fortsätt nedan.

Fungerar fortfarande inte? Ring oss på 036-299 29 10 så hjälper vi dig!

OBS! Det kan hända att du ej behöver följa alla steg nedan.

OBS! För att undvika problem med uppstart och dylikt rekommenderar tillverkaren av TV-boxen att boxen 
alltid står påslagen och lyser grönt. Efter du tittat färdigt stäng alltså endast av TV:n, ej TV-boxen.

Dra ur strömkabeln från TV-boxen (inte från eluttaget).

Anslut strömkabeln igen.

Låt TV-boxen starta upp, det kan ta ett par minuter.

TV-boxen ska nu lysa grönt. Om där ej är bild på TV:n, kontrollera steg             på nytt.
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