Nu har du och din bostad tillgång till Telias Digital-tv med kanalpaket Lagom.
Aktivera din Digital-tv
Gå in på telia.se/aktivera för att aktivera din tv-tjänst, där måste ni registrera er boendeadress samt
lägenhetsnummer. Inom kort efter aktivering kan du titta på tv.
Du kan även aktivera och beställa genom att besöka din närmaste Teliabutik eller ringa 90 200.
Koppla in tv från Telia via fiber med medieomvandlare:
För att koppla in tv via Fiber med medieomvandlare behöver du följande utrustning:
Tv-box med tillhörande strömadapter

Medieomvandlare med tillhörande
strömadapter

Du behöver även en Nätverkskabel och en HDMI-kabel
Det nätverksuttag som finns i ditt vardagsrum skall vara kopplat mot medieomvandlaren.
Glöm inte att koppla in medieomvandlaren i ett eluttag.

Strömsladd

Nätverksuttag

HDMI

Hur du kopplar in din nya tjänst finner du på baksidan!

1.
Koppla in medieomvandlaren till fiberuttaget
Koppla in den i fiberuttaget med nätverkskabeln.
2.
Koppla medieomvandlaren till tv-boxen
Koppla nätverkskabeln från nätverksuttaget på din tv-box till ett av de gula nätverksuttagen på din
medieomvandlare
3.
Koppla in HDMI-kabeln från tv-boxen till din tv
Koppla kabeln från uttaget märkt HDMI på tv-boxen till ett HDMI-uttag på tv:n. Om du har flera HDMIuttag på din tv, kolla vilket nummer det är på uttaget du väljer då du senare ska välja denna källa med
fjärrkontrollen.
4.
Starta tv-boxen lllll
Koppla in strömsladden till tv-boxen och sätt in kontakten i ditt strömuttag.
Boxen startar igång automatiskt.
5.
Starta din tv lllllll
Starta din tv och välj den källa du kopplade in HDMI-kabeln i. Detta gör du med hjälp av fjärrkontrollen,
ofta heter denna knapp ”source”, ”källa”, ”input” eller ”av” men det kan variera mellan olika
fjärrkontroller.
När du valt rätt källa ska du få upp en bild som visar att tv-tjänsten håller på att starta upp.
6.
Aktivera tv-tjänsten lllllll
När välkomstsidan visas är det dags att aktivera tjänsten. Om välkomstsidan inte visas utan istället
fastnar i uppstarten, testa starta om tv-boxen genom att dra ut strömkabeln, vänta några sekunder
och koppla in den igen.
För att beställa din identifikationskod samt kontrollkod följer du anvisningarna på det bifogade bladet,

Beställ/aktivera din kollektiva TV-tjänst ifrån Telia.

7.
Skriv in din identifikationskod och kontrollkod
Identifikationskoden och kontrollkoden ska du antingen ha fått via brev eller via SMS beroende på
vilket alternativ du valde vid beställningen. Du kan alltid hitta dina tv-koder på Mitt Telia under Mina
koder. Skriv in koderna och klicka på OK, din tv är nu aktiverad.
Har du problem med att koppla in din TV-tjänst, kontakta Telia Kundtjänst.
Kundtjänst Telia
Tel: 90 200
www.telia.se/kontakt

