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SÅ SÄTTER DU IN SIM-KORTET
I DIN NYA TV-BOX
Programkortet ser ut som ett simkort. Tryck ut simkortet med den
lilla Viasat-logotypen ur det större kortet.
För dig som köpt Samsung 680 Ultra HD-box: sätt in SIM-kortet i
boxen med den guldfärgade kretsen nedåt och den fasade kanten
utåt. Skjut in SIM-kortet försiktigt rakt in tills det tar stopp.

SAMSUNG 680 ULTRA HD-BOX

SIM-KORT

bak- och framsida

För dig som köpt Arris 3000 HD-box: sätt in SIM-kortet i boxen
med den guldfärgade kretsen uppåt och den fasade kanten inåt.

ARRIS 3000 HD-BOX

SIM-KORT

bak- och framsida

2

ORDLISTA MED DEFINITIONER
VIASAT

TV-BOX
Din tv-box för fiber-tv från Viasat. Det finns två typer av tv-boxar
från Viasat: UHD-box Samsung 680 & HD-box Arris 3000
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TJÄNSTEFÖRDELARE (MEDFÖLJER EJ)
Tjänstefördelaren samordnar dina Viasat-tjänster och finns i flera olika
modeller. Tjänstefördelare tillhandahålls av stadsnätet och är i många
fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare,
kontakta Viasat Kundservice på viasat.se/kundservice
FJÄRRKONTROLL
Med fjärrkontrollen kan du styra din tv, tv-box och playtjänsterna i
boxen.
PROGRAMKORT OCH SIMKORT
Tryck ut simkortet med den lilla Viasat-logotypen ur det större
programkortet.

VIASAT

SWITCH (MEDFÖLJER EJ)
För att ansluta flera tv-boxar behöver du en switch. Switchar kan
köpas i de flesta elektronikbutiker.
TELEFONIDOSA
För dig som har valt telefoni från Viasat. Telefonidosa levereras i en
separat försändelse. Telefonikabel med RJ11-kontakt kan köpas i de
flesta elektronikbutiker.
ROUTER**
Med en router kan du trådlöst ansluta till Internet med t.ex. din
dator eller surfplatta. Router går att beställa via Kundservice.
Observera att Viasat endast är återförsäljare av routern och därför inte kan ge
support. Vid frågor eller support gällande din router ber vi dig kontakta tillverkaren.
HDD

EXTERN HÅRDDISK
En hårddisk medföljer om du har beställt en UHD-box med
inspelningsfunktion. Med hårddisken till UHD-boxen ska du inte
ansluta något USB-minne.
USB-MINNE
För tillgång till playtjänster och hyrbutiken i boxen. Om du saknar
USB-minnet kan du beställa det via Kundservice på viasat.se
Utseendet på USB-minnet kan variera.
NÄTVERKSKABEL**
För anslutning av enheter till tjänstefördelare och/eller telefonidosa.
HDMI-KABEL
För anslutning av tv-box till tv.
RJ11 TELEFONIKABEL (MEDFÖLJER EJ)

För anslutning av telefon till telefonidosan.
* Medföljer om du beställt detta tillval.

** Medföljer om du beställt router som tillval.
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ANSLUT TV-BOX TILL TV
1

Anslut tv-boxen till en tv
Anslut din box till din tv med den medföljande HDMI-kabeln.

2

Anslut tv-boxen till tjänstefördelaren
Koppla nätverkskabelns ena ände i tv-boxen och den andra i den port i tjänstefördelaren som
är avsedd för tv (vanligtvis LAN 2). Har du beställt trådlös tv-brygga från Viasat kan du hitta
information om hur du kopplar in den via den medföljande inkopplingsguiden för tv-bryggan.

3

Sätt in ditt programkort i tv-boxen
Se sidan 2.

4

Anslut tv-boxen till ett eluttag
Tv-boxen startar automatiskt när den ansluts till ett eluttag. Vänta till lysdioden på framsidan
lyser grönt. Om inget händer kan du prova att trycka på POWER för att starta boxen.

5

Starta tv:n och välj rätt källa
Välj källa genom att trycka på
du kopplat HDMI-kabeln till.

-knappen på fjärrkontrollen till din tv och välj sedan den källa

6

Välj språk
Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på Sverige-flaggan. Tryck sedan på OK.

7

Anslut till WI-FI
För dig med UHD-box. Välj trådlöst nätverk och skriv in lösenordet genom att använda
siffertangenterna på fjärrkontrollen (tryck fler gånger på siffertangenten för att komma till nästa
bokstav). Är det trådlösa nätverket ej lösenordskyddat behöver du inte ange något lösenord.

8

Välj upplösning
På UHD-box: markera Automatisk. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.
På HD-box: markera 1080i om din tv är Full HD eller UHD, eller markera 720p om din
tv är HD Ready. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.

9

Aktivera ditt programkort
Ring 08-562 033 00 för att aktivera ditt programkort. Välj svarsalternativ 1 och följ instruktionerna. Om din tv-box är ansluten till internet kan du aktivera kortet genom att trycka på den blå
knappen på fjärrkontrollen. Du kan även aktivera ditt programkort på Mina Sidor på viasat.se

DETTA MEDFÖLJER DIN TV-BOX:
tv-box

Fjärrkontroll

VIASAT

4

Programkort

VIASAT

Nätverkskabel

MEDFÖLJER EJ
HDMI-kabel

Tjänstefördelare

1

VIASAT

2
TJÄNSTEFÖRDELARE*

*Tjänstefördelare (medföljer ej). Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt stadsnät och samordnar dina Viasat-tjänster och finns i
flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta
Viasat kundservice.
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ANSLUT FLERA TV-BOXAR TILL TV
1

Anslut tv-boxen till en tv
Anslut din tv-box till en tv med en av de medföljande HDMI-kablarna.

2

Anslut tv-boxen till switchen
Koppla boxen till switchen* med hjälp av en nätverkskabel. Anslut nätverkskabelns ena ände i
boxen och andra änden i valfri LAN-port i switchen. Har du beställt trådlös tv-brygga från Viasat
kan du hitta information om hur du kopplar in den via den medföljande inkopplingsguiden för
tv-bryggan.

3

Anslut switchen till tjänstefördelaren
Koppla switchen till tjänstefördelaren. Sätt en nätverkskabel i WAN-porten i switchen och andra
änden i den port i tjänstefördelaren som är avsedd för tv (vanligtvis LAN 2). Anslut sedan
switchen till ett eluttag.

4

Sätt in ditt programkort i tv-boxen
Se sidan 2.

5

Anslut tv-boxen till ett eluttag
Boxen startas automatiskt när den ansluts till ett eluttag. Vänta till lysdioden på framsidan lyser
grönt. Om inget händer kan du prova att trycka på POWER för att starta boxen.

6

Starta tv:n och välj rätt källa
Välj källa genom att trycka på
du kopplat HDMI-kabeln till.

-knappen på fjärrkontrollen till din tv och välj sedan den källa

7

Välj språk
Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på Sverige-flaggan. Tryck sedan på OK.

8

Anslut till WI-FI
För dig med UHD-box. Välj trådlöst nätverk och skriv in lösenordet genom att använda
siffertangenterna på fjärrkontrollen (tryck fler gånger på siffertangenten för att komma till nästa
bokstav). Är det trådlösa nätverket ej lösenordskyddat behöver du inte ange något lösenord.

9

Välj upplösning
På UHD-box: markera Automatisk. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.
På HD-box: markera 1080i om din tv är Full HD eller UHD, eller markera 720p om din tv är HD
Ready. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.

10

Anslut flera tv-boxar
Anslut nu nästa tv-box genom att utföra steg 1–2 och 4–9 ovan. När du har anslutit samtliga
boxar ringer du 08-562 033 00 för att aktivera dina programkort. Välj alternativ 1 och följ
instruktionerna. Om din tv-box är ansluten till internet kan du aktivera kortet genom att trycka
på den blå knappen på fjärrkontrollen. Du kan även aktivera ditt programkort på Mina Sidor på
viasat.se

DETTA MEDFÖLJER DIN TV-BOX:
tv-box

Fjärrkontroll

VIASAT
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Programkort

VIASAT

Nätverkskabel

MEDFÖLJER EJ
HDMI-kabel

Switch

Tjänstefördelare

1

VIASAT

FLERA TV-BOXAR

2

SWITCH*

10
VIASAT

3
TJÄNSTEFÖRDELARE**

*Switch (medföljer ej). För att ansluta flera digitalboxar behöver du en switch. Switchar kan köpas i de flesta elektronikbutiker.
**Tjänstefördelare (medföljer ej). Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt stadsnät och samordnar dina Viasat-tjänster och finns i
flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta
Viasat kundservice.
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ANSLUT TILL BREDBAND
OCH TELEFONI
Med Viasat får du telefoni och bredband smidigt via telefonidosan och bredbandsuttaget
på tjänstefördelaren. Du kan också koppla till en router till telefonidosan för att trådlöst
ansluta t.ex. dator, mobil och surfplatta.

MED ROUTER
1

Koppla telefonidosan till tjänstefördelaren
Koppla en nätverkskabel från den port i tjänstefördelaren som är avsedd för internet
(vanligtvis LAN 1) till porten INTERNET i telefonidosan.

2

Koppla telefonidosan till routern
Koppla en nätverkskabel från telefonidosan med ena änden i porten INTERNET och
den andra änden i valfri LAN-port i routern.

3

Koppla telefonen till telefonidosan
Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.

4

Koppla datorn till routern
Anslut en nätverkskabel mellan datorn och valfri LAN-port på routern. Har du en
router med WI-FI kan du trådlöst ansluta t.ex. dator, mobil och surfplatta.

UTAN ROUTER
A

Koppla telefonidosan till tjänstefördelaren
Koppla en nätverkskabel från den port i tjänstefördelaren som är avsedd för internet
(vanligtvis LAN 1) till porten INTERNET i telefonidosan.

B

Anslut telefonen direkt till telefonidosan
Koppla telefonen till telefonidosan. Koppla telefonen till porten Phone 1 på
telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.

C

Anslut datorn direkt till telefonidosan
Har du inte en router ansluter du datorn till porten ETHERNET på telefonidosan med
den medföljande nätverkskabeln och anslut sedan telefonidosan till ett eluttag.

DETTA BEHÖVER DU VID INSTALLATION:
Nätverkskabel

Router*

* För installation med router.
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Telefonidosa

Switch

Tjänstefördelare

RJ11 Telefonikabel

?

EN ELLER FLERA TV-BOXAR
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KOM IGÅNG MED PLAYTJÄNSTER
OCH HYRBUTIKEN I BOXEN
– ANSLUT DITT USB-MINNE
Du som är tv-kund har tillgång till våra Playtjänster och vår hyrbutik för film direkt
i din tv-box. Att komma igång med Playtjänsterna är enkelt. Följ instruktionerna
nedan och titta sedan direkt i din tv genom att trycka på VOD-knappen på
fjärrkontrollen. Saknar du USB-minne kan du beställa ett via Viasat Kundservice.

Steg 1: Anslut USB-minnet
• Stoppa in USB-minnet i USB-porten
som sitter på baksidan av din tv-box.
• Starta om boxen för att den ska känna
av USB-minnet.

USB-PORT

Vill du använda USB-minnet
för Playtjänsten?

JA
NEJ

VOD-KNAPP PÅ
FJÄRRKONTROLLEN

Steg 2: Tryck på VOD-knappen
• Välj JA när du får frågan om du vill använda USB-minnet.
• Tryck sedan på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna
playtjänsten.

10

VIASAT

KOPPLA IN DIN INSPELNINGSBARA HÅRDDISK

Om du beställt en inspelningsbar Samsung 680 UHD tv-box medföljer en extern
hårddisk med 500 GB lagringsutrymme. Med den externa hårddisken ansluten till din
UHD-box kan du spela in, spola tillbaka och ladda ned innehåll från playtjänsterna.

HDD
Steg 1: Anslut den externa hårddisken
Den externa hårddisken kopplas till ingången
märkt HDD på baksidan av tv-boxen via USBkabeln. Hårddisken är utformad för att enkelt
placeras under tv-boxen. OBS! USB-minnet
ska ej vara anslutet samtidigt som hårddisken.

Vill du använda hårddisken
för Playtjänsten?

JA
NEJ

VOD-KNAPP PÅ
FJÄRRKONTROLLEN

Steg 2: Tryck på VOD-knappen
• Välj JA när du får frågan om du vill använda hårddisken.
• Tryck sedan på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna
playtjänsten.
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