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 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation 

Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter

TIPS! 
Gå in på comhem.se/tivo support 
för mer information. Här hittar  
du till exempel tips på hur du går 
tillväga om din antenn kabel inte 
är tillräckligt lång.

TIPS! 
Skaffa ett syskonabonnemang 
till din gamla digitalbox!

TiVo-antennkabel  
med skruvkontakt

Antennkabeladapter

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.

 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.    

TiVo trådlös USB-brygga

SÄLJS AV COM HEM SÄLJS AV COM HEM OCH DATOR-/TV-HANDLARE
Trådlösa bredbandsroutrar
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BÖRJA MED ATT SE HUR DITT 
COM HEM-UTTAG SER UT
Com Hem-uttaget sitter oftast i närheten av din tv och är troligen det uttag som du har  
kopplat din tv till idag. Com Hem-uttaget kan ha tre eller två hål.  

Följ installationsanvisning grönt för TRE hål eller orange för TVÅ hål.

FORTSÄTT MED ATT VÄLJA PÅ VILKET  
SÄTT DU VILL ANSLUTA TIVO-BOXEN 
TiVo-boxen bör kopplas till ditt bredband. Bäst är att använda en nätverkskabel, men om du inte kan  
eller vill använda en kabel kan du använda en TiVo trådlös USB-brygga, som du kan köpa av Com Hem. 

Du kan också koppla TiVo-boxen direkt till ditt Com Hem-uttag utan en koppling till bredband. 

TV RUttag märkta TV och R

ANTENNUTTAG MED TVÅ HÅL

Uttag märkta DATA, TV och R/FM

ANTENNUTTAG MED TRE HÅL
TVDATA             FM

DATA

TV R
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INSTALLATIONSALTERNATIV FÖR DIG  
SOM HAR COM HEM-UTTAG MED TRE HÅL

TRE HÅL
Märkta DATA/TV/R  

eller DATA/TV/FM

Koppla in kablarna enligt ett av alternativen A, B eller C. Fortsätt sedan till sidan 8.

[3] SCART
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[7] HDMI
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[1] CABLE IN

DATA

TV R

A  Inkoppling av TiVo-box utan bredband när du bara har tv från Com Hem

Kontrollera att 
skyddshylsan är 
borttagen

HDMI in

TVDATA             FM

DATA

TV R

Om du inte kan eller vill ansluta med en 
nätverkskabel kan du ansluta trådlöst, 
se alternativ C.B  Inkoppling av TiVo-box till bredband med nätverkskabel, när du har tv från 

Com Hem och bredband från Com Hem eller annan bredbandsleverantör

[3] SCART

[2] 
OPTICAL

AUDIO

[7] HDMI

[6
] U

SB
   

   
 [5
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NE
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[8] 
POWER
DC 12V
3A(Max)

[1] CABLE IN

DATA

TV R

HDMI in

Kontrollera att 
skyddshylsan  
är borttagen

Antennkabeladapter

Trådlös  
bredbandsrouter 

Bredband måste  
vara inkopplat
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TiVo trådlös 
USB-brygga

C  Inkoppling av TiVo-box till bredband med TiVo trådlös USB-brygga när du har tv från Com Hem och 
bredband från Com Hem eller annan bredbandsleverantör. TiVo trådlös USB-brygga säljs separat.

[3] SCART

[2] 
OPTICAL

AUDIO

[7] HDMI

[6
] U

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

[1] CABLE IN

DATA

TV R

HDMI in

Trådlös  
bredbandsrouter 

Bredband måste  
vara inkopplat

VAL AV UTTAG FÖR DIN ANTENNKABEL
• Om DATA-uttaget är ledigt sätter du antennkabeln där. 

Tänk på att skruva bort skyddshylsan innan du kopplar in kabeln.

• Om DATA-uttaget är upptaget sätter du antennkabeln i TV-uttaget
med medföljande antennkabeladapter. 

•  Om varken DATA- eller TV-uttaget är ledigt drar du ut kabeln
som sitter i TV-uttaget och sätter i antennkabeln med
antennkabeladaptern där.

UTTAG FÖR DIN MODEMKABEL
• Om du har bredband från Com Hem är modemkabeln från trådlös

bredbandsrouter ansluten till DATA-uttaget. 

Kontrollera att 
skyddshylsan är 
borttagen

Antennkabeladapter
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INSTALLATIONSALTERNATIV FÖR DIG SOM 
HAR COM HEM-UTTAG MED TVÅ HÅL

TVÅ HÅL
Märkta TV och R

 Koppla in kablarna enligt ett av alternativen A eller B. Fortsätt sedan till sidan 8.

[3] SCART

[2] 
OPTICAL

AUDIO

[7] HDMI

[6
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[8] 
POWER
DC 12V
3A(Max)

[1] CABLE IN

A  Inkoppling av TiVo-box till bredband med nätverkskabel, när du 
har tv från Com Hem och bredband från annan leverantör. 

HDMI in

TV R

Antennkabeladapter

Trådlös bredbandsrouter 
Koppla nätverkskabeln till ledig port 
Bredband måste vara inkopplat

Om du inte kan eller vill ansluta med en 
nätverkskabel kan du ansluta trådlöst, 
se alternativ B.
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B  Inkoppling av TiVo-box till bredband med TiVo trådlös USB-brygga när du har tv från  
Com Hem och bredband från annan leverantör. TiVo trådlös USB-brygga säljs separat.

[3] SCART

[2] 
OPTICAL

AUDIO

[7] HDMI

[6
] U

SB
   

   
 [5

] E
TH

ER
NE

T

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

[1] CABLE IN

HDMI in

TIPS! 
Gå in på comhem.se/tivo support för mer information.  
Här hittar du till exempel tips på hur du går tillväga om  
din antennkabel inte är tillräckligt lång.

TiVo trådlös 
USB-brygga

Trådlös bredbandsrouter
Bredband måste vara inkopplat

Antennkabeladapter
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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. 

•  Använd Source-knappen på fjärrkontrollen till din tv. 
Den brukar se ut så här:  AV Ext. Source . 

•  Exempel: 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. 

GENOMFÖR  
INSTÄLLNINGS GUIDEN 
I TIVO-BOXEN
Välj språk för boxens menyer

Välj Svenska eller Engelska med  och  på TiVo-boxens  

fjärrkontroll. Bekräfta val med OK .

Hämtar inställningsinformation
På skärmen kan du se hur installationen fortsätter, steg för steg.



9 

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 uppdatering-
en är klar fortsätter installationen.

Ge TiVo-boxen ett namn
Markera ett av de färdiga förslagen med  och  och bekräfta 
med OK . 

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.

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.

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.

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



11 



SÄ
18

4-
18
04

 v
er

 6
.0

Com Hem Kundservice 90 222, www.comhem.se




