
Koppla in TiVo® trådlös USB-brygga till Com Hems TiVo®-box

  Installera TiVo-boxen enligt instruktionerna  
i TiVo-boxens förpackning utan att ansluta  
den trådlösa USB-bryggan.

  När TiVo-boxen är färdiginstallerad,  
sätt boxen i standby – tryck på .

  Fäll upp USB-bryggan.

  Anslut USB-kabeln till ett av TiVo-boxens  
USB-uttag och till USB-bryggan.

  Sätt på TiVo-boxen, tryck på Com Hem - 
knappen  på TiVo-boxens fjärrkontroll.

 Från TiVo Start välj Inställningar.

 Välj Inställningar.

  Om du har aktiverat Föräldrakontroll,  
ange PIN-kod.

  Välj Nätverk.

  Välj Ändra nätverksinställningar.

  När du ser meddelande  
Nätverksproblem har hittats 
alternativt 
Nätverksuppkopplingar har hittats 
välj 
Trådlös USB-nätverksadapter

KoNFIgUraTIoN aV TrådlöST NÄTVerK 
Tryck OK .

NamN På TrådlöST NÄTVerK 
Markera ditt trådlösa nätverk med  och .  
Bekräfta val med OK . 

Tips! Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan  
över tillgängliga nätverk kan det bero på att du har  
valt att dölja nätverket. Då måste du skriva in namnet  
på nätverket manuellt. 

Markera ange nätverksnamn och tryck .  
Skriv in nätverksnamnet med tangentbordet  
på skärmen.

aNge NÄTVerKSlöSeNord
Skriv in lösenordet till nätverket med tangentbordet  
på skärmen. När du är klar, markera  
Nätverkslösenord är angett. Bekräfta med .

Tips! Nätverksnamn och -lösenord kan du hitta på 
bak-/undersidan av bredbandsroutern eller i routerns 
dokumentation. Det varierar mellan tillverkarna.  
Eller så har du bytt till ett eget lösenord.

aNSlUTNINgSProBlem
Om tv-skärmen visar ett felmeddelande i detta  
skede beror det sannolikt på störningar i den trådlösa 
kommunikationen. Tryck på  igen. Det kan hända att 
du får prova flera gånger innan det lyckas*. 

Tips! Placera den trådlösa USB-bryggan fritt  
under installationen för att minimera risken för  
störningar i den trådlösa mottagningen.

HÄmTar INSTÄllNINgSINFormaTIoN
När alla punkterna på bildskärmen är klara, fortsätt  
genom att trycka på OK .

graTUlerar! 
Nu är du klar. Tryck på Com Hem- knappen högst  
upp på fjärrkontrollen  för att komma igång.

*  I bostadsområden med många trådlösa nätverk som konkurrerar  
om radiofrekvenserna, kan det förekomma störningar i den trådlösa 
kommunikationen. Detta drabbar alla boende i området i olika ut-
sträckning och är ingenting som Com Hem råder över. Vid svåra stör-
ningar kan det vara nödvändigt att i stället använda nätverkskabel.
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Installationsguide
Allt du behöver veta för att installera  

TiVo® trådlös USB-brygga

Nu är allt klart och du kan använda Com Hems  
TiVo®-tjänst med TiVo® trådlös USB-brygga.

Com Hem Kundservice 0771-55 00 00  
www.comhem.se

SÄ125-1305 Installationsguide USB-brygga


