
Den här guiden är till för att du snabbt ska komma 

igång med din tv-tjänst. Mer detaljerade instruk-

tioner fi nner du alltid i den bruksanvisning som 

bifogas tillsammans med den digital-tv-box du har.

Vad fi nns i ditt startpaket?

• Digital-tv-box
• Fjärrkontroll
• Två batterier till fjärrkontrollen
• Strömkabel
• Nätverkskabel
• HDMI-kabel
• Scartkabel
• Programkort
• Allmänna villkor för privata abonnemang

Behöver du en längre nätverkskabel så hittar du det 
i vanliga hemelektronikbutiker. Kontakta vår Kund-
service om du saknar något i ditt startpaket.

Montering Digital-tv-box STC-Zi3219C 

1. Anslut boxen till det vägguttag du vill använda, 
antingen TV-uttaget eller datauttaget.

a) Anslutning via TV-uttaget: Koppla in ena änden 
av antennkabeln i TV-uttaget på digital-TV-boxen 
(märkt ”Antenn In”). Den andra änden av kabeln 
sätter du i TV-uttaget i väggen.

b) Anslutning via datauttaget: Koppla in ena änden 
av nätverkskabeln i nätverksuttaget på digital-TV-
boxen (märkt ”Ethernet”). Den andra änden 

av kabeln ansluter du antingen direkt i datauttaget 
i väggen eller, om du har en Tele2 Home Gateway, 
i någon av de gula uttagen på din gateway.

2. Anslut boxen till din TV, antingen med HDMI-kabeln 
för bästa bild eller med scartkabeln om din TV inte 
har en HDMI-ingång.

a) Anslutning via HDMI: Anslut den medföljande 
HDMI-kabeln från kontakten märkt HDMI på boxen 
till en HDMI-ingång på TV:n. 

b) Anslutning via SCART: Anslut den medföljande 
scartkabeln från boxens ena scartutgång till ledig 
scartingång på TV:n (vanligen märkt Scart1, AV1 
eller liknande). 

3. Sätt in programkortet i kortläsaren på digital-TV-
boxens vänstra sida. Chippet på kortets ovansida 
ska vara riktad nedåt och in mot boxen när kortet 
sätts i.

4. Slå på TV:n
5. Anslut strömkabeln mellan boxens strömingång 

(märkt Power) och ett vägguttag.
6. Slå på strömbrytaren bredvid boxens strömingång. 
7. Om boxen startar i strömsparläge (lysdioden på 

framsidan lyser rött) behöver du även trycka på den 
röda knappen på fjärrkontrollen märkt Power.

Du kan behöva ändra inkälla på din TV till exempelvis 
HDMI1, SCART1, AV1, beroende på vilken ingång på 
TV:n som du anslutit till. Läs i TV:ns bruksanvisning 
hur du gör detta.

Nu är installationen klar!

Snabbguide för Digital-tv-box 
STC-Zi3219C
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