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Exempel på hur ett nätverk i hemmet kan se ut

Förklaring
IU= Inkommande nätverksuttag ur mediaskåp.
RGW= Trådlös router
BLÅ LINJE= Nätverkskabel till Arris Digitalbox
BLÅ STRECKAD LINJE= Trådlöst nätverk WiFi till Datorer
Surfplattor och skrivare runt om i hushållet

FAQ
Digital-Tvn är den trådlös?
Ja, genom den extra utrustningen som ingår (TECHNICOLOR TG233) kommer digitalboxen kommunicera
med routern via en sändare och mottagare. En sändare kan ha upp till 5 mottagare.
Kan man ha en box till flera TV-apparater?
- Nej, man måste ha en box till varje TV.

Telia digital-TV
Vad är Telia digital TV
Telia digital TV är så mycket mer än att bara se vad som
erbjuds i TV tablån. Med Telia digital-TV har du tillgång till:
Full HD upplösning 1080p (Förutsatt att man har en TV som klarar detta)
Program bibliotek - Se program du missat ex. SVT Play som ingår i alla
kanalpaket. Spola fram/tillbaka i, pausa, starta om ett program som
ligger i biblioteken. Tillgång till de olika programbiblioteken varierar
beroende på vilket kanalpaket man har valt.
Videobutiken - Hyr film direkt från soffan!
Du har filmen i 48 timmar och kan se den när du vill och hur många
gånger du vill. HD upplösning och även filmer i 3D finns att välja på.
Välj bland tusentals titlar. Både de senaste nyheterna och klassiker.
Pay-per-view – Ger dig biljett på första parkett till Allsvenskan och SHL
direktsänt. Se dina favoritmatcher. Betala endast för den matchen du
vill se.
Spotify i Tvn – Har du ett Spotify-konto, eller flera i familjen.
Lägg in dessa i Digitalboxen och spela upp musiken via Tvns ljudsystem.

Arris digitalbox VIP 1113
Mått:
Bredd: 133mm, Djup: 130mm Höjd: 23mm
Produktförpackningens innehåll:
Arris digitalbox VIP 1113
TeliaSonera Fjärrkontroll
2 st AAA-batterier
Nätadapter 6V/1,67A
Nätverks-kabel
HDMI-kabel
OBS Saknar TV Hdmi-ingång så kan Telias support skicka ut en adapter
för Scart kostnadsfritt.

Tillvals produkter för de boende:
Arris VIP 2853 Inspelningsbar box - Spela in ett program medans du tittar på ett annat.
Hårddisken har storleken 320 Gb (motsvarar upp till 140 timmar)
Timeshift – Pausa, spola i programmet, starta om från början.
Upp till 2 timmar bakåt i tiden - Även vid kanalbyte
Appen Spela in – Installera Telias App så kan du programmera inspelningar via din mobilen.
Missat tåget eller tvungen att jobba över? Inga problem, logga in på din box, välj vilka program
som ska spelas in och tryck rec via din Smartphone. (Den är gratis och finns både till IOS & Android)

Vad händer med din telefoni när du byter till Telias fiberlan?
Du måste själv beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Vad du
behöver göra och hur lång tid det tar beror helt på vad du har idag. Du ringer alltid till oss på Telia,
och vi hjälper dig att flytta över ditt telefonnummer till Telia Bredbandstelefoni. Hur lång tid det tar
beror däremot på vad du har idag.

För dig som redan har telefoni hos Telia
Kontakta oss på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt telefonnummer till Telia
Bredbandstelefoni. Vi skickar ett avtal som du behöver godkänna därefter flyttar vi över din telefon
inom några dagar.

För dig som har telefoni hos annan operatör
Kontakta oss på telefon 020-755 766 för att beställa överflyttning av ditt abonnemang till Telia. I
vissa fall behöver vi en fullmakt från dig. Denna ger oss rätt att begära över ditt telefonnummer till
oss och avsluta ditt abonnemang hos den andra operatören.
Vi kan bara ta över ett telefonnummer som är i drift hos den andra operatören, det är därför viktigt
att du inte själv ringer och avslutar ditt abonnemang.
Eftersom vi behöver tid för postgången för avtalet och fullmakten, är det viktigt att du i god tid ringer
till oss och beställer. Kontrollera med din fastighetsägare/hyresvärd när det är beräknat att
överkopplingen ska ske, och berätta detta för oss när du ringer

Att tänka på
• Fullmakten måste skrivas under av den person som står som ägare av telefonen för att vara
giltig.
• Beställ i god tid, helst 3-4 veckor innan överflyttningen om ditt telefonnummer ska flyttas över
från någon annan operatör.
• Om datumet för leveransen av det nya nätet till fastigheten ändras, tänk på att ringa till oss och
ändra tid för omkopplingen, så att du inte blir utan telefon.

