
6  Slå på din TV, välj källa och börja titta.
Använd SOURCE-knappen (kan även heta INPUT) på din fjärrkontroll  
för TV:n för att välja rätt källa för att hitta rätt bild från boxen.

OBS! Din TV kan ha flera HDMI/SCART-ingångar (1, 2 eller 3).  
Titta på baksidan av din TV för att se vilken ingång du har  
kopplat din box till. Välj sedan denna ingång i listan över källor. 

1  Koppla ur strömmen.
Se till att de apparater som ska kopplas till varandra (box och TV) är frånkopplade innan du gör några kopplingar.

eller

5  Sätt i ditt programkort från Boxer.
Sätt i kortet med chippet uppåt som bilden visar. OBS! Har du fått ett nytt  
programkort med din box ska detta ersätta ditt tidigare programkort.

4  Koppla på strömmen.
Koppla in strömadaptern med strömkabeln.  
Koppla därefter strömkabeln till uttaget på boxen.  
Sätt i strömkabeln i vägguttaget.

3  Koppla boxen till TV:n.
Koppla till TV:n med HDMI- eller SCART-kabel.
OBS! Koppling med HDMI krävs om du vill se HD-TV.

2  Koppla boxen till antennuttaget.
Sätt antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN-uttaget på boxen.

Kom igång med din box.

Boxer Kundservice  
Tel: 0771- 21 10 00 
Öppettider: 
Vardagar kl 08.00–21.00 
Helger kl 09.00–20.00

Tycker du att boxen startar långsamt?
För att värna om miljön har vi valt att låta våra boxar  
gå ner i djup stand by. Om du vill ändra inställningen  
så gör du det genom att gå till: Inställningar sedan  
vidare till Avancerat där du hittar Auto stand by.

Ha tålamod.
Innan du kan titta på dina TV-program 
för första gången gäller följande:
• Uppstartstiden för boxen är ca 45 sek.
•  Det kan ta upp till 15 min för  

betal kanalerna att sätta igång  
från det att du startat boxen.

Vi på Boxer värnar om miljön, därför hittar du boxens användarmanual på vår hemsida istället. På boxer.se/hardvaruguide kan du läsa mer om hur din box fungerar.

Det finns inte möjlighet att koppla upp boxen mot internet då denna funktionalitet tagits bort. Anslut  
därför ingen internetkabel till boxen. Playtjänster samt Boxers filmbutik kan istället tas del av via Boxer Play. 
Besök www.boxer.se/tv/boxer-play för att läsa mer om hur du går tillväga.
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