
TELE2 
TRÅDLÖS TV-BRYGGA 
Installationsguide



Följ bara de olika stegen i den här guiden så är du snart igång  
med din nya trådlösa tv-brygga. Lycka till!

• Tänk på att placeringen av enheterna påverkar prestandan hos den trådlösa uppkopplingen.

• Placera dem därför minst cirka 50 centimeter från din tv, bredbandsrouter och annan elektronisk  
utrustning. Placera dem stående så att luft kan cirkulera runt dem så att de inte blir för varma.

• Använd kablarna som följer med i förpackningen. Gamla kablar, eller kablar som är ämnade  
för annan utrustning, kan försämra din uppkoppling.

Förpackningen innehåller:

2 st enheter för  
trådlös tv-brygga

Dokumentation 2 st nätadaptrar 2 st nätverkskablar 1,5 m

Introduktion



Trådlös tv-brygga

Framifrån

•  POWER-lampan: Lyser med ett vitt sken när enheten är 
kopplad till elnätet.

•  Wifi-lampan: Visar status på Wifi. 
–   Grön = bra signalkvalitet 
–   Gul = medium signalkvalitet 
–   Röd = dålig signalkvalitet   
–   Blinkar rött = ingen kontakt

•  WPS-lampan: Enheten konfigurerar automatiskt nät-
verksnamnet (SSID) och WPA-säkerhetsnyckeln.

•  1st Gigabit LAN-uttag för nätverkskabel

•  Strömuttag

•  Återställningsknapp

•  Strömbrytare

•  WPS-knapp, används ej

Bakifrån

                    

Från sidan



Inkoppling av tv-bryggans 
sändarenhet när du har 
en Tele2-router
Alternativ 1 – Mediaomvandlare utan märkta 
portar för telefoni, tv och bredband

Om du använder en Tele2-router så kan du välja att 
ansluta tv-bryggans sändarenhet till Tele2-routern 
eller till mediaomvandlaren. 

• Du kan ansluta tv-bryggans sändarenhet till 
valfritt LAN-uttag (1-4) på Tele2-routern. 

• Eller så kan du ansluta tv-bryggans sändar-
enhet till valfri port på mediaomvandlaren.

Alternativ 2 – Mediaomvandlare med märkta 
portar för telefoni, tv och bredband

I detta alternativ så måste du ansluta tv-
bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren.

• Anslut tv-bryggans sändarenhet till den 
port/uttag som är märkt tv.

1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt 
till valfritt LAN-uttag (1-4) på din 
router eller på valfri port på media-
omvandlaren.

*1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till 
den port/uttag på mediaomvandlaren 
som är märkt tv.

2 Anslut sedan nätverkskabelns andra 
kontakt till den gulmärkta porten på 
baksidan av tv-bryggan.

3 Anslut strömkabeln till strömingången 
på tv-bryggans sändarenhet. Anslut 
den andra änden till ett eluttag.

4 Säkerställ så att strömbrytaren på 
tv-bryggans sändarenhet är intryckt 
(sitter till höger om strömingången). 
När Power-lampan på framsidan lyser 
med ett fast vitt sken så är inkoppling 
av tv-bryggans sändarenhet klar.

Så här enkelt installerar 
du din trådlösa tv-brygga 
till Tele2-router

Alternativ 1
Com Hem-router

Tv- bryggans 
sändarenhet

Tv- bryggans 
sändarenhet
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1 Mediaomvandlare
utan port märkt tv, 
använd valfri port

Alternativ 2
Com Hem-router
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*1

Mediaomvandlare
med märkta portar, 
använd den port som 
är avsedd för tv.

*1

Tips! 
Du kan välja vilken tv-brygga som du vill använda som sändar - eller 
mottagarenhet. Tv-bryggorna kommer automatiskt ställas in utan 
att du behöver göra något.



Inkoppling av tv-bryggans 
sändarenhet till din media-
omvandlare eller datauttag 
när du har en egen router 
Alternativ 1 – Mediaomvandlare utan märkta 
portar för telefoni, tv och bredband

Om du har en egen router så måste du ansluta 
tv-bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren. 

• Anslut tv-bryggans sändarenhet till valfri port 
 på mediaomvandlaren.

Alternativ 2 – Mediaomvandlare med märkta 
portar för telefoni, tv och bredband

Om du har en egen router så måste du ansluta 
tv-bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren. 

• Anslut tv-bryggans sändarenhet till den port/
 uttag som är märkt tv.

1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt
till valfri port/uttag på media-
omvandlaren. 

*1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt 
till den port/uttag som är märkt tv.

2 Anslut sedan nätverkskabelns andra 
kontakt till den gulmärkta porten på 
baksidan av tv-bryggan. 

3 Anslut strömkabeln till strömingången 
på tv-bryggans sändarenhet. Anslut 
den andra änden till ett eluttag. 

4 Säkerställ så att strömbrytaren på 
tv-bryggans sändarenhet är intryckt 
(sitter till höger om strömingången). 
När Power-lampan på framsidan lyser 
med ett fast vitt sken så är inkoppling 
av tv-bryggans sändarenhet klar.

Alternativ 1
Egen router

Tv- bryggans 
sändarenhet

Tv- bryggans 
sändarenhet
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1 Mediaomvandlare
utan port märkt tv, 
använd valfri port

Alternativ 2
Egen router
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*1

Mediaomvandlare
med märkta portar, 
använd den port som 
är avsedd för tv.

*1

Så här enkelt installerar 
du din trådlösa tv-brygga 
till egen router

Tips! 
Du kan välja vilken tv-brygga som du vill använda som sändar - eller 
mottagarenhet. Tv-bryggorna kommer automatiskt ställas in utan 
att du behöver göra något.
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Inkoppling av tv-bryggans mottagarenhet  
till din digitalbox
1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till digitalboxens nätverksuttag. 

2 Anslut sedan nätverkskabelns andra kontakt till den gulmärkta porten  
på baksidan av tv-bryggans mottagarenhet. 

3 Anslut strömkabeln till strömingången på tv-bryggans mottagarenhet.  
Anslut den andra änden till ett eluttag. 

4 Säkerställ så att strömbrytaren på tv-bryggans mottagarenhet är intryckt  
(sitter till höger om strömingången). När Power-lampan på framsidan lyser  
med ett fast vitt sken så är tv-bryggans mottagarenhet klar.

Efter ett tag så kommer WiFi-lampan på framsidan av tv-bryggan att lysa

• Grön = bra signalkvalitet • Röd = dålig signalkvalitet  

• Gul = medium signalkvalitet • Blinkar rött = ingen kontakt

Kvaliteten på uppkopplingen kan påverkas av tex 

• Annan elektronisk utrustning  • Tjocka väggar  

• Grannars WiFi • Placera tv-bryggorna annorlunda  
  för att få bättre signalkvalitet

Så här enkelt installerar  
du din  trådlösa tv-brygga  
till digitalbox

Tips! 
Lyser inte WiFi-lampan efter ca 5 minuter innebär det att enheten  
inte ställt in sig på korrekt sätt. 

Gör då följande: 

Stäng av strömmen genom att trycka in strömbrytaren på både tv- 
bryggans sändarenhet och mottagarenhet. vänta därefter i tio sekunder  
och tryck in strömbrytaren igen för att starta dem. 

Tv- bryggans  
mottagarenhet
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Tele2 Kundservice 90 222 
 www.tele2.se




