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Kom igång
med digital-tv
DRG46–48

DRG46–48

Kom igång med ume.net digital-tv
I denna guide kan du läsa om hur du kommer igång med digital-tv tjänsten om du har en
separat tv-modul installerad på din fiberkonverter. Denna guide vänder sig enbart till dig som
har modell DRG36 eller DRG46-48.

I portalen på www.ume.net ser du hela vårt utbud av digitala tjänster.
Här kan du sätta ihop din egen lösning, beställa och inom kort vara igång.
1. Gå in på ume.net
2. Registrera dig
3. Beställ tjänsten digital-tv
4. Beställ hem din digitalbox umeaenergi.se/digitalbox
5. Klart!

Bra att veta innan du börjar
Om locket till fiberkonvertern fortfarande sitter på plats behöver du börja med att plocka
bort det. Därefter kan du koppla in kablarna för de tjäntser du abonnerar på. För att få loss
locket lyfter du två flikar utåt. De sitter på vardera sida om locket närmast väggen. När dessa
är utdragna kan du lyfta bort locket.

Fliken är på den nedre sidan av
fiberkonvertern

Tryck in dessa
på båda sidorna.

Installation
Koppla alltid en antennsladd emellan kontakten i fiberkonvertern till husets befintliga tv-nät.
Digital signal: Från valt antennuttag drar du sedan en antennsladd till digitalboxen du får
hemskickad från Canal Digital Kabel. Digitalboxen ingår i abonnemanget och följ sedan digitalboxens bifogade manual för att få igång tjänsten.
Analog signal: Du får alltid grundutbudet analogt till samtliga antennuttag. Dra en antennsladd från antennuttaget direkt till din din tv, signalen räcker till fem tv-apparater.

Ström

Tv-kontakt

Lampa

Felsökning
Kontrollera att lampan lyser grönt. Om den lyser rött ring kundservice. Har du dålig tv-bild,
kontrollera först antennkabel och ditt eget tv-nät. Vi felsöker signalen och Canal Digital Kabel
ansvarar för digital-tv boxen. Besök www.canaldigitalkabel.se för mer information.

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som tillhandahåller framtidssäkrade
nät för el och bredband, helt förnybar el från sol, vind och norrländskt vatten samt driftsäker
och bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vår största marknad finns i Umeå men vi har också ett stort
antal kunder och samarbetspartners i övriga landet. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor,
har drygt 360 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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