Bredbands-TV - en modern TV-värld som ger dig valfrihet att skapa din egen TV-lösning!
Bredbands-TV, eller IPTV som det också kallas, är ett nytt sätt att se på TV. Bredbands-TV innebär att du
via din bredbandsuppkoppling ansluter TV, dator eller surfplatta och tittar på valt TV-utbud från vald
tjänsteleverantör. Bredbands-TV ger dig en skarp bild och ett bra ljud samt möjlighet att välja bland ett
flertal olika tjänster som t ex kanalutbud, hyra film via nätet eller köpa enskilda sportevenemang.
En TV-lösning med stor valfrihet helt enkelt!
För att få tillgång till bredbands-TV lägger du en beställning hos en av de tjänsteleverantörer som finns i
kundportalen - ume.net – som då förser dig med en TV-box, programkort samt information om hur du
kommer igång med din TV-tjänst. Saknar du tjänstefördelare i lägenheten kommer vi automatiskt att
skicka hem en till dig kostnadsfritt i samband med att du lägger din beställning hos tjänsteleverantören.
Tillvägagångssätt för att ansluta bredbands-tv:
Från uttaget i din lägenhet kopplar du en nätverkskabel
till den röda porten på tjänstefördelaren som det står
ume.net på. Strömsladden kopplar du in i strömuttaget
som återfinns på den vänstra sidan av tjänstefördelaren.
Från tjänstefördelaren ansluter du sedan dina
abonnerade tjänster. Från den gula porten som det står
Internet på ansluter du en nätverkskabel direkt till din
dator eller till en router. Det finns två blå portar som
benämns Bredbands-TV, använd någon av dem för att
ansluta TV-boxen som du får hemskickad. Observera att
det är viktigt att koppla enligt ovan beskrivning, för om
portarna förväxlas fungerar ingen av dina tjänster.
Tjänstefördelare

Vill du veta mer om bredbands-tv kan du besöka vår hemsida umeaenergi.se eller kontakta den
tjänsteleverantör du vill veta mer om. Har du frågor gällande inkoppling av tjänstefördelaren kontakta vår
kundservice så hjälper de dig.
Kontaktuppgifter:
Kundservice: 090-16 00 20
E-post: kundservice@umeaenergi.se
Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Besöksadress: Storgatan 34
Telefon 090-16 00 00
E-post: umea.energi@umeaenergi.se
Hemsida: umeaenergi.se

