Instruktion för byte av router och TV-box
Den nya routern är bara att byta ut ”sladd för sladd” (observera dock att den har ett nytt namn och nytt
lösenord). Du behöver justera infästningarna i skåpet.
För att det ska gå smidigt att byta till den nya TV-boxen är det viktigt att först ta bort sina koder från den
gamla TV-boxen och sedan lägga till dessa i den nya TV-boxen. Det gör ni på följande sätt:
1. Logga in på Telia.se. Detta kan göras med en kod som du har sedan tidigare eller med BankID.

2. När du loggat in så väljer du ”mina koder”

3. Välj ”visa koder” för det abonnemang där du vill byta TV-box

4. Notera Identifikationskod och Kontrollkod. Dessa behövs för att aktivera den nya TV-boxen med rätt
abonnemang.
5. Starta TV:n och den gamla TV-boxen
6. Gå till ”Inställningar” i TV-menyn

7. Välj ”Systeminställningar” och ”Ta bort användarkoder”

8. TV-boxen startas nu om.

9. När TV-boxen startats om så kommer du till inloggningsbilden. Nu kan du stänga av den gamla TVboxen och koppla in den nya.

10. När den nya TV-boxen startar upp första gången kommer den uppdatera automatiskt. Det tar en liten
stund och TV-boxen kommer kanske att starta om under tiden.

11. När uppdateringarna är klara så kommer samma login-bild visas som när du stängde av den gamla TVboxen. Välj ”Logga in”.

12. Skriv in din identifikationskod och välj ”Nästa”.

13. Skriv in din kontrollkod och välj ”Logga in”-

Nu borde allt vara klart.
Den nya TV-boxen ersätter den gamla och hör till lägenheten (dvs bostadsrättsföreningen). Om ni vill
behålla den gamla för att använda med ett annat abonnemang så går det bra. Om ni inte vill behålla den
gamla boxen så måste den sorteras som el-avfall på en återvinningscentral (gäller även gammal router). Vi
har ingen hämtning av elektronik i föreningens soprum så lägg den inte där.
.
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