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Inkoppling med två enheter  
av tv-bryggan

Inkoppling med tv-brygga och  
Arris NVG468MQ router

För dig som vill koppla in din tv-tjänst trådlöst, utan att dra en nätverkskabel mellan din tjänste-
fördelare och tv-box. Sändare och mottagare består då av två likadana enheter. För att koppla in 
en andra tv-box med en mottagare för trådlös tv upprepar du steg 2 och 3.

För dig som har Arris NVG468MQ router från Allente och vill koppla upp din tv-tjänst trådlöst utan 
nätverkskabel. Din router fungerar som sändare och din tv-brygga är mottagare.  För att koppla in 
en andra tv-box med en mottagare för trådlös tv upprepar du steg 2 och 3.

1. Koppla in den ena bryggan som sändare till din tjänstefördelare 1. Koppla in din router från Allente som trådlös sändare till din tjänstefördelare

2. Koppla in bryggan som mottagare till din tv-box 2. Koppla in bryggan som mottagare till din tv-box

3. Parkoppla dina tv-bryggor (sändare med mottagare) 3. Parkoppla din tv-brygga med din router (sändare med mottagare)

1.   Koppla in en av bryggorna som sändare, det spelar ingen roll vilken av bryggorna du väljer. Anslut en av de medföljande 
nätverkskablarna i tv-bryggans port markerad LAN 1 och koppla sedan kabeln till tjänstefördelarens port för tv-tjänst.

2.   Koppla ihop sändarenheten med den medföljande strömadaptern. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och att 
adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta I 90 sekunder innan du fortsätter med nästa steg i inkopplingen.

Se till att din router är installerad innan du fortsätter parkopplingen av routern (sändaren) och bryggan (mottagaren).  
När din router har tv-signal från tjänstefördelaren fortsätter du till steg 2. Installationsguide för router och hur du kopplar 
upp din tv-box mot internet finns på kundservicesidorna på allente.se. 

1.   Använd den andra nätverkskabeln och koppla ihop din tv-box med den andra tv-bryggan genom att ansluta nätverks-
kabeln i tv-bryggans port markerad LAN 1 och sedan i tv-boxens nätverksport. Denna blir nu din mottagare.

2.   Koppla ihop mottagaren med en av de medföljande strömadaptrarna. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och 
att adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta i 90 sekunder innan du fortsätter med nästa steg i inkopplingen.

1.   Använd den medföljande nätverkskabeln och koppla ihop din tv-box med bryggan. Anslut nätverkskabel i  
tv-bryggans port markerad LAN 1 och sedan i tv-boxens nätverksport. Denna blir nu din mottagare.

2.   Koppla ihop bryggan med den medföljande strömadaptern. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och att  
adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta i 90 sekunder innan du fortsätter inkopplingen.

OBS! När du tryckt på WPS-knappen på både sändare och mottagare behöver du vänta i cirka 5 minuter.  
Därefter behöver du starta om din tv-box. När detta är gjort är boxen ansluten och du får nu in tv-signalen trådlöst.

OBS! När du tryckt på WPS-knappen på både sändare och mottagare behöver du vänta i cirka 5 minuter.  
Därefter behöver du starta om din tv-box. När detta är gjort är boxen ansluten och du får nu in tv-signal trådlöst.

1.  Tryck in WPS-knappen på  
din brygga (som är kopplad till  
tv-boxen) i 2 sekunder.

WPS-knappen finns här.

Lampan blinkar blått när den 
synkar och lyser med fast blått 
sken när den är klar.
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tv-boxen) i 2 sekunder.
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2.   Tryck in WPS-knappen på din 
brygga (som är kopplad till  
tjänstefördelaren) i 2 sekunder.

Lampan blinkar grönt när den 
synkar och lyser med fast grönt 
sken när den är klar.

2.  Tryck in WPS-knappen på din 
router (som är kopplad till  
tjänstefördelaren) i 2 sekunder.

Lampan blinkar grönt när den 
synkar och lyser med fast grönt 
sken när den är klar.
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Tv-boxens baksida 
Beroende på vilken box du har så 
kan nätverksporten för Ethernet 
ha olika märkning. 

Tv-boxens baksida 
Beroende på vilken box du har så 
kan nätverksporten för Ethernet 
ha olika märkning. 


