
Koppla upp TV-apparat på IP-TV från Telenor 
 
Med gruppanslutningen till bredband och IP-TV som föreningen har med Telenor följer det 
med en router och en TV-box (och ibland även en Wi-Fi brygga). Dessa är Telenors egendom. 
Se säljdokumentet https://brfhembygden.se/mitt-boende/kop-och-forsaljning  för mer 
information om vad du kan/skall göra vid flytt. 
 
Förenklat ser det då ut så här: 
 

 
 
Starta med att hitta bredbandsuttaget. Från Bredbandsuttaget går det en kabel (markerad i 
rött) till routern. Det kan även finnas en switch (Tjänstefördelare) inkopplad. TV-boxen tar 
bara emot en Ethernet kabel som ”input” (stödjer alltså inte Wi-Fi i sig själv). Det måste 
alltså skapas en förbindelse mellan en gul port på baksidan av routern till Ethernet uttaget 
på baksidan av TV-boxen. Detta kan man åstadkomma genom: 

• Dra en Ethernet kabel mellan de två portarna 
• Vissa lägenheter (få) beställde att få ett Ethernet nätverk i lägenheten som tilägg vid 

byggnationen och då kan detta användas till ett uttag så nära TV-boxen som möjligt 
och en kabel därifrån. 

• Använda en Wi-Fi brygga/extender och sätta bryggan nära TV-boxen och dra en kabel 
från bryggan till TV-boxen. Bryggan skall då stå i läge ”AUTO”. 

 
Så här kan det se ut om man använder en brygga för att komma nära TV-boxen för att kunna 
ansluta en kabel. Trafiken går då logiskt från routern via Wi-Fi till bryggan: 
 



 
 
Vill man ansluta ytterligare TV-apparater finns det ett par olika sätt att göra det på: 

• Skaffa en Apple TV (generation 4 eller nyare) alternativt en Google Chromecast (som 
använder en mobiltelefon som fjärrkontroll). Apple TV har stöd för mer streaming 
appar och är generellt enklare att handha även om den är dyrare.  

• Skaffa ytterligare TV-box från Telenor med kort (rekommenderas ej då det är ganska 
dyrt och oflexibelt) 

 
Apple TVn har Wi-Fi i sig och ansluts då med fördel på det SSID som har 5GHz i namnet för 
bästa prestanda. SSID och kod står på undersidan av routern samt på ett plastkort som följde 
med routern. Sedan kan man ladda ner Telenors streaming app och logga in med sitt Telenor 
id och lösenord så är de kanaler du prenumererar tillgängliga. Telenor tillåter streaming till 
upp till två samtidiga devicer per prenumeration. Du kan självklart också använda appar från 
Viaplay, SVTplay etc och strömma innehåll på TVn. 

Förutsättningen är att TVn är hyfsat modern och har en HDMI-ingång:        S k SMART TV 
kan också fungera utan en Apple TV / Chromecast i vissa fall. 
 
Så här ser det ut i olika rum om lägenheten är utrustad med ett ethernet nätverk:  

 
 
Typisk konfiguration för ett hem med flera TV är att man ansluter TV-boxen till ”huvud”-TVn, 
eventuellt genom att använda en Wi-Fi brygga och sedan har Apple TV som man kör över 
Wi-Fi vid de andra TV-apparaterna. 
 
Bruksanvisningar och guider för Telenors produkter finns här: 

• Router - https://www.telenor.se/handla/tillbehor/till-bredband/technicolor-799-
xtream/  

• TV-box - https://www.telenor.se/support/tv-och-stream/guider-och-manualer/  
• Wi-Fi brygga - https://www.telenor.se/support/fast-

bredband/wifi/installation/technicolor-tg234/  
• Aktivera Telenor stream: https://www.telenor.se/aktivera-stream  

 


