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Quick guide til Kabelplus TV boks. 

Tillykke med din nye Kabelplus TV boks.   

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye 

TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer. 

God fornøjelse med din nye TV-portal!  

TV signaler på Kabelplus TV boks leveres af: 

  
 

Tilslutning med HDMI-kabel og mini-DIN kabel. 

1. Kabelplus TV boksen kan tilsluttes enten med et HDMI-kabel eller rundt mini-DIN 

stik (scart kabel). Vi anbefaler du tilslutter TV boksen og TV’et med et HDMI-

kabel, da det giver den bedste billedkvalitet. Har du et ældre TV uden HDMI 

tilslutning skal du anvende Mini-DIN tilslutningen. 

Tilslutning til netværk. 

1. Placer TV boksen nær dit TV. 

2. For at din Kabelplus TV boks virker, skal du tilslutte den ene ende af 

netværkskabelet i netværksporten (7) på din Kabelplus TV boks, og din anden 

ende i dit netværksporten på dit kabelmodem. 

Strømtilslutning. 

1. Forbind den medfølgende strømadapter og tilslut stikket i den lille runde indgang  

bag på din TV boks. 
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Tilslutning af ekstern lyd 

1. Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® 

system), kan du vælge en af følgende to muligheder. 

2. Analog Stereo:  Mini DIN stikket indeholder analog TV og lyd, og her kan du så 

tilslutte dine eksterne lyd- og TV apparater. 

3. Digital audio: Indsæt fiberkabel med Digital Audio på TV boksen, og kablets 

anden ende med stikket på dit TV eller audio system.  

 

Hentning af TV portal 

1. Tænd for dit TV og din Kabelplus TV boks.  

2. Vælg det rigtige input på TV’et. Normalt er det HDMI1, men lidt afhængig af den type TV, 

du har, kan det også være SCART, RGB eller andre indgange. 

3.   TV boksen kobler sig nu på netværket og henter seneste firmware version. Vent 

venligst til den er færdig. Ved opstart vil du se en opstartsskærm med en indikation af, hvor 

boksen er i opstartsprocessen. Vent venligst.  

4.   Hvis du oplever problemer, skal du notere teksten på skærmen, før du kontakter 

Kabelplus kundeservice. 

5.   Når download er færdigt, vil du se den først TV kanal, som TV boksen finder (normalt 

DR1). Nu er alt klart, og du kan nu bruge fjernbetjeningen til TV boksen for at bevæge dig 

rundt og vælge kanaler. 

 

Generelt om brug af TV boksen 

Lampen foran på TV boksen lyser blåt, når den er tændt, og rødt, når den er på standby. 

Du tænder og slukker for TV boksen ved at trykke på den røde Standby-knap på 

fjernbetjeningen. 

Det er vigtigt, at du peger fjernbetjeningen hen imod TV boksen, når du trykker på den. Når 

du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil TV boksens lampe blinke blåt. Det er tegn på, 

at den modtager signaler. Lampen lyser konstant blå, når du ikke trykker på 

fjernbetjeningen. Når du har trykket på en knap, skal TV boksen have tid til at reagere. 

Derfor vil der gå lidt tid, før du ser ændringer på skærmen.  
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Fjernbetjening – Daglig betjening. 

Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og 

NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, 

GUL og BLÅ på fjernbetjeningen. 

Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp af 

genvejsknapper. 

Visning af hovedmenu: Tryk MENU. Hovedmenuen kommer til syne på 

skærmen.  

Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte 

menupunkt markeres med en orange ramme. Tryk OK for at vælge et 

menupunkt. 

Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et 

menupunkt. Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de 

forskellige menuer. Luk hovedmenu: Tryk på MENU. 
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Fjernbetjenings bruger guide 
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Kabelplus Boks tilslutninger og indgange. 

 

 

1: USB-stik finder du på højre side af boksen. 

2: Coax tilslutning til TV signal. 

3: Udgang til lyd (optisk kabel).  

4: Multimedie tilslutning til lyd og video/RGB. 

5: IR-Sensor.  

6: HDMI-stik for tilslutning til HD-ready TV.  

7: ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning. 

8: 12V POWER Strømtilslutning.

 


