ENKEL TEKNISK GUIDE
Bredbånd - TV - telefoni

NYTTIGE TIPS
Flytting av TV-uttak, oppsett av spredenett og innvendig kabling.
Dersom du pusser opp eller av andre grunner ønsker å flytte TV-uttaket, anbefaler
vi at du bruker en fagmann ved installering eller endring av antenneledningene.
Trenger du hjelp til innvending kabling eller oppsett av spredenett for TV og telefon
kan Eidsiva bredbånd sine partnere eller en autorisert el-installatør hjelper deg med dette.
Har du spørsmål eller ønsker anbefaling på valg av firma, ta kontakt med vårt kundesenter
på telefon 03370.

NYTTIGE NETTSIDER
WWW.NETTFART.NO
Test kapasiteten på nettoppkoblingen din! For å få rett resultat
bør du koble din PC rett i hjemmesentralen med kabel før du
foretar målingen. Les flere tips på nettfart.no. Har du hastigheter
på 50 Mbit og over anbefaler vi å bruke www.bredbandskollen.se.
WWW.NETTVETT.NO
Informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av internett.
WWW.NORSIS.NO
Hjemmesiden til Regjeringens satsning på informasjonssikring i
Norge. Veiledninger, leksikon og oversikt over nyttige sikkerhetsverktøy.
WWW.SLETTMEG.NO
Rådgivning for deg som føler deg krenket på nett. Guider og råd
til hvordan du kan få slettet ting fra nett.

WWW.MEDIETILSYNET.NO/NO/TRYGG-BRUK
Nasjonalt koordineringsorgan for trygg bruk av digitale medier
for barn og unge.
WWW.EIDSIVA.NET
Brukerveiledninger til våre produkter og ofte stilte spørsmål fra
våre kunder.
«MIN SIDE»
På min side kan du oppdatere din personlige profil, skaffe deg
flere produkter fra Eidsiva bredbånd eller få oversikt over dine
fakturaer. Glemt brukernavn og passord?
Send SMS Brukerinfo [ditt kundenummer] til 03370.
Kundenummer finnes på din faktura.

Sjekkliste

BREDBÅND
1

RESTART UTSTYRET
Forsøk å slå av og på både PC, modemet og ruteren.

2

SJEKK TILKOBLING
Nettverkskabler skal klikke når du setter dem på plass.
Du bør vurdere å bytte kabel dersom kabelen ikke klikker.
Alle kontakter som kan skrus bør etterstrammes en gang
i blant.

3

SJEKK MODEMLAMPENE
Kontroller lampene på modemet ditt. Dersom det lyser fast
på de grønne lampene er det ikke noe galt med forbindelsen
fra Eidsiva bredbånd.

4

PROBLEMER MED INTERNETT PÅ ÉN PC?
Har du flere PCer i huset, men kun en med internettproblemer bør du sjekke denne. Eidsiva bredbånd leverer
internettilgang til alle enheter, uavhengig av hvilken type
PC/enhet det er.

PLASSERING AV TRÅDLØS ROUTER
Ruteren din bør plasseres høyt (øverst i
bokhylla, på toppen av et skap) og i øverste
etasje dersom boligen din går over flere
etasjer. Det bør være så få vegger som
mulig mellom ruteren og PC ‘en Det er også
en fordel å plassere den sentralt i boligen.

Sjekkliste

DIGITAL-TV
1

RESTART GET-BOKSEN
Forsøk å koble fra strømmen på Get-boksen, vent i 30
sekunder og skru på strømmen igjen.

2

VALG AV ANTENNEKABEL
Vi anbefaler at du bruker en antennekabel levert av Get.
Antennekabelen bør ikke være lenger enn 10 meter, og ikke
være skjøtet eller synlig skadet.

3

SJEKK TILKOBLING
Sjekk at kablene sitter godt fast – både i antenneuttaket i
veggen og bak på Get-boksen. Forsøk å skru de opp for så
å skru de til igjen.

4

FINN RIKTIG AV-KANAL
For å få digitale signaler, må TV-en være stilt inn på riktig
AV-kanal. Fremgangsmåten kan variere fra TV til TV. Se
i brukerveiledningen til din TV dersom du er usikker på
hvordan dette gjøres. Se etter en av disse knappene på
fjernkontrollen. AV, input, kilde, source. Bla deg ned i listen
over AV-kanaler til du får TV-bildet ditt.

5

RESET
Har du fortsatt problemer med TV-signalene dine kan du
prøve å nullstille dekoderen. Dette gjør du ved å trykke
inn knappene merket «get» og «ok» foran på boksen
helt likt (ikke fjernkontrollen), mens du ser på TV. Du
vil nå få opp en melding om du ønsker å fabrikkresete
dekoderen. Trykk OK igjen og start Get boksen på nytt.

OPPDATERING AV GET-BOKSEN
Mangler du en eller flere kanaler? Hvis du
har et hengelåsikon på skjermen, eller får
opp «vennligst vent, det kan ta opptil tre
timer før du får kanalene du har bestilt»
evt. «du har ikke tilgang til kanalen» kan
programkortet ditt trenge en oppdatering.

sandbeck.no

16000006366

VI HJELPER DEG GJERNE!
Vi hjelper deg gjerne med spørsmål vedrørende ditt abonnement, tekniske
problemer og mer utfyllende informasjon om dine produkter og tjenester.
Når du kontakter vår kundeservice møter du kvalifiserte medarbeidere som
vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg.
HJELP OG BRUKERVEILEDNINGER
På våre hjemmesider finner du svar på de mest vanlige spørsmålene våre
kunder stiller, i tillegg til brukerveiledninger til de aller fleste produkter.
KONTAKT OSS
Du kan kontakte oss ved å ringe vår kundeservice på 03370, eller bruke
kontaktskjemaet som du finner på vår hjemmeside www.eidsiva.net.
EIDSIVA BREDBÅND XTRA-SUPPORT
Vår Xtra-support er en betalt tjeneste hvor vi hjelper deg med problemer som
faller utenfor vårt vanlige supportområde. Telefon 61 28 86 50.
Åpent man-fred 08:00 – 20:00.

