
Manual EzyTV Streamingbox 
(Gäller modell Android 8.1, den fyrkantiga boxen) 



FÖRPACKNING OCH INNEHÅLL 

Komponenter Storlek (längd x bredd x höjd) 

Förpackning av kartong 21,0 cm x 14,0 cm x 5,0 cm 

EzyTV-box 10,5 cm x 10,5 cm x 2,0 cm 

Nätverkskabel 1,8 m 

HDMI-kabel 1,0 m 

Strömadapter 1,10 m 

Fjärrkontroll 15,5 cm x 4,0 cm x 2,0 cm (IR) 

Batterier LR03 1,5 V, 2 st. 

Manual Manual erhålls elektroniskt 

ANSLUTNING AV TV-BOX 

Starta med LAN (rekommenderas)

1. Anslut HDMI-kabel mellan TV och TV-box. Välj antingen TVns HDMI-kabel eller den som

levererats tillsammans med TV-boxen.

2. Anslut LAN-kabeln från det lokala nätverket till LAN-uttaget i boxen.

3. Anslut strömadaptern till TV-boxen och därefter till eluttag.

4. När el har anslutits till TV-boxen visas ”boot” i boxens display under ett par sekunder.

5. När ”boot” är klart visas grundinställning 01:00 i ca 10 sekunder i boxens display.

6. När nätverksanslutning hittats visas aktuell tid i boxens display.

7. Ett timglas och ”Loading” visas på TV-skärmen i ca 10 sekunder.

8. TV-applikationen startar på SVT1 efter ca 30 sekunder.
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ÖVRIGA FAKTA OCH REKOMMENDATIONER 

I första hand rekommenderas att EzyTV-boxen ansluts till LAN (se Anslutning av TV-box). I de 
allra flesta fall fungerar även EzyTV-boxen via Wi-Fi beroende på bandbredd och kvalitet på Wi-
Fi. 

Minimikrav på bredbandsanslutning/Internetuppkoppling är 15 Mbit/s per TV-box. Det innebär 
att vid 2 st. installerade TV-boxar krävs 2 x 15 Mbit/s, vid 3 st. installerade TV-boxar krävs 3 x 15 
Mbit/s osv. 

Nätverksuttag bör finnas inom 1,5 meter från TV-boxen (kabeln i förpackningen är 1,8 meter för 
att inte kabeln ska vara spänd). 

Nätverkskabeln bör inte vara längre än 10 meter (om den medföljande kabeln inte används). 

EzyTV-boxen bör inte fästas bakom TV-apparaten eller i ett skåp. Då fungerar inte fjärrkontrollen 
eftersom den inte får kontakt med IR-ögat i boxen (som sitter intill den lysande blå lampan i 
boxen). 

EzyTV-boxen behöver placeras luftigt för att undvika värmeproblem. 

Ett krav är att TV-apparaten har ett HDMI-uttag. 

Om boxen installeras bakom en brandvägg ska följande portar i brandväggen vara öppna: 

1. DNS ska tillåtas via UDP-port 53.
2. NTP ska tillåtas via UDP-port 123.
3. SSL ska tillåtas via TCP-port 443.

För omstart av EzyTV-boxen, dra ut elsladden, vänta 20 sekunder och sätt i den igen. 




