
Manual EzyTV Streamingbox 
(Gäller modell Arris, den runda boxen) 
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Anslutning 

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 ett eluttag.
4. När el har anslutits till TV-boxen lyser färgdisplayen på framsidan av TV-boxen rött

(i ca 3 sek). Därefter övergår färgdisplayen till gult under uppstart (i ca 10 sek).
5. Färgdisplayen blir grön och Arris-loggan visas på TV-skärmen följt av ”Loading”, därefter

ytterligare en ”Loading” med ett timglas.
6. Efter ca 20 sekunder startar TV-applikationen och en TV-kanal visas på TV-skärmen.

HDMI-kabel LAN-kabel Strömadapter 
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Ändring av IP-adress från 

dynamisk till statisk tilldelning 
(Obs! Behövs ej i normalfallet) 

1. Dra ut strömkabeln ur boxen. Tryck ner den runda knappen på ovansidan av boxen under
Arrisloggan och koppla in strömkabeln igen. Fortsätt hålla nere knappen.

2. Fortsätt hålla knappen nertryckt i 15 sekunder tills färgdisplayen på framsidan av boxen blinkar
rött. Släpp knappen.

3. När TVn visar Arrisloggan trycker man på menyknappen på fjärrkontrollen till boxen. Då visas
systeminformation på TV-skärmen.

4. Navigera mellan flikarna genom att trycka högerpil på navigeringsknapparna tills IP är markerat,
tryck sedan nedåtpil för att markera ”IP Resolution”.

5. Tryck OK på fjärrkontrollen för att ändra det markerade ifrån ”DHCP” till ”STATIC”. Tryck nedåt ännu en
gång för att markera ”IP ADDRESS” och sedan på OK på fjärrkontrollen för att manuellt knappa in IP-
adressen. Gör likadant för Netmask, Gateway och DNS.

6. Tryck pil uppåt ett par gånger tills ”IP”-fliken är markerad igen och tryck sedan högerpil för att
komma till ”Exit”, tryck nedåt och välj ”Save and Reboot” för att spara ev. ändringar.



POWER 
Standby 

INFO 
Kanal/programinfo 

CH +/- 
Val av kanal 

Meny 
Kanalmeny 

Navigeringsknappar 
OK 

Blå knapp 
Systeminformation 

Röd knapp 
Välj ljud/undertext 

Retur 
Retur/kanalmeny 

Volym +/- 
Volymjustering 

TEXT 
Text-TV 

Mute 
Stäng av ljud 
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Fjärrkontroll 
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Frågor och svar vid felsökning 

Säkerställa IP-adress och bandbredd 
Vid anslutning-problem av boxen så vill vi att ni säkerställer att rätt bandbredd finns tillgänglig och 
även att ni har en svensk IP-adress. Koppla då in en dator på samma nätverkskabel ni använder till 
Ezy TV boxen och kontrollera följande: 

 Vi vill att ni först testar att gå in på https://www.iplocation.net/ där vi är intresserade av
vilken IP-adress ni får och vilket land det står att er IP-adress är från.

 Efter det vill vi att ni testar att gå in på http://www.bredbandskollen.se/ och gör 3 st
mätningar där vi vill veta vilken hastighet ni får på nedladdning respektive uppladning.

Brandvägg 
I de fall kunden har en egen brandvägg som TV-boxen är ansluten till, behöver följande portar vara 
öppna för utgående trafik i brandväggen: 

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

Färgdisplayen (lampan) på boxen lyser inte 
Boxen får ingen ström. 
Möjliga orsaker: 
 Strömkabel eller adapter är inte inkopplad
 Strömadapter är trasig
 Boxen är trasig

Bilden är svart och det händer ingenting när jag använder fjärrkontrollen 
Finns ingen videosignal mellan box och TV. 
Möjliga orsaker: 
 HDMI-kabel är inte inkopplad/glappar
 TV-apparaten är inställd på fel ingång (ex. HDMI2 men boxen är ansluten till HDMI1)

Bilden fryser och blir sen svart 
Boxen har tappat kontakt med huvudcentralen. Möjliga orsaker: 

 Boxen har tappat sin internetanslutning
 Boxen har tappat kontakten med VPN-servern
 Ett fel har inträffat i huvudcentralen för den aktuella kanalen

Boxen har inga kanaler 
Det är svart bild och kanalmeny/tablå visar ”No channel”. 
Möjliga orsaker: 
 Boxen har inget kanalpaket tilldelat (efter att kanalpaket läggs på måste boxen startas om)



Felkod ”Error 1002” visas 
Boxen når inte servern. Möjliga orsaker: 

 Boxen saknar anslutning till internet
 Boxen är inte aktiverad av leverantören

Felkod ”Error 1003” visas 
Boxen har inte fått någon tjänst kopplad till sig. 
 Boxen måste aktiveras av leverantören

Felkod ”Error 1005” visas 
Boxen har inte fått rätt konfigurationsparametrar från huvudcentralen. 
 Kontakta leverantören

Felkod Error 2: Could not get IP address. Please check the network connection and 
restart both the gateway and the STB 
Boxen blir inte tilldelad en IP-adress. 
 Kontrollera din internettjänst och eventuell Router/DHCP-Server
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Frågor och svar vid felsökning 

Omstart av box/TV-portal 
Omstart av box/TV-portal kan göras på två sätt: 
 Dra ut strömadaptern antingen från eluttag eller från boxen, vänta i 10 sek och sätt in den igen.
 Tryck på Power-knappen på fjärrkontrollen, boxen sätts då i standby-läge (färgdisplayen lyser rött).

Vänta 1 minut och tryck sedan på Power-knappen igen. Detta startar om TV-portalen i boxen
(kanallista läses in på nytt).
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