Gör det själv!

Bovärdarna tipsar om sysslor du kan klara på
egen hand - så slipper du vänta på oss!

Våra bovärdar finns alltid till hands för våra hyresgäster. Men ibland kan det vara onödigt att felanmäla saker i din
lägenhet som du enkelt fixar själv. Här tipsar bovärdarna om vilka saker du kan göra själv - för att slippa felanmäla och
vänta på oss. Den här gången är det David, bovärd i Edsbyn, som berättar om vilka enkla knep du kan testa om din
TV är ur funktion, innan du hör av dig till oss.

Felsök din TV!
• Se efter att den gröna lampan framtill på
boxen lyser, annars är boxen inte igång. Om den
inte lyser, slå igång boxen.

• Kontrollera att alla kontakter sitter i
ordentligt. Om någon sitter löst kan det vara
därför det inte fungerar.

• När tvn visar felmeddelanden, gör boxen
strömlös genom att dra ur strömkontakten.
Vänta i 30 sekunder och stick sedan i kontakten
igen för att låta boxen återstarta.
• Om tvn fortfarande inte startar när boxen
är återstartad kan man prova att göra samma
omstart med intenon genom att dra ur
strömkontakten och vänta 10 sekunder. Intenon
sitter i ett vit plåtskåp ovanför entrédörren eller i
någon av dina garderober.

• Står det ”ingen signal” på din TV? Se efter att
den står inställd på rätt källa. Om kabeln från
boxen går in i tvn i kontakten där det står ”hdmi
2” måste TV:n också vara inställd på hdmi2 för
att signal och bild skall komma fram. Använd rätt
fjärrkontroll! Se nedan.

• Se till att du använder rätt fjärrkontroll! Kontrollen
som följde med din TV ska bara användas för att slå
av och på TV:n. För att byta kanal, höja och sänka
volymen, text-TV med mera behöver du använda
kontrollen som tillhör boxen.
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