
FIND DEN INFRARØDE FØLER:
Den infrarøde føler sidder foran på din parabol- 
eller kabelmodtager eller DVR, normalt bag et 
mørkt, undertiden rødligt plastvindue. Hvis du 
ikke kan se føleren, kan du lyse med en 
lommelygte gennem vinduet og se efter en lille 
pære, der ligner den for enden på emitterne.

Det kan være en god idé at vente med at sætte 
emitterne fast, indtil du har installeret 
SlingPlayer-softwaren. Når du er sikker på, at 
en emitter sidder rigtigt, kan du fjerne tapen og 
sætte den fast.

Anbring emitterne øverst og nederst på din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR, så de 
peger mod dens IR-føler. De skal stikke så 
langt frem, at de kan sende et signal til din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR.

Tilslut IR-styrekablet: 
Parabol-/kabelmodtager- 
eller DVR-bruger
IR-styrekablet betyder, at Slingbox kan fungere som 
en universel fjernbetjening, der betjener den enhed, 
du kobler den til. Det kan bruges sammen med din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR og mange 
andre enheder. Kablet gør, at du kan bruge enhedens 
menuer og guider. Kablets emitterende sender 
signaler til din enheds IR-føler, ligesom enhver anden 
fjernbetjening.

VIGTIGT: Når du installerer SlingPlayer-softwaren, 
forsøger Setup Wizard at kommunikere med din enhed 
via IR-styrekablet. Sørg for at placere emitterne over 
den infrarøde føler på enheden, før du installerer 
SlingPlayer-softwaren.

Hvis Setup Wizard ikke styrer enheden, kan det 
være nødvendigt at justere emitternes position.

Tilslut kablet til 
IR-stikket på 
Slingbox. Kablet skal 
sættes helt ind.
Det klikker, når det 
er sat helt ind.

Emittere

IR-føler
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Lad os komme i gangLad os komme i gang

Tilslut tv-kilden til Slingbox™

Parabol-/kabelmodtager- eller DVR-brugere:
Har din parabol- eller kabelmodtager eller DVR ledige udgange?

Husk at tilslutte de røde og hvide 
lydkabler til lydudgangene på din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR 
og til Audio/Video In på Slingbox.

Denne kombination giver den bedste videokvalitet.
Hvis din parabol- eller kabelmodtager eller DVR har en 
ledig S-Video-udgang, bør du udnytte den bedre 
videokvalitet. Tilslut det medfølgende S-Video-kabel fra 
S-Video-udgangen på din parabol- eller kabelmodtager 
eller DVR til S-Video In på Slingbox. Du skal også 
tilslutte de røde og hvide lydkabler.
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Fra din parabol- eller kabelmodtager eller DVR til Slingbox
Vælg én af disse forbindelser, alt efter hvilke udgange der er ledige på din parabol- eller kabelmodtager eller DVR.

Dette kabel giver en god videokvalitet. 
Tilslut kablet til den ledige udgang på din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR og til 
Audio/Video In på Slingbox.

Brug kun dette kabel, hvis din parabol- eller 
kabelmodtager eller DVR ikke har S-Video- 
eller lyd-/videoudgange. Tilslut den medføl-
gende SCART-adapter til udgangen på din 
parabol- eller kabelmodtager eller DVR og til 
lyd-/videokablet, der er tilsluttet Audio/Video 
In på Slingbox.

S-Video-kabel og lydkabler Lyd-/videokabel SCART-adapter

Velkommen! Vi vil ønske dig tillykke med din Slingbox™. 
Følg disse anvisninger for at tilslutte din ny Slingbox og 
begynde at se tv-programmer, uanset hvor du er.

TIP: Tv-apparatet behøver ikke at 
være tændt for at bruge Slingbox, 
men det kan være en hjælp under 
opsætningen.

Tilslut det passende medfølgende kabel/kabler til indgangene i Slingbox.

UDGANGE

 VIGTIGT: Du må ikke tilslutte 
en A/V-modtager til Slingbox.

Gå til
OPSÆTNING

B
Hvis du bruger en antenne (ingen parabol- eller 
kabelmodtager eller DVR)

Kontrollér, at alle kabler 
er sat helt ind.

Når du er 
færdig, er 
du klar til 
at tilslutte 
IR-
styrekablet.

JA
Gå til

OPSÆTNING
A1

NEJ
Gå til

OPSÆTNING
A2

OPSÆTNING 

OPSÆTNING

Fra Slingbox til dit tv
Udføres, hvis det er nødvendigt

Udfør dette trin, hvis du skal fjerne det/de kabler, der nu forbinder 
din parabol- eller kabelmodtager eller DVR til dit tv for at indsætte 
Slingbox i opsætningen. Dette kan være nødvendigt, hvis din enhed 
kun har ét sæt udgange. Denne forbindelse fører din tv-kilde 
igennem Slingbox og tilbage til tv-apparatet.

Tilslut samme kabeltype til udgangen bag på tv-apparatet, som du 
brugte til indgangen på Slingbox. Hvis du fx tilsluttede S-Video og 
de røde og hvide lydstik til Slingbox, skal du lave samme forbindelse 
til dit tv.  

Hvis du bruger SCART-adapteren, skal du tilslutte SCART-adapteren 
til din parabol- eller kabelmodtager eller DVR og derefter tilslutte dit 
originale SCART-til-tv-kabel fra adapteren til tv-apparatet. Brug det 
medfølgende lyd-/videokabel til at tilslutte SCART-adapteren til 

VIGTIGT: Hvis du tilsluttede et antennekabel fra enheden til Aerial/Cable In på 
Slingbox, skal du bruge Aerial/Cable Out fra Slingbox til forbindelsen til dit tv. Se 
et eksempel i OPSÆTNING B. 

ELLER

Brug S-Video-kablet og 
lydkabler, hvis det er muligt

Hvis S-Video IKKE findes, skal
du bruge lyd-/videokablet

Når du er færdig,
er du klar til at 
tilslutte IR-
styrekablet.

VIGTIGT: Hvis din parabol- eller 
kabelmodtager eller DVR kun har 
SCART-tilslutninger, skal du bruge den 
medfølgende SCART-adapter.

Tilslut tv-kilden til Slingbox:
Antennebruger (ingen parabol- eller
kabelmodtager)

VIGTIGT: Du kan ikke bruge S-Video eller Audio/Video Out fra 
Slingbox til tv-apparatet, hvis du bruger denne opsætning.

Tilslut den indgående kabelledning til Aerial/Cable In på Slingbox. Hvis 
den indgående kabelledning fra væggen er tilsluttet direkte til tv-
apparatet, skal du bruge det medfølgende antennekabel til at tilslutte 
Slingbox til dit tv-apparat eller din parabol- eller kabelmodtager.

TIP: Hvis du har et kabelmodem, vil du måske kunne modtage dine 
grundlæggende kabelkanaler via samme kabel, der leverer din 
internetforbindelse. Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte den 
indgående antenneforbindelse fra væggen til Aerial/Cable In på 
Slingbox og tilslutte Aerial/Cable Out fra Slingbox til kabelmodemet. 
Husk at tilslutte Slingbox til din router.

Fortsæt til  
TRIN 2 
Tilslut Slingbox til 
netværket
(på bagsiden)

TIP: Intet tv? Det er ikke noget 
problem. Du kan tilslutte din 
tv-kilde direkte til Slingbox.

OPSÆTNING

3

Pakken indeholderFire enkle trin
Slingbox 

S-Video-kabel

2 lyd-/videokabler

AntennekabelEthernet-kabel

IR-styrekabel

Strømadapter
Det er nemt at tilslutte din Slingbox, og det tager kun et par 
minutter. Fremgangsmåde:

Tilslut tv-kilden til Slingbox
Slingbox passer til enhver tv-kilde: Antenne, 
parabol- eller kabelmodtager. Hvis du har en 
kabelboks, en parabolmodtager eller digital 
videooptager, skal du bruge IR-styrekablet 
(infrarød) til at betjene den tilsluttede enhed.*

Tilslut lysnettet
Sæt stikket fra Slingbox i en 
stikkontakt.

2 4Tilslut Slingbox til netværket
Slingbox leveres med et Ethernet-kabel, der 
tilsluttes direkte til din router. Du kan også 
benytte andre tilslutninger, der medfølger.

Installér softwaren
Din computer skal køre Windows® 
XP og være tilsluttet netværket 
enten fjernt eller lokalt for at bruge 
Slingbox.

*Du kan tilslutte andet lyd-/videoudstyr til Slingbox. Læs mere i Slingbox Brugermanual om installation og 
brug af din nye Slingbox. Gå til www.slingmedia.com/support for at se den nyeste dokumentation og 
oplysninger om fejlfinding.

Begynd med 1 Tilslut tv-kilde til Slingbox for at følge 
anvisningerne eller se Kort og godt på bagsiden, hvor hele 
opsætningen er beskrevet.

1

SCART-adapter

Du kan stadig bruge SCART-forbindelsen til 
dit tv. Se et eksempel i OPSÆTNING A2.
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Tillykke! Fejlfinding
• Hvis strømlampen ikke lyser, skal strømadapterkablet sættes godt 

fast.
• Du ser ikke tv-kilden, når du installerer softwaren:

  – Kontrollér, at netværks- og strømlamperne lyser.
  – Kontrollér kabelforbindelserne til og fra Slingbox igen. 
   Du har måske tilsluttet et video- eller lydkabel forkert fra din 

tv-kilde.
  – Kontrollér, at kablerne er sat helt ind i udgangene bag på 

Slingbox. Kablerne slutter tæt.
 – Kontrollér, at din parabol- eller kabelmodtager eller DVR er 

tilsluttet indgangene på Slingbox.
• Hvis Setup Wizard ikke betjener enheden:

  – Kontrollér, at IR-styrekablet er sat helt i.
  – Flyt emitterne til et andet sted foran på din parabol- eller 

kabelmodtager eller DVR.

• Hvis netværkslampen ikke lyser:
 – Kontrollér, at Slingbox fysisk er tilsluttet din router via et 

Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse (tilbehør).
   Kontrollér, at der er tændt for routeren.

• Hvis netværkslampen blinker, har Slingbox ikke modtaget en 
gyldig IP-adresse fra din router.
   Kontrollér, at computeren og Slingbox er tilsluttet samme router.
 – Tryk på knappen Reset bag på Slingbox.

• Hvis tv’et ikke kører, skal du tilslutte udgangen på Slingbox til 
indgangene på tv’et. (Se Opsætning A2.)

 Brug for mere hjælp?

• Se Slingbox User Guide på installations-cd’en.
• Gå til www.slingmedia.com/support.

4 TIP: Hvis du har en bærbar, er det nemmere at installere softwaren i 
samme rum som din Slingbox, så du kan holde øje med installationens 
forløb.

Installér SlingPlayer™-softwaren

Før du begynder
• Kontrollér, at din computer er tilsluttet 

samme router som din Slingbox.

• Hvis du har en parabol- eller kabelmod-
tager eller DVR, skal du kontrollere, at den 
er tændt og indstillet til direkte fjernsyns-
visning (ikke optager et program), og at 
tv-skærmen ikke viser en menu.

VIGTIGT: Setup Wizard og SlingPlayer-programmet 
finder automatisk Slingbox på netværket. Visse 
personlige firewall-sikkerhedsprogrammer 
kan blokere denne proces eller se Slingbox 
som en ”indtrængende enhed.” SlingPlayer kan 
have problemer med at kommunikere med Slingbox. 
Hvis det sker, skal du ændre indstillingerne i 
sikkerhedsprogrammet, så Slingbox ses som en 
enhed på netværket.

Om Setup Wizard
Du ledes igennem opsætningen af 
Slingbox, så den fungerer sammen med 
din tv-kilde og dit netværk. Hvis du har en 
parabol- eller kabelmodtage eller DVR, kan 
det være en hjælp af kende 
modelnummeret.

1. Download den nyeste software til Slingbox 
på www.slingmedia.com/software til 
din harddisk. Kør det downloadede 
softwareinstallationsprogram for at lægge 
SlingPlayer-softwaren på din computer.

2. Følg anvisningerne på skærmen for at 
afslutte opsætningen. Hvis du har tilsluttet 
Slingbox-kablerne korrekt, vises billeder og 
lyd fra din tv-kilde under opsætningen.

3. God fornøjelse med din nye Slingbox!

Download softwaren

Hvis netværkslampen ikke tænder i 
løbet af 30 sekunder, skal du 
kontrollere, at Slingbox er tilsluttet 
korrekt til netværket/routeren.

Hvis netværkslampen blinker hurtigt, 
skal du trykke på knappen Reset bag på 
Slingbox og holde den inde i 10 sekunder. 
Lamperne foran på Slingbox blinker hurtigt 
fra venstre til højre og blinker derefter 
langsomt. Dermed nulstilles Slingbox til 
fabriksindstillingerne. Efter nulstilling bør 
netværks- og strømlamperne lyse.

!

Hvis de to lamper lyser, 
er du klar til at installere 
SlingPlayer™-softwaren.

Se flere løsninger under ”Fejlfinding” eller gå til www.slingmedia.com/support.

Tilslut den medfølgende strømadapter til 
Slingbox og en stikkontakt. Når den er sat til, 
tændes strømlampen      , og lampen blinker 
et par gange, når Slingbox starter.

Netværkslampen       lyser, hvis 
Slingbox modtager en IP-adresse 
(din router anerkender Slingbox 
som en ny enhed på netværket). 
Hvis både strøm- og 
netværkslamperne lyser, er du 
klar til at installere softwaren.

3 Sæt Slingbox™ strømadapteren i stikkontakten

Hvis du har flere routere i netværket, skal du læse følgende:

Mere end én router
Hvis du har 2 routere i 
netværket

Kombination af 
modem/router
Hvis dit kabel- eller 
ADSL-modem også leverer 
routerfunktioner

Kombination VoIP-gateway
Hvis din VoIP (Voice over 
Internet Protocol)-gateway også 
leverer routerfunktioner

Router 2Modem
+ Router

Internet

RouterVoIP-gatewayModem

Internet

Router 2Router 1

Internet

Modem

Med væksten i trådløst og kombineret netværksudstyr er nogle 
netværk blevet alt for komplicerede med flere routere, selvom 
en enkelt kunne klare opgaven. 

Når der installeres flere routere, oprettes der flere lokalnetværk 
i boligen, så deling af printere, filer, online-spil og installation af 
Slingbox bliver unødvendigt kompliceret.  
 

Hvis nogle af disse konfigurationer passer på 
dig, skal du gå til 
www.slingmedia.com/support/multiple 
før du opsætter din Slingbox.

2
Slingbox kan bruges sammen med enhver hurtig internetforbindelse eller et 
bredbåndsnetværk. Du skal have en router for at kunne bruge Slingbox.

VIGTIGT: Hvis routeren ikke er inden for kabelafstand 
af Slingbox, kan du:

• Bruge stikkontaktbroer, som bruger boligens 
eksisterende stikkontakter til at tilslutte enheder til 
netværket. Disse stikkontaktenheder, der også 
kaldes HomePlug eller Powerline-broer, er nemme at 
opsætte og bruge sammen med Slingbox, idet der 
ikke kræves nye ledninger.

• Bruge en trådløs bro, der forbinder enheder, der er 
uden for din routers Ethernet-kabels rækkevidde, 
trådløst til dit netværk.

Læs mere på www.slingmedia.com/support.

Tilslut Slingbox™ til netværket (routeren)

TIP: På www.slingmedia.com/support kan 
du se listen over anbefalede 
routere, trådløse broer og 
stikkontaktbroer på. Følg de 
installationsanvisninger, der 
følger med det udstyr, du 
køber.

Hvis din Slingbox er placeret i 
nærheden af et Ethernet-stik 
eller din router, kan du bruge det 
medfølgende Ethernet-kabel til at 
tilslutte Slingbox til dit netværk. 
Du kan også købe et længere 
Ethernet-kabel, hvis det 
medfølgende kabel ikke kan nå 
din router.

ELLER

Kort og godt
Her ses en komplet opsætning. Din færdige opsætning kan se 
anderledes ud, afhængig af tv-kilde, netværksudstyr og andre 
underholdningskomponenter.

Parabol-/kabelmodtager eller DVR

Til router

1

1

2

3

Netværk

Strøm
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