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Innhold i pakken

Kontroller at innholdet i esken er komplett før du monterer JKN-box.

A. JKN-box

B. Fjernkontroll inkl. batteri

C. Strømforsyning

D. HDMI-kabel

E. Overgang antenneledning

F. Nettverkskabel

G. Audio/video kabel  
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Alternativ 1  
Tilkobling med kabel-TV-signal 

Viktig! Dersom man endrer fra Alternativ 2 til Alternativ 1 må endring 
rapporteres inn til kundeservice for at det skal fungere.

NB! JKN-box må være tilkoblet internett for å fungere. 

Koble HDMI-kabelen mellom JKN-box og TV

1.  Koble strømadapter til JKN-box

2.  Koble Nettverkskabel mellom JKN-box og LAN port i Ruter

3.  Skru på overgang til antennekabel i inngang RF IN på JKN-box. Koble 
antennekabelen mellom overgang antennekabel til TV-uttaket i veggkontakt

4. Koble nettverkskabel mellom WAN port i router og Ethernet port i Modem

5. Koble coax modemkabel mellom modem og veggkontakt (skrutilkoblinger)
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Alternativ 2 
Streaming via internett

Viktig! Dersom man endrer fra Alternativ 1 til Alternativ 2 må endring 
rapporteres inn til kundeservice for at det skal fungere. 

1. Koble HDMI-kabelen mellom JKN-box og TV

2. Koble strømadapter til JKN-box

3. Koble Nettverkskabel mellom JKN-box og LAN port i Ruter

Det er mulig å bruke WIFI istedenfor nettverkskabel, men det er ikke anbefalt.  
(se side 12 for WIFI tilkobling)
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Fjernkontroll til JKN-box kan også brukes til å styre din TV.  
Se side 14 for mer informasjon.

Fjernkontroll

Av og På TV  
(programmerbar fjernkontroll)

Programoversikt

Volum

Nummerknapper for valg 
av TV-kanaler

-Volum +TV  
(programmerbar fjernkontroll)

Start/pause - Stopp 
Spol frem - Spol bak

Valg for undertekst

Valg for lydspor

Kanalliste

Programinfo

Hjemknapp hovedmeny

Av og På dekoder  

Viser pil på skjermen

Valg for undertekst

Tilbake til forrige skjermbilde

Piltaster til navigasjon  
i menyer - OK knapp for å 
bekrefte valg. 

Inngangsvelger TV  
(programmerbar fjernkontroll)

Set (programmerbar fjernkontroll)
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Frontpanel 

Rødt lys: JKN-box i standby

Blått lys: JKN-box er i bruk
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Hovedmeny (Hjemknapp)

Når du klikker på  
Hjem-knappen  
får du opp dette  
skjermbildet.

Under ser du en  
oversikt over de  
forskjellige valgene.

TV - Se TV kanaler

EPG – Se programoversikt

NRK TV – NRK app med TV innhold fra NRK

YouTube – YouTube app 
 

Oppdater – dekoderen vil hente ny nettverksinformasjon fra internett

Nettverk - Innstillinger for internettoppkobling

Skjerm – Innstillinger for skjerm

Om – info om dekoder og Jæren Kabelnett

Scroll nedover for å finne valgene under:

TV

EPG

NRK TV

YouTube

Nettverk

Oppdater

Skjerm

Om

8



Se TV 

Velg TV i hovedmeny 
og trykk OK på 
fjernkontroll

Bla i kanalutvalget 
med piler på 
fjernkontroll og velg 
ønsket TV kanal. 
Bekreft med å trykke 
OK på fjernkontroll

Du kan også bla i kanaler 
når du ser på en TV-kanal 
med pil opp/ned eller 
kanalvelger knapp på 
fjernkontroll

Trykk OK to ganger på 
fjernkontrollen for å gå 
tilbake til kanaloversikten.
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Programarkiv

Bla i kanalutvalget med 
piltaster for å finne den 
kanalen du ønsker å se 
programarkiv på (NB! Ikke 

alle TV kanaler har programarkiv 

tilgjengelig). Når markør er på 
ønsket kanal, trykk pil ned 
på fjernkontroll for å velge 
dag. Pil ned en gang til for 
å velge ønsket program. 
Bekreft med å trykke OK.

Bruk Start/pause-, 
stopp, spol 
fremover- og spol 
bakover-knappene på 
fjernkontrollen for å 
navigere i programmet.
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EPG – Programoversikt

Velg EPG i hovedmeny og 
trykk OK på fjernkontroll.

Bla med piltaster for å se 
programoversikten. Trykk 
OK på fjernkontroll for å 
gå til valgt TV kanal.

10 11



WIFI tilkobling

NB! Vi anbefaler alltid oppkobling til internett med nettverkskabel  
for best resultat. 

Velg Nettverk i  
hovedmeny og trykk  
OK på fjernkontroll.

Velg nettverket du ønsker 
å koble deg til og trykk 
OK på fjernkontroll.

Skriv inn passordet til 
det trådløse nettverket 
og velg next. Du er nå 
tilkoblet WIFI.
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Programmer fjernkontrollen til JKN-box slik at den kan kontrollere TV-en, da 
slipper du å ha flere fjernkontroller å forholde deg til.

Bruk den samme fjernkontrollen på 
JKN-box og TV

1. Trykk SET-knapp i 2-3 sekund, LED-lys vil lyse sterkere

2. Trykk på den knappen du ønsker å lære opp (i dette eksempelet av/på-
knapp). LED vil begynne å blinke.

3. Plasser fjernkontrollen til din TV mot fjernkontroll til dekoderen med 1-3 cm 
mellomrom slik at de peker mot hverandre

4. Trykk på motsvarende knapp på TV fjernkontroll (i dette eksempelet av/på-
knapp). LED på dekoder fjernkontrollen vil nå blinke 3 ganger. 

5. Gjenta punkt 3 og 4 til du har lagt til de knappene du ønsker.

6. Avslutt læringen med å trykke SET på dekoder fjernkontroll 

 
Instruksjoner (engelsk) finner du også på baksiden av fjernkontroll
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Feilsøking

Ingen lys i frontpanel på JKN-box 
- Kontroller at JKN-box er tilkoblet strøm og at strømknapp (ON/OFF) på baksiden  
 av JKN-box er trykket inn (ON).

Finner ingen TV-kanaler ved tilkobling av antennekabel (kabel-TV signal) 
- Kontroller at antennekabelen er tilkoblet, se side 4 for mer info. 
- Skru av og på JKN-box med ON/OFF knapp på baksiden, eller trekk ut strømledning. 
- Kontroller at HDMI kabel mellom JKN-box og TV er skikkelig tilkoblet. 
- Forsikre deg om at JKN-box er satt opp til å motta kabel-TV signal (Alternativ   
 1, side 4). Ta kontakt med JKN kundeservice dersom det fortsatt ikke virker.

Programarkiv virker ikke 
- Kontroller at JKN-box er tilkoblet internett med nettverkskabel eller WIFI.  
- Skru av og på JKN-box med ON/OFF knapp på baksiden, eller trekk ut strømledning. 
- Dersom JKN-box er tilkoblet internett, og programarkiv fortsatt ikke fungerer,  
 ta kontakt med JKN kundeservice.

Finner ingen kanaler ved streaming 
- Kontroller at JKN-box er tilkoblet internett med nettverkskabel eller WIFI.  
- Skru av og på JKN-box med ON/OFF knapp på baksiden, eller trekk ut strømledning. 
- Kontroller at HDMI kabel mellom JKN-box og TV er skikkelig tilkoblet. 
- Forsikre deg om at JKN-box er satt opp til å motta streaming kanaler (Alternativ 2,  
 side 5). Ta kontakt med JKN kundeservice dersom det fortsatt ikke virker.

«Snø» på TV-skjerm, eller svart skjerm 
- Sjekk at TV er satt til å motta signal fra rett inngang på TV der JKN-box er   
 tilkoblet. Velg rett HDMI inngang på TV ved å trykke på «input/source/AV» knapp  
 på fjernkontroll til TV. 
- Kontroller at HDMI kabel mellom JKN-box og TV er skikkelig tilkoblet. 
- Sjekk at JKN-box er PÅ, blått lys i frontpanel.

Mangler lyd 
- Sjekk om lyden på JKN-box er nedskrudd, skru opp lyd  
 med volumknapp på fjernkontroll til JKN-box.

Fjernkontroll virker ikke 
- Kontroller at JKN-box er slått på, blått lys i frontpanel 
- Prøv med nye batterier i fjernkontroll.

For kontaktinfo  
og åpningstider  

JKN kundeservice,  
se www.jkn.no
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Jæren Kabelnett AS - Arne Garborgs veg 36 - 4344 Bryne - www.jkn.no




