Innan du börjar,
se till att detta
finns i paketet:
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Inställningar

Joicebox
Blackbox
USB-kamera
Antenn
2 st Strömadaptrar
SCART-kabel

1. Det

här är den första skärmen du
möts av på TV:n. Följ de vidare
instruktioner som ges på skärmen.

Se också till
att du har:
Internetanslutning
Abonnemang hos Joice

2. N
 är du är klar kan du ringa ett testsamtal för att se att ljud och video
fungerar. Nu är inställningarna klara!

Mer hjälp?
Detaljerade manualer och
mer information finns på
http://www.myjoice.com/faq/
Ring oss på 040-608 60 90
eller maila på help@myjoice.com

3. M
 ed en dator och webbläsare kan du
nu gå till http://settings.myjoice.com/
för att lägga till kontakter att ringa.

Vi hjälper dig mer än gärna!

Mer än ord
kom-i-gång guide

This appliance complies with the current EU directives about attaining the CE
mark and thus meets the requirements for electrical and electronic equipment
(EMC regulations, regulations and regulations for low voltage equipment.)
MyJoice are trademarks or registered trademarks of myJoice AB in Sweden and/
or other countries. Other brand and product names are trademarks or registered
trademarks of their respective holders.
Information is subject to change without notice.
©2008 by myJoice AB. All rights reserved.
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Börja här!
Börja med att se till att du har en
fungerande internetuppkoppling.
Din internetleverantör ger dig
instruktioner för detta.

Blackboxen kan anslutas till internet
både med kabel eller trådlöst
(WLAN). Vi rekommenderar
uppkoppling med kabel.
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Installera
Joicekit

2

1. Sätt i WLAN-antenn eller nätverkskabel,
beroende på internetuppkoppling, i Blackboxen.
2. Sätt i SCART-sladden (den stora) i Blackboxen enligt bilden och i TV:n.

FÖR BÄTTRE RESULTAT:

3. Koppla in kameran i Blackboxen och
placera den ovanpå TV:n.

Om du redan har kopplat in någon
apparat i TV:ns scart-ingång, koppla ur
den och sätt den i boxens högra
SCART-kontakt.

4. Sätt i strömadaptern i Blackboxen.
(båda medföljande fungerar)
5. Sätt i strömadaptern på undersidan
av Joiceboxen. (båda medföljande fungerar)
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Sätt på TV:n!

En guide på skärmen hjälper dig vidare

