
Digitaltvexpertens Multibox mpeg4 

 

Vi har till dig byggt en ny multibox för att du fortsatt skall kunna se tre fria kanaler på dina tv-

apparater. Så här kopplar du in den och använder den. 

Vad du behöver förutom de delar du fått av oss är att du behöver 5 eller 6 fria el-uttag på platsen där 

din gamla multibox suttit. Antingen vägguttag eller enklast en grendosa. Förslagsvis en 6-vägs eller 

fler, gärna med strömbrytare. 

 

Gå till platsen där din multibox sitter sedan tidigare. Dra ut båda antennkontakterna ur den. Den 

vänstra kontakten (från antennen) kopplar du in på motsvarande kontakt på splittern i den 

”kabelhärva” du har fått från oss. Den andra kabeln kopplar du in i motsvarande kontakt på den 

tredje RF-modulatorn. 

Ta fram de tre strömadaptrarna till dina RF-modulatorer, de ligger i respektive kartong. Koppla en till 

varje RF-modulator men strömsätt de inte ännu. Har du en grendosa med strömbrytare är det 

perfekt, annars väntar du med att sätta in dessa i dina el/vägguttag. 

Nu skall du konfigurera dina RF-modulatorer. Att detta inte är gjort på förhand beror på att det 

varierar var i landet du skall montera lösningen. Detta gjordes även på den gamla multiboxen. 

Börja med att gå till hemsidan www.teracom.se/privat/tv på din telefon eller dator. Knappa in 

adressen du monterar på. Då kommer du att få upp en lista på de olika muxarna ”Nät” som Teracom 

kallar dem. Skriv upp vilka kanaler dessa ligger på. Listan kan se ut som följer: 

 

Göteborg: 

Nät 1: Kanal 30 Nät 2: Kanal 43 Nät 3: Kanal 25 

Nät 5: Kanal 22 Nät 6: Kanal 27 Nät 7: Kanal 9 

 

Det är korrekt att det INTE finns Nät 4, Det är också korrekt att på vissa håll i landet har Nät 7 väldigt 

låga siffror jämfört med de andra. 

Nu tar du fram bruksanvisningen till RF-modulatorerna, den ligger i samma kartonger som du hittade 

nätadaptrarna. Gå till sidan 11, där finns tabell för Europeiska tv-kanaler och de som börjar på 

21 = UHF-bandet. 

Välj ut 3 stycken mellan 21 och helst 48 (man kan jobba upp till 69, men för att minimera risken för 

störningar vill man helst hålla sig under 48. De tre du väljer skall ha minst 2 kanaler mellan sig, och de 

skall ligga minst 2 kanalplatser från de du hittade på Teracom. I exemplet ovan (Göteborg, hade vi 

valt följande: 33, 36 och 39. Har man en jättegammal VHS-bandspelare i sitt nät bör man undvika 

kanal 36, annars går den bra att använda. Gör en markering i bruksanvisningen på de tre du valt ut 

och ta med dig instruktionsboken till dina modulatorer. 

På modulatorn finns 9 st ”dip-switchar”. 1-7 ställer in kanalen, 8 är för testbild och 9 för utnivå. 

När det står en etta ”1” i manualen är det ”uppåt” på switchen = on. När det står 0 är det ”nedåt” på 

switchen = läge off. 

http://www.teracom.se/privat


I vårt exempel börjar vi med kanal 33 = 10000100 enligt manualen, det betyder att switch 1 och 5 

skall stå uppåt, resterande nedåt. Vi ställer ÄVEN switch 8 uppåt för att få testbild. Switch 9 ställer vi 

också uppåt för max signalnivå. Så vår inställning blir: 100001011. Alltså switch 1, 5, 8 och 9 uppåt, 

resterande nedåt. 

Vidare till nästa modulator, där ställer vi på samma sätt kanal 36 enligt följande: switch 3, 6, 8, 9 

uppåt och resterande nedåt. Sista modulatorn; kanal 39 ställer vi: 1, 2, 3, 6, 8, 9 uppåt och resterande 

nedåt. 

Nu kopplar vi in RF-modulatorernas nätadapters till ström och går till en tv och gör en kanalsökning 

för ANALOGA KANALER!. Då bör tv:n efter avslutad kanalsökning hitta 3 kanaler med en bild som ser 

ut som följer: 

 

Om bilden är klar och stabil går du vidare, om bilden har störningar väljer du några andra kanaler. Se 

över dina val jämfört med det du hittade på Teracom. Hittar du inte några alls har du gjort något fel, 

börja om från början. Du kan också dra ut inkommande antennsignal ur splittern för att ta bort 

inkommande signaler medan du jobbar på. När du är klar att gå vidare, se till att du monterat tillbaka 

den. Nu skall du på ALLA modulatorer sätta switch 8 (näst längst till höger) i läge nedåt. 

 

Nu skall du söka in kanaler på dina digtalboxar. Det kan göras på olika sätt. Antingen tar du en liten tv 

(om du har) till din plats där du skall montera grejerna, eller så tar du med dig digitalboxarna till den 

plats där du har en TV och ett antennuttag. Du kan också montera boxarna där de skall stå och söka 

via en tv någonstans i huset, men då måste du ha en hjälpreda. 

Oavsett vilken metod du väljer skall följande göras först: 

 

Ta fram EN fjärrkontroll till boxarna och sätt batterier i den. 

Direktkopplad till TV med HDMI oavsett var: Koppla boxen till TV med HDMI, sätt i 

antennsladden/antennsladdarna i boxen/boxarna, sätt i strömkabeln till boxen. Nu bör du efter en 

liten stund få upp en bild på tv:n där det står AMIKO. Sedan kommer ett landsval, efter det 

upplösning. HÄR VÄLJER DU 576i, detta är viktigt! 

Följ nu instruktionerna i manualen/guiden som följde med boxen (du kan också gå till nedersta delen 

av detta dokument. När du har gjort färdigt den första boxen ställer du den på TV1 och kopplar ur 

strömmen från den. Gör om proceduren med nästa box och ställ den på TV2 och koppla ur strömmen 

från den, gör om med tredje boxen, ställ den på TV4 och koppla ur strömmen från den. Gå vidare till 

avsnittet ”koppla in modulatorerna och boxarna”. 

Om du har lite dålig antennsignal in i huset är det inte säkert att det fungerar att söka kanalerna på 

en annan plats i huset, då får du antingen ta med en TV till din installationsplats ELLER följa nästa 

steg (kräver medhjälpare). 



 

Med en TV ute i huset: Här förutsätter vi att du har kvar antennkabeln inkopplad i TV:n som du haft 

med den gamla multiboxen. 

Koppla in modulatorerna och boxarna. 

 

Koppla in alla tre boxarna till antennkablarna på installations-platsen. Ta fram Scart till RCA-kablarna 

(GUL, VIT, RÖD) till modulatorerna (de ligger i botten i kartongerna till modulatorerna) Sätt en kabel i 

varje box SCART-uttag och koppla in de till RF-modulatorerna. VIKTIGT ATT RÄTT FÄRG KOMMER PÅ 

RÄTT KONTAKT! 

 

har du redan sökt in kanalerna enligt tidigare, sätt i strömsladdarna till alla modulatorer. Nu har du 

bild på den tv:n du använde i första steget. Gå vidare till dina andra TV-apparater och gör en 

kanalsökning som du gjorde i tidigare steg. 

Har du INTE sökt kanaler på boxarna fortsätter du enligt nedan. 

Ta fram och sätt i batterier i EN fjärrkontroll till boxarna.  

Sätt i nätadapter till endast EN box. 

Placera en medhjälpare nere vid TV:n du sökte upp testbilderna på tidigare och ge medhjälparen 

manualen/guiden till digitalboxen. Upprätta en telefonförbindelse till din medhjälpare och gå tillbaka 

till där boxarna står. 

Medhjälparen bör nu se bilden språkinställning på en av kanalerna ni hittade i första steget. När du 

har det bekräftat och att det är förvalt Svenska trycker du OK på fjärrkontrollen. (Om Svenska INTE är 

förvalt, använd pilknapparna för att navigera till Svenska, låt din medhjälpare guida dig med 

kommandon som: ”höger, vänster, uppåt, nedåt”. 

När du tryckt OK på Svenska kommer valet ”upplösning”, HÄR VÄLJER DU 576i, detta är viktigt! 

När du valt 576i blinkar tv:n till och det kommer upp valet: ”installation marknät”. I nästa steg väljer 

Säkerställer ni att Region är satt till ”Sverige”, gå ner ett steg med pilen till ”Strömmatning (5V) och ta 

pil vänster så att den kommer till ”AV”. Pil ner två gånger till ”Automatisk kanalsökning”, tryck OK. 

Säkerställ att Sökningstyp är satt till ”FTA”, pil ner till ”Tryck OK för att söka”, tryck OK. 

Nu kommer boxen att söka upp alla fria kanaler. Detta tar ett par minuter. När det är klart kommer 

den att gå ur installationsläget och visa den första kanalen den hittat! Sätt den boxen på TV1. 

DRA UR STRÖMSLADDEN TILL DEN BOXEN OCH KOPPLA IN STRÖMSLADDEN TILL NÄSTA BOX! 

Vi drar ur strömsladden för att den boxen inte skall lyssna på kommandon för fjärrkontrollen när vi 

gör kanalsökning på nästa box! 

Be medhjälparen att byta kanal på TV:n tills de ser på nytt Språkval ”Svenska” eller AMIKO-loggan. 

Gör om proceduren på denna box, ställ den på TV2, dra ur strömsladden på den boxen och sätt i den 

i sista boxen och gör om proceduren en sista gång och ställ sista boxen på TV4. 

 

nu kan du sätta tillbaka strömadaptrarna till ALLA boxar. Nu bör din medjälpare kunna ”zappa” 

mellan 1, 2 och 4. Nu går ni runt bland alla tv-apparater i huset och gör kanalsökning på dessa. 

 

 



Om du får störningar på bilden (pixeleringar, blippande ljud mm) kan det bero på att du har för dålig 

antennsignal in från din antenn. Då kan du börja med att testa att koppla in din gamla multibox igen 

FRAMFÖR splittern. Detta eftersom den innehåller en antennförstärkare. 

Om inte detta hjälper får du skaffa en antennförstärkare framför splittern. Det finns massor att välja 

på, men vi rekommenderar att man undviker typ Biltema eller andra ”no name”-produkter. 

Vi säljer en liten smidig aktiv splittern som man kopplar in istället för den splitter som följde med i 

lådan, den hittar du här: Signal Mastförstärkare/Splitter UHF / VHF 4 utgångar kom ihåg att du till 

den måste ha en strömförsörjare. 

 

Om du noggrant följer denna manual kommer du utan problem att få detta att fungera, men det är 

många steg så gör det ordentligt efter stegen. 

Vi har testat och säkerställ att alla delar i denna installation och denna procedur fungerar. 

 

Digitaltvexperten.se 

 

 

 

https://www.digitaltvexperten.se/22-antenn/antennforstarkare/mastforstarkare/mastforstarkaresplitter-uhf-vhf-4-utgangar

