Installationsguide.
Kom igång med din
fiberanslutning.

Tre steg från fiber.
I samband med installationen av fiber fick du en medieomvandlare monterad.
Medieomvandlaren är det uttag som du ansluter dina enheter (Internet, TV och
telefoni) till. Följ anvisningarna nedan för att koppla in dina enheter och börja
använda din fiberanslutning.
Så här går det till:
1. De enheter du önskar ansluta till fibernätet ska kopplas in i medieomvandlaren med
hjälp av egna eller medföljande nätverkskablar. Var noggrann med att rätt enhet kopplas
till rätt port (LAN) i medieomvandlaren. Se bild.
2. När du kopplar ihop medieomvandlaren med din dator får du direkt tillgång till en
välkomstportal där du fritt kan välja bland de tjänsteleverantörer vi har avtal med. Här finns
alla anvisningar du behöver för att komma igång.
3. När du har valt tjänsteleverantör kan du börja använda din fiberanslutning. Internet
får du tillgång till på ett par minuter. Har din medieomvandlare ett antennuttag kan du
dessutom få tillgång till TV direkt via grundutbudet i ditt område.
Övriga TV- och telefonitjänster kan ta ett par dagar, om du inte redan förbeställt dem i
samband med fiberinstallationen. Det beror på att den tjänsteleverantör du nu valt ska
skicka en enhet som sedan ska kopplas ihop med medieomvandlaren enligt bild.
Obs! Du kan även beställa tjänster och välja operatör genom att själv kontakta någon av
våra tjänsteleverantörer.

Viktigt att veta
!

Medieomvandlaren ska alltid vara påslagen.

!

Kontakta din tjänsteleverantör om du har frågor rörande
inkoppling av dina enheter, eller om den fibertjänst du
beställt inte fungerar.

Mediaomvandlare:
Lampor
När du har kopplat rätt
WAN

LAN 1 - 8

MGMT PWR

kommer den lampa som
tillhör den inkopplade
enhetens port (LAN)
att lysa. Lampan lyser
antingen gult eller grönt
beroende på din enhets
kapacitet.
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Kopplingsschema:
Om du har beställt telefoni eller TV kommer du att få en adapter eller TV-box
hemskickad av din tjänsteleverantör. Vill du ha en trådlös router köper du den
själv i valfri elektronikhandel. När du kopplar in enheterna, läs deras medföljande
instruktioner noga.

Router

(Frivilligt)

Telefonadapter

TV-box

(Bredbands TV)

Utbud som passar ditt läge.
Vår fiberanslutning är öppen. Det betyder att du via vårt uttag fritt kan välja bland de
tjänsteleverantörer vi har avtal med. Du kan välja att ansluta till internet, telefoni och
TV, eller bara någon av tjänsterna. Vill du i dagsläget enbart ha tillgång till internet till
exempel går det bra att ansluta till telefoni och TV vid ett senare tillfälle. Du kan även
byta mellan tjänster och leverantörer.
Internet
En fiberanslutning säkerställer att datatrafik kan föras snabbt och
säkert. Det gör att du kan kommunicera med dina vänner, besöka
din bank, handla online eller streama senaste nytt utan problem. Välj

Flera
möjligheter
med internet

den bredbandshastighet som passar dig och uppgradera vid behov.
Telefoni
Med fiber ringer du med dina befintliga telefoner utan att byta nummer. Skillnaden är att
samtalet går via din nya fiberanslutning. Kombinerar du tjänsterna telefoni och internet
så är det många tjänsteleverantörer som erbjuder ett bättre pris.
TV
Bredbands-TV betyder bättre bild och ett format med hög upplösning. Du väljer
bland ett stort utbud kanaler och behöver inte längre använda parabol eller antenn.
Alla möjligheter, komplett utbud samt erbjudanden finner du på respektive
tjänsteleverantörs webb.

Tjänsteleverantörer
Vår fiberanslutning ger dig möjlighet att själv välja tjänsteleverantör och vilka
tjänster som ingår. Många av de tjänsteleverantörer vi samarbetar med erbjuder
paketlösningar som är anpassade efter behov.
Besök www.svenskastadsnat.se för mer information om våra tjänsteleverantörer.

www.svenskastadsnat.se
Svenska Stadsnät AB äger, bygger, utvecklar och förvaltar fibernät med hög teknisk standard. Våra nät är öppna hela vägen till slutkund
vilket möjliggör att tjänsteleverantörer och operatörer kan erbjuda sina tjänster på lika villkor. Svenska Stadsnät AB ägs av TeliaSonera.

