Allt du behöver för att komma igång.
- Montering och anslutning av mediaomvandlare

Medföljer i förpackningen:

Strömkabel

Nätverkskabel

Mediaomvandlare

Det här indikerar lamporna
Power 		

Lyser när utrustningen är strömsatt.

FX+TM 		

Lyser grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.

LAN 		

Lyser/blinkar när ansluten utrustning är aktiv.

Rött		

10 Mbit/s

Grönt 		

100 Mbit/s

Orange 		

1000 Mbit/s

Portar

LAN 1&2		

Internet/bredbandstelefoni (router eller dator)

LAN 3&4		

TV (TV-box)

LAN 5-8 		

Reserv (används ej i dagsläget)

Behöver du hjälp?

Om du har frågor gällande anslutningen av din mediaomvandlare är du välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0920 – 23 61 01

Om du har frågor gällande anslutningen av din router eller din TV-box eller har andra frågor gällande tjänster i
stadsnätet kontaktar du din tjänsteleverantör.

Steg för steg guide.

1. Montera mediaomvandlaren på väggen

3. Anslut mediaomvandlaren till internet

inkommande nätverksuttag och ett 230 V eluttag. Skruva två

nätverksuttag på väggen samt till mediaomvandlarens

Montera mediaomvandlaren på väggen i närheten av ditt

skruvar i väggen och häng upp mediaomvandlaren. Vid val

av placering är det bra att tänka på att nätverkskabeln är 1 m

Koppla den medföljande nätverkskabeln till ditt inkommande
internetport ”LAN 7/TM” alternativt ”LAN 9/TM”.

lång och ska kopplas mellan

4. Anslut mediaomvandlaren till din router eller dator

Kontakta din fastighetägare om du inte vet vilket uttag som är

mediaomvandlarens port ”LAN 1” eller ”LAN 2” till din router

Koppla en nätverkskabel kabeltyp CAT5 eller högre från

mediaomvandlaren och nätverksuttaget.
inkommande nätverksuttag.

eller dator.

5. Anslut mediaomvandlaren till din digital-TV box

2. Strömsätt mediaomvandlaren

Anslut den medföljande strömkabeln i uttaget ”DC IN” och
sätt i kontakten i eluttaget på väggen.

Koppla en nätverkskabel av kabeltyp CAT5 eller högre från

mediaomvandlarens port ”LAN 3” eller ”LAN 4” till din TV-box.

Kom ihåg att mediaomvandlaren alltid ska vara strömsatt.

Kopplingschema
2
strömkabel

3
nätverkskabel
LAN7/TM eller
LAN9/TM

4/5
nätverkskabel
LAN 1 eller 2

LAN 3 eller 4

router eller dator

nätverkskabel

digital-TV box

