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Installation av mediaomvandlare
(Information till alla medlemmar i förtätnings- och utbyggnadsprojektet förutom Kättilstorp).

FIBERTÖRSTANDE VÄNNER – DET ÄR NÄRA NU!

I motsats till vår senaste information kring Zitius installationsarbete, så har de nu fått fatt på en bra leverantör som 
säger sig ha kapacitet att göra hela jobbet innan jul! Företaget heter Yngves Elektronik och kommer inom kort börja 
kontakta er för att boka tid. De ringer från riktnummer 0522.

Hjälp dem att vara effektiva. De har ett digert arbete framför sig de närmaste fyra veckorna och kommer att behöva 
jobba i delområden för att effektivisera och t ex minska restiden. I de fall de har svårt att få tag på dig eller om ni inte 
kan boka en tid som passar, hoppas vi på förståelse att din installation kan komma att ske senare.

Med den här resursen inkopplad blir det inte aktuellt för någon medlem att själv installera sin mediaomvandlare.

Men, luttrade som vi är, har vi ändå engagerat några lokala entreprenörer för att avlasta Yngves mannar och öka 
chanserna att alla (som svarar i telefonen) har fått ljus i fibern till jul. Dessa kommer att jobba enligt nedan:  
– Förtätningar i FÖF norra delen: Håkan Rehnberg
– Förtätningar i FÖF södra delen och BBB: Ljud & Bildmontage i Vartofta: Stefan Brorsson
– Humla: Falköpings Elservice

De kommer att agera på samma sätt i sina resp områden. De ringer och bokar tid för installationen. Gör vad du kan 
för att de ska kunna arbeta effektivt.

FÖRSÄKRA DIG NU OM ATT ALLT ÄR FÄRDIGT DÄRHEMMA:
– att hålet är borrat genom fasaden bakom fasadboxen.
– att ni har någon form av kabelskydd för fiberpatchkabeln som ska gå från hålet i väggen till den plats där 
mediaomvandlaren ska sitta (om du använt ett elrör för ändamålet, att detta minst är ett är ett slätt 16 mm rör som 
patchkabeln i så fall kan löpa lätt genom – inte ett flexirör eftersom fiberkopplingen då kommer att riskera fastna).
– att du har en plats utsedd att montera mediaomvandlaren där du också har tillgång till eluttag
– samt gärna att du har tänkt igenom hur du därefter, själv drar vidare nätverkskablar till router och TV-box, om du 
beställt Triple-abonnemanget.

Installatörerna kommer att ha med sig fiberpatchkablar som är 1, 2, 5, 7 och 10 meter. Om du vet att du behöver 
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längre så är det något som du bekostar själv och allra helst ordnar i förväg. (Ljud- & Bildmontage i Vartofta, Stefan 
Brorsson liksom Elservice kan hjälpa dig att ordna fram detta). 

INKOPPLING AV ROUTER, TV-BOX & TELEFONI 
OBS! Om du känner dig vilsen kring inkoppling av router och TV-box är det bra om du ber någon granne, vän eller 
släkting som du tror har koll, om hjälp. Installatörerna av mediaomvandlarna har nämligen INTE möjlighet att eller tid 
att hjälpa dig att koppla in router eller TV-box. De kontrollerar att det finns funktion i fiberanslutningen genom att 
försäkra sig om att den blå dioden på mediaomvandlaren lyser med ett fast sken. (Router och TV-box kan du 
dessutom själv ha förberett med fördragna nätverkskablar – Cat 5e eller Cat 6 – enligt den instruktion som följde med 
när du hämtade ut utrustningen). 

Se även bifogad princip-skiss för inkoppling av router, TV-box och telefoni.
Några saker att observera:
– Hoppa över steg 1. Det har installatören redan utfört.
– Nätverksakabeln till TV-boxen ska kopplas i ett av routerns fyra portar, inte direkt i mediaomvandlaren.
– Telefonin ska kopplas i grön port i routern och till ditt "första" uttag. Om du idag bara har ett vanligt telejack finns en 
gratis adepter att beställa på www.telia.se/kopplatelefon. 

Nedan finner du även produktblad till router och TV-box om du skulle vilja fördjupa dig i den utrustningen: Produktblad 
Router, Produktblad TV-box

AKTIVERA TRIPPELABONNEMANGET
Efter att du har kopplat in router och TV-box är du redo att aktivera ditt Triple-abonnemang på Telias 
hemsida: www.telia.se/aktivera, eller med hjälp av deras chattfunktion alternativt genom att ringa 90 200. (Om du inte 
har beställt trippeln, beställer du andra tjänster på Telias hemsida).

Observera att aktiveringen kommer att ta några dagar i anspråk liksom porteringen av ditt gamla telefonnummer. De 
drygt 300 medlemmarna i tidigare BBB och FÖF som gjort detta den senaste månaden, har lite varierande erfarenhet 
kring hur smidigt aktiveringen går. Telia är bra och tillförlitliga men de är stora och deras kundtjänst är möjligen inte 
alltid så flexibel eller har den lokalkännedom som man skulle kunna önska sig. Vi ber er att förbereda er på och ha 
förståelse för att det t ex kan bli väntetider i telefonköer, uppstå frågetecken kring din adress och att porteringarna av 
telefonnummer kan dra ut på tiden. Försäkra dig om att du i slutändan har fått ett datum för porteringen av ditt gamla 
telefonnummer, på vilket du sedan kopplar om din telefon till den nya routern. 

Med detta sagt, så blir följden säkert att många av er kommer att hinna komma igång och se på Kalle Anka via fibern, 
men kanske inte alla. Trippelabonnemangen ligger i alla fall redo och väntar på er aktivering.  

Lycka till nu!
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