
Fiber installering 



När fibern är kopplad av infratek och det 
lyser i PWR(ström) och WAN(inkommande 

fiber)då kan man beställa.... 

Ute 

Inne 



Koppla in dator till LAN1 uttaget(röd) 
Om ni ej har dator utan bara skall ha 
TV och telefon ring Telia som är våran 

kommunikations operatör och be om hjälp 
020-755 766 

LAN1 



Starta webläsaren, ni kommer automatiskt 
till denna sida..... 



Följ guiden 









Du är nu registrerad, spara användarnamn 
och lösenord på ett bra ställe, ex skriv ut 

och spara i en pärm. 



Logga in med det användarnamn och 
lösenord du nyss fick... 



Du är nu inloggad och kan beställa tjänster, 
det går även att ringa vilket jag gjorde (tel 

vid pilen) 



Här följer ex på leverantörer... 





I ex väljer vi telia triple play  



Som vanligt följ guiden.. 



Vill man ha andra alternativ typ 250 
mb så får man ringa istället vilket jag 

rekommenderar.. 











Som sagt ring till Telias Kundtjänst 
020-755 766 

och beställ...... 
Efter beställning tar det ca 1 vecka innan 

”ljuset” och ev routrar(nätverksdelare) och 
telefondosor kommer. 



Jag beställde från Telia: 
250/250 MB internet 

TV Kanalpaket stor(47 kanaler) 
TV HD kanaler(7 kanaler) 

TV HBO (världens bästa serier) 
IP telefon 



Priser på min beställning: 
 

snitt: 593/mån 

Bindningstid 12mån 

Efter 12mån kan man 

Binda sig igen och se vad  

Telia erbjuder...... 

Väljer man upp till 100mb 

Kan man ta en annan 

Router som man kan hyra 

För 29:-/mån, då slipper man 

Engångsavgifterna nedan... 



Installering i hemmet 

Ström 

Till dator eller 

Router(nätverksdelare) 

TV 

Telefon 



TV, kopplas med nätverkskabel 
från fiberdosan till tv boxen 

från boxen till tv´n är det hdmi kabel 
eller scart.... 

Telias TV box 



Telefon, kopplas med nätverkskabel 
från fiberdosan till telefondosan 

från telefondosan till 
telefonen/första jacket är det en 

tunnare kabel 



Router/nätverksdelare 
Antenn till 

Den trådlösa 

förbindelsen 

Ström 

Ingående kabel från fiberdosan LAN1 till (WAN) 

Utgående till 

Dator mm 



Skiss på hur mitt nätverk ser ut 
Fiberdosa TV Tv box LAN2 

Router 

Lottas Laptop 

Trådlöst 

LAN1 
LAN3 

Telefondosa 

Bärbar 

Telefon 

(kan kopplas 

Till första 

Jacket, då 

Kan man 

Använda bef 

Telenät i huset 

Olas Dator 



Alla kablar jag har använt är 
köpta på Biltema (denna 

fantastiska butik), dom har olika 
längder, viktigt är att om man 

beställer bredband mer än 
100mb så behöver man kablar 
som är anpassade för det (dom 

är röda på biltema) 


