Alcatel Lucent Fiberkonverterare
Här kopplas fiberkabeln in.

!

Utgång för
Digital TV och Radio.

Försök inte ta loss den på egen
hand. Den är väldigt känslig för
smuts och för att böjas.

Här kopplas elsladden in. För att
starta om fiberkonverteraren; dra ur
sladden, vänta några sekunder och
sätt i den igen.

Här kopplas en CAT6 sladd
in. Den måste vara minst 1m
lång.
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Lamporna
På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett
bra sätt att felsöka om du upplever problem.
Har du både Internet och TV bör
lamporna se ut så här. Har du inget
TV-abonnemang lyser inte VIDEOlampan. Har du inget internetabonnemang lyser inte LAN-lampan.

POWER-lampan blinkar när fiberkonverteraren startar upp.
Lyser inte lampan är den avstängd.
OPTICAL-lampan lyser rött när
det finns problem med signalen till
fibern.
OPTICAL-lampan blinkar grönt när
systemet startar upp och kopplar
upp sig.
Lyser inte OPTICAL-lampan har
systemet ingen kontakt med fibern.
ALARM-lampan lyser rött betyder
att det är fel i enheten.

UPDATE-lampan blinkar grönt när
det sker en uppdatering. Efter uppdateringen startar enheten om.
Lyser UPDATE-lampan rött har
uppdateringen misslyckats.
LAN-lampan blinkar orange när
fiberkonverteraren är kopplad till en 1
gigabit port/TP-uttag
(rekommenderas).
LAN-lampan blinkar grönt när fiberkonverteraren är kopplad till
en 100 megabit port/TP-uttag. Gäller
ofta äldre utrustning.

Installation
Monteringen av fiberkonverteraren kan se olika ut från kund
till kund. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätdel sitta kvar.
Fiberkonverteraren kan installeras på
olika sätt beroende på omgivningen.
Bilden visar ett exempel på en
installation.
Här är uttaget för din
internetuppkoppling.

Installation med Mediaskåp
Uttagen i mediaskåpet är
numrerade. De går till uttag med
motsvarande nummer i lägenheten.

Här är uttaget för din
internetuppkoppling.

Olika sätt att använda
Alcatel Lucent fiberkonverterare
Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt
att koppla mot din fiberkonverterare.
Wifi
Fiberkonverterare
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Router

Uttag

Tänk på att inte placera routern på platser som
kan försämra räckvidden, t.ex. i mediaskåp.

Om du vill ha routern i ett annat rum
Fiberkonverterare

Uttag

Annat uttag i
bostaden

Router

Uttag

Annat uttag i
bostaden

Stationär
dator

Till stationär dator
Fiberkonverterare

Mediaskåp

Bor du i bostad med mediaskåp installerat behöver du
koppla genom mediaskåpet för att få signal i lägenheten.
Detta kan göras på olika sätt beroende på önskat slutresultat.
Wifi
Fiberkonverterare
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Router

Uttag i mediaskåpet

Tänk på att inte placera routern på platser som
kan försämra räckvidden, t.ex. i mediaskåpet.

Olika sätt att använda
Alcatel Lucent fiberkonverterare
Om du vill ha routern i ett annat rum
Motsvarande
FiberUttag i
uttag i
konverterare
mediaskåpet
bostaden

Router

• Siffran på uttaget du sätter in sladden i ska
motsvara siffran på uttaget i lägenheten.
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