
Håbohus 
Vallvägen bostadsområde

Digital-TV

Internet

IP-Telefoni

Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och TV-opera-
tör i er fastighet. Fiber är installerat hela vägen in i din mediacentral. Fast-
igheten är klar för Internet, IP-telefoni, Digital-TV och vanlig Radio. Allt i 
enlighet med svensk standard. 
Du kan besöka oss på Stockholmsvägen 125 i Bålsta för rådgivning, 
frågor eller för att skriva avtal för Internet/TV. Du kan också boka tid för 
hembesök och hjälp. Vi finns även på tel 0171-595 65. 
Nedan har vi satt ihop information våra tjänster och fiberkonverteraren 
som sitter i din mediacentral. 

SVT kanaler, TV4, YLE och vanlig radio finns alltid i TV/Radio-
uttagen. Olika programpaket finns för beställning t.ex. 
Basutbud 239 kr/månad, ca 26 TV-kanaler, inklusive TV-modul och 
programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 83 
TV-kanaler att välja på, många i HD kvalitet. 

Internet levereras via Data/TP uttagen i mediacentralen och kan 
kopplas vidare ut i lägenheten. Vår internetkapacitet levereras av 
Telia och/eller IP-Only. Vilken leverantör som används bestäms av 
vem som levererar aktuell webbsida snabbast till dig. Internet-
tjänsterna levereras med 1st publik IP-adress. Vi är associerade 
partner (LIR) med RIPE och har egna IP-adresser vilka vi 
administrerar routning av. 
Det finns olika internethastigheter att välja på. Prisexempel: 100/100 
Mbit till en kostnad av 379 kr/månad med publik IP-adress. 
Kom in och teckna internetavtal hos oss i vår butik/kundcenter. 

Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 
395 kr, månadsavgift 39 kr/månad. Mer information om IP-telefoni 
finns att läsa på vår hemsida. 
För mer information om våra tjänster se www.lyssna-njut.se.

Våra tjänster

Blå: Pantone 7687C
Röd: Pantone 1925C



Utgång för Digital 
TV och Radio 
(CATV). 

Av/på-knapp. 
Används för 
att starta om 
enheten. 

LAN-portar. 
Endast port1 är driftsatt. 
Här kopplas en CAT6 
sladd in (minst 1m lång). 

USB-portar 
(används ej).

Telefoniportar 
(används ej). 

Här kopplas 
elsladden in 
(12V/2A). 

Icotera i5800 Fiberkonverterare

Lamporna

GPON WAN 1 2 WIFI CATVLink StatusLink Activity

Link Activity-lampan lyser grönt när 
kommunikationslänk etablerats. 
Link Activity-lampan blinkar grönt 
när det går internettrafik. 
Link Activity-lampan är släckt när 
det är dålig/ingen anslutning på 
porten. 

GPON-lampan lyser grönt när  
fiberkonverteraren har upptäckt 
och synkroniserat signalen. 
GPON-lampan blinkar grönt när 
enheten synkroniserar. 

CATV-lampan är släckt när CATV 
är inaktiverat. 
CATV-lampan lyser grönt när 
CATV är konfigurerat, påslaget 
och har signal. 
CATV-lampan lyser rött när CATV 
är påslaget och konfigurerat men 
har låg/otillgänglig signal. 
Alla statuslamporna blinkar grönt 
oscillerande vid uppstart/omstart. 
Alla statuslamporna blinkar grönt 
pulserande när fiberkonverteraren 
uppdateras. 

GPON-lampan lyser rött när ingen 
signal hittas/ingen fiber inkopplad.

Link status-lampan lyser gult när 
porten använder 1 Gb/s. 
Link status-lampan är släckt när 
porten använder 10/100 Mb/s. 

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt 
att felsöka om du upplever problem. 

Din fiberkonverterare
Icotera



*Bilden visar ett monteringsexempel

Här sitter uttaget för 
internet på din fiber-
konverterare. Endast 

port 1 är aktiv. 

Uttagen i 
mediacentralen 

är numrerade. De går 
till uttag med motsvarande 

nummer i lägenheten. 

Mediacentralen



Router

RouterUttag i
mediacentralen

Uttag i
mediacentralen

Motsvarande 
uttag i 

lägenheten

Motsvarande 
uttag i 

lägenheten

Fiber-
konverterare

Fiber-
konverterare

Fiber-
konverterare

Välkommen till oss på 

Stationär 
dator

Wifi

Om du vill ha routern i ett annat rum

Till stationär dator

Tänk på att inte placera routern inne i media-
centralen då det kan försämra räckvidden. !

• Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i  
mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten.  
T.ex. Uttag 1 i mediacentralen    uttag 1 i lägenheten. 

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla 
mot din fiberkonverterare. 

Koppla in din fiberkonverterare

Blå: Pantone 7687C
Röd: Pantone 1925C


