
Zhone Fiberkonverterare

Här kopplas fiberkabeln in. 

Här kopplas fiberkabeln in. 

Telefonuttag 
(används inte). 

Har du ett 
externt batteri till 
din fiberkonverterare 
kopplas det in här. 

Uttag för kabeln till antennuttag/nät (RF). 

Uttag för kabeln till 
antennuttag/nät (RF). 

Vi har två olika varianter av Zhone fiberkonverterare, 
Zhone 2425 och Zhone 2403. Zhone 2425 har fler uttag och 
funktioner medan Zhone 2403 är enklare i sin utformning. 

TP-in/utgångar. 
Oftast används 
endast GE1. 

TP-Ingångar. Oftast 
används endast GE1. 

Här kopplas 
elsladden in 
(12V/1,5A). 

Här kopplas 
elsladden in 
(12V/1,5A). 

Av/på knapp. 

Av/på knapp. 

!

!

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

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

Zhone 2425

Zhone 2403

!

!

Tänk på att inte böja kabeln Skruva fast 
kabeln noga, använd skiftnyckel för att 
skruva åt den ordentligt. 

Tänk på att inte böja kabeln. 
Skruva fast kabeln noga, 
använd skiftnyckel för att 
skruva åt den ordentligt. 



Zhone Fiberkonverterare

GE 1-lampan lyser grönt när det 
finns en ethernetkoppling via kabel. 
GE 1-lampan blinkar grönt när det 
går datatrafik. 
Lyser inte GE 1-lampan finns det 
ingen koppling via kabel. 

VOICE-lampan ska vara släckt 
då telefoni inte används på denna 
enhet. 

CONFIG-lampan lyser grönt när 
enheten har konfigurerats. 
CONFIG-lampan blinkar grönt 
snabbt när enheten konfigurerar om.
CONFIG-lampan blinkar grönt 
långsamt när enheten hämtar 
information för att konfigurera om. 
Lyser inte CONFIG-lampan har 
enheten inte konfigurerats. 

VIDEO-lampan lyser grönt när 
antennsladden är inkopplad och 
signal finns. 
VIDEO-lampan blinkar när antenn- 
sladden är inkopplad men det inte 
finns någon signal. 
Lyser inte VIDEO-lampan är antenn- 
sladden inte inkopplad. Är ALARM-lampan släckt finns det 

inga problem med enheten. 
ALARM-lampan lyser rött betyder 
att något är fel med enheten. 
Blinkar ALARM-lampan rött behöver 
enheten uppdateras eller 
konfigureras.  
BATT-lampan ska inte lysa då 
enhetens batteri inte används. 
STATUS-lampan blinkar grönt med 
5sek intervaller när enheten 
fungerar normalt. 
STATUS-lampan blinkar grönt 
snabbt när enheten inte är 
konfigurerad eller har återställts till 
fabriksinställningar. 
STATUS-lampan lyser grönt när 
systemet bootar upp. 
Lyser inte STATUS-lampan är 
enheten avstängd. 

WAN-lampan lyser grönt när 
enheten har kopplat upp sig mot 
huvudcentralens fiberutrustning. 
WAN-lampan blinkar grönt när 
enheten synkroniserar. 
Lyser inte WAN-lampan är enheten 
inte klar för att synkronisera. 

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett 
bra sätt att felsöka om du upplever problem. 
När fiberkonverteraren startar kan det ta lite tid, lamporna 
blinkar medan den startar upp. VIDEO, GE1, CONFIG och 
WAN ska lysa grönt. STATUS-lampan ska blinka grönt. 

Lampor

Zhone 2425

Zhone 2403



Fiberkonverterare kan monteras på flera olika sätt. Ett sätt 
att montera den är i en så kallad ”ryggsäck”. Den kan också 
monteras med hjälp av ett 
metallfäste. 
Är din fiberkonverterare monterad 
i en ”ryggsäck”, kontakta oss om 
du upplever problem. 
”Ryggsäcken” är förseglad så du 
bör inte försöka öppna den. 

Din Zhone fiberkonverterare kan monteras med ett externt 
batteri. Upplever du problem kan du titta på lamporna på 
batteriet för att se var problemet är. När batteriet fungerar 
normalt ska AC och OUTPUT lamporna lysa gult och 
BATTERY-lampan vara släckt. 

Olika monteringar av Zhone fiberkonverterare

AC-lampan lyser gult 
när det externa batteriet 
används. 
BATTERY-lampan lyser 
rött om batteriet är 
trasigt. 
BATTERY-lampan 
blinkar rött om det är 
något fel på batteriet. 

”Ryggsäcken”

Externt batteri

Blå: Pantone 7687C
Röd: Pantone 1925C


