HUR ANSLUTER JAG MIG?
Grattis, det finns fiber framdraget till din tomtgräns! Det du nu skall göra
är att gräva ner en slang från tomtgränsen till ytterväggen på ditt hus
(steg 1). I slangen kommer sedan fiberkabeln dras. Borra ett hål i
ytterväggen (steg 2). På utsidan monteras slangen på fasaden (steg 3).
Fiberkabeln skall passera en anslutningsbox innan den går in i huset
(steg 4). Väl på insidan kopplar du in fiberkabeln till en mediakonverterare
(steg 5). Från mediakonverteraren kan du sedan koppa in en eller flera
nätverkskablar till de tjänster du vill ha (bredband, telefoni och/eller tv).
Viktigt att tänka på är att fiberslangen är känslig och inte
bör böjas skarpare än ca 7 cm i diameter eller knäckas.
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STEG 3 - Montera slang på fasaden
Montera slangen med klammer mot fasaden för
att undvika att skada fibern. Om slangen är
placerad i ett utsatt läge är det lämpligt att
montera ett extra skydd hela vägen upp till
anslutningsboxen, exempelvis en kabelränna
eller ett halvrör i plåt.
Den svarta söktråden i varningsnätet fästs
ovanför jord, exempelvis skruvas fast i en
klammer eller knyts runt slangen. Söktråden
kan sedan i framtiden användas för att söka
upp var fiberslangen ligger nedgrävd.

STEG 2

STEG 3

STEG 1 - Gräv ner kabeln
Börja med att gräva ett dike från din tomtgräns till den plats på
ytterväggen där fiberkabeln skall gå in. Diket bör vara minst 30 cm djupt
och botten bör vara så platt som möjligt. Detta för att skydda den
känsliga fiberkabeln.
Cirka 10-15 cm ovanför slangen placeras ett grönt varningsnät med en
svart ståltråd, även kallad söktråd.
STEG 2 - Borra hål genom väggen
Borra hålet från insidan och ut. Hålet bör placeras 50-150 cm från
marken. Använd en borrstorlek på 12 mm och borra hålet snett nedåt. Trä
ett VP-rör på 12 mm genom väggen. Klipp röret så det inte sticker ut inne
i anslutningsboxen. Slipa ner eventuella vassa kanter.

STEG 4 - Montera anslutningsbox
Borra ett hål för fiberkabeln nere i det
vänstra hörnet inuti anslutningsboxen
(se illustration). Montera därefter
anslutningsboxen ovanför det hål du
borrat genom ytterväggen. Det är
viktigt att VP-röret i ytterväggen inte
sticker fram inuti anslutningsboxen.
Slangen som du monterat fast på
fasaden skall även monteras fast inuti
anslutningsboxen. Skruva bort den
tätning (plastskruven) som finns nere
till höger inuti anslutningsboxen. Dra
igenom slangen i hålet och dra åt
slangklämman ordentligt.
Fäll upp locket och linda försiktigt
upp 2 meter av den vita fiberkabeln
(orange i illustrationen) i
anslutningsboxen. Stäng därefter
locket utan att klämma fibern.

