
Monteringanvisning	fasadbox	och	förkontakterad	fiber.	
 
Förbered innan fiberslang dras: 

1. Besluta var fibern skall komma in i fastigheten. Av praktiska skäl bör fasadboxen placeras 
så nära mediaomvandlaren som möjligt. Den medföljande fiberkabeln skall hanteras med 
försiktighet ( kan böjas maxmalt med en böjningsradie på ca 5 cm). Vidare är det en fördel 
att ha routern i nära anslutning till mediaomvandlaren och TV:n . 

2. Borra ett hål genom väggen där fasadboxen skall sitta. Använd gärna ett skyddsrör i hålet. 
Montera fasadboxen så att det runda hålet i boxen hamnar över hålet i väggen.  

3. Lämna den förkontakterade änden av fibern där mediaomvandlaren skall sitta  (ca: 20 cm 
skall vara inne i mediaomvandlaren). OBS: Mediaomvandlaren behöver tillgång till eluttag.  

4. Klamma fast fibern fram till utgången mot fasadboxen och för ut resterande fiber genom 
hålet till  fasadboxen. Alternativt kan mediaomvandlaren placeras ovanpå hålet för 
inkommande fiber (hål för en sådan placering är förberedd i mediaomvandlarens baksida) 

5. Slinga upp resterande fiber (minst 60-80 cm) inne i fasadboxen och tillslut. 
 
Kommande händelser 
Slang för inkommande fiber dras från kopplingsskåp till fastighetsgräns genom föreningens försorg. 
Fastighetsägaren ansvarar för dragning av slang från fastighetsgräns till fasadbox. Särskild 
överenskommelse kan göras med föreningen om att låta föreningens entreprenör, mot ersättning, 
utföra grävning inom fastigheten. 
Anslutningsfiber kommer att blåsas från kopplingsskåpet fram till fasadboxen. 
Svetsning av inkommande fiber sker i fasadboxen.  
När mediaomvandlaren levererats ansluts den förkontakterade fibern i denna.  
Se till att mediaomvandlaren är elansluten och påslagen (en kontrollampa lyser) när Telia skall  
etablera kontakt med mediaomvandlaren. Därefter är installationen slutförd! 
 
 
 

	
	
 
För kunder med Telias kollektiva avtal ingår leverans av router och 2 TV-boxar: 
Anslut mediaomvandlaren till routern (röda kontakter)  
Anslut TV-boxen till routern (gula kontakter) 
Anslut TV:n  till TV-boxen (HDMI-kontakt) 
Anmäl till Telia (via Bredbandswebben eller tel 020-240250) att den kollektiva tjänsten skall 
aktiveras. 
 
	
	


