
Du har tagit emot en ny fiberswitch (CPE) och en strömadapter. Till denna ansluter du din router, dator,  
telefonibox eller tv-box för att kunna nyttja tjänsterna i stadsnätet. 

Så installerar du fiberswitchen

GUIDE FÖR ATT INSTALLERA 
DIN FIBERSWITCH

1. Ta av locket och ta ut switchen ur väggfästet. Locket sitter hårt, enklast tar du av det genom att lägga två fingrar 
på kortsidan och trycka bort det. Du ska hålla i tre separata delar.

2. Kolla vart fiberkabeln ska gå in. Den ska kopplas in på ovansidan av switchen, se bild.  
 

3. Montering av väggfäste. Ska du inte montera switchen på väggen, hoppa till steg 7.  
Gör hål i väggfästet med hjälp av en avbitartång eller liknande. Du ska kunna trä  
fiberkabeln genom hålet. 

4. Sätt upp väggfästet på väggen genom att skruva fast den med fyra skruvar.  
Skruvar ingår ej.

5. Dra fram fiberkabeln och haka fast den i väggfästet (se bild). Undvik att röra  
kontaktändarna och att böja kabeln skarpt då den är känslig för stötar.
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6. Sätt ihop fiberswitchen med väggfästet och sätt på locket.

7. Koppla in strömadaptern som du fick med din nya fiberswitch.

8. Koppla in dina enheter i nätverksportarna. Det spelar ingen roll i vilken port.

9. Nu är installationen klar! Tänk på att det kan ta en stund för din nya fiberswitch att komma igång.  
 Om den stängs av inom 15 minuter från uppstart så finns det en risk att den hänger sig.  
 Kontrollera att lamporna lyser enligt följande: 

  Power= lyser grönt 
  Status= lyser grönt 
  WAN= lyser eller blinkar orange.  
  Lan 1-5= lyser eller blinkar grönt eller orange.

Viktigt att tänka på:

• Stäng aldrig av din switch mer än nödvändigt. Den kan ta skada av att 
startas och stängas av för ofta.

• Vid åska är det rekommenderat att göra switchen strömlös.
• Den vita knappen bör alltid vara intryckt.
• Efter en omstart så kan det ta upp till 5 minuter innan switchen har 

startat ordentligt.

FIBER FÖR FRAMTIDEN

Koppla rätt

Router – koppla från WAN-porten på routern till vilken LAN-port i fiberswitchen (CPE) som helst. 
Telefonibox – koppla från WAN-porten på telefoniboxen till vilken LAN-port i fiberswitchen (CPE) 
som helst. 
Dator – koppla in i LAN-porten i din router. Alternativt genom det trådlösa nätverket, 
även kallat WiFi. 
Tv-box – kopplas in i fiberswitchen (CPE), i vilken LAN-port som helst.


