Nu är din fiberanslutning klar att använda!
Starta internet
Nu är mediaomvandlaren installerad och aktiverad. Du kan själv aktivera
bredbandstjänst genom att ansluta en dator eller en router till uttag 1 i mediaomvandlaren
med en datakabel (RJ45), och sedan öppna en webläsare exempelvis Explorer, Safari, Google
Chrome eller Firefox.
Beställningsportalen (Cake) är aktiverad och nås från port 1 på Mediaomvandlaren

När du öppnar webläsaren dirigeras du till vår beställningssida. Dator och/eller router ska
vara inställda på att ta emot ip-uppgifter automatiskt (DHCP).
Följ instruktionerna på sidorna och välj den
tjänsteleverantör du vill ha. Internettjänsten
startar direkt efter slutförd beställning.

Har du några frågor/funderingar? Ring/maila oss!
Med vänlig hälsning, Victor, Jonas, Rakel, Pia, Sarah, Sanna och Daniel
Fastbit AB
020-37 38 00
info@fastbit.se

Så här kan ett nät i huset vara kopplat.

Hur gör jag för att komma igång med TV?
Kabel-TV-tjänst beställer du från
Sappa, antingen via www.sappa.se
eller från
www.openbit.se/serviceguide
Följ instruktionerna på openbit och
klicka dig ned till TV-tjänsten.
Det går även bra att beställa Sappas
utbud via telefon: 0774-444744
Från att du beställt basutbudet för
TV tar det en till två vardagar innan
signalen är aktiverad i antennuttaget
på mediaomvandlaren.

Kontrollera ditt befintliga TV-nät!
Kanske har du redan ett TV-nät med koaxialkabel i din fastighet? Du bör dock kontrollera ett
par saker innan du kopplar på antennkabeln för kabel-TV i mediaomvandlaren.
1. Du har kanske en TV-antenn på taket? Den ska i så fall kopplas bort.
2. Om du har en antennförstärkare i fastigheten ska den också kopplas bort. Signalen
från fiberlådans antennuttag är tillräckligt stark för att förse dina TV-apparater med
bild.
För att inte överstyra signalen, vilket orsakar bildstörningar på din TV, måste signalen
dämpas med splitters och/eller dämpade uttag. Se bilderna nedan.

Stjärnnät

F-kontakt

Kaskadnät

F-splitter / Spridningsplint

TV-uttag

Koppla in din TV och hitta kanalerna
1. Anslut antennkabel mellan fiberlådans antennuttag och TV-nätet. Anslut INTE
antennkabel direkt till din TV. Signalen är för stark för att ansluta direkt mot EN TV.
2. Gör en kanalsökning både analogt och digitalt. OBS! Sök på Antenn/DVB-C om valet
finns på din TV. Sappas digitala kanaler ligger på DVB-C och Sappas analoga kanaler
ligger på Antenn

Att tänka på!
Är ditt nät ”tätt” så att inte störningar kan komma in, eller att signalen kan läcka ut?
Kablarna som används i kabelTV-nätet kallas ”koaxialkabel” och består av en ledare i mitten
med isolering och skärm. Använd F-kontakter (gängad hylsa) så långt det går.

Beroende på när ditt hus är byggt kan kablar och annat material vara av äldre standard och
därmed inte klara av att transportera dagens tv-signaler med tillräcklig kvalitet.
Misstänker du att ditt nät är av äldre standard kan en uppgradering av antennsystemet vara
nödvändig för att du ska erhålla korrekt signal i dina TV-apparater.
TV-kanalerna
Med kabel-TV via fiber får du vid beställning av digitalt abonnemang från Sappa även ett
analogt basutbud* till alla dina TV-apparater. Vill du ha bättre bild på SVT ´s kanaler, TV4
samt TV6 kan du koppla in en digitalbox och se dessa kanaler digitalt (DVB-T). Du kan även
se de fria kanalerna digitalt direkt i din TV om du har en TV som stöder DVB-T (T2 för HD)
och/eller DVB-C.

Nedan ser du kanalerna som ingår i det analoga basutbudet. Vid beställning
av digitala kanaler från Sappa ingår även dessa analoga kanaler från och med
den 25 Januari 2017.

Hur gör jag för att komma igång med IP-telefoni?


Du kan självklart behålla ditt befintliga telefonnummer när du går över till IP-telefoni.
Saknar du ett telefonnummer väljer du ett nytt i samband med din beställning.



IP-telefoni innebär att du ringer och tar emot fasta samtal via ditt bredband, istället för
via kopparledningar. Du måste därför ha ett internetabonnemang för att IP-telefonin
skall fungera.



Nummerflytt (portering) har oftast en engångsavgift som IP-telefonileverantören tar
ut för att administrerar övertagandet av numret. Du får mot en avgift, oftast en
symbolisk summa, även en telefonbox som du ansluter din vanliga telefon till.



Det finns många olika typer av tjänster att teckna och du bör undersöka dina
telefonibehov innan du beställer tjänst.

Jag vill beställa IP-telefoni!
Beställ IP-telefonitjänst från www.openbit.se/serviceguide
Följ anvisningen som IP-telefonileverantören ger dig i beställningen.
Efter beställningen kommer IP-telefonileverantören att skicka dig telefoniadaptern.

Det skiljer ibland lite i anvisningarna mellan olika leverantörer. Vanligtvis går det till
enligt nedan.


Har du en trådlös telefon eller bordstelefon kopplar du telefonsladden direkt till
telefoniadaptern, istället för till telefonjacket.



Har du flera telefoner kan du koppla telefoniadaptern till ditt första telejack och
aktivera IP-telefonitjänsten i alla samtliga telefoniuttag i bostaden. Telefoniuttagen
måste vara seriekopplade.



Telefoniadaptern kopplas i sin tur till din router eller till mediaomvandlaren.

Instruktionen för telefoniadaptern är bifogad i försändelsen.

Felsökning
Support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med.

Innan du gör en felanmälan bör du göra följande:
1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna
2. Kontrollera att lampor lyser eller blinkar på din utrustning (dator, TV-box, router,
telefonidosa etc)
3. Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter en
till två minuter.

Fungerar det inte ändå?
TV fungerar inte men bredbandet fungerar!
Ring support för TV: 0774-44 47 44
IP-telefonin fungerar inte men bredbandet fungerar!
Ring support för din IP-telefonitjänst.
Bredbandet (internet) och IP-telefonin fungerar inte!
Ring support för din bredbandstjänst.

Så här går en felanmälan till:
1. Kontakta din leverantör.
2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet
eller fastighetsnätet.
4. Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan.
5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I
förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
6. Leverantören återkommer till dig med besked.

Kontaktvägar för Support
Bredband
Kontakta din tjänsteleverantör
TV
Telefon: 0774-444 744 Alla dagar 8-22
Mail:
hej@sappa.se
Felanmälan dygnet runt (mail eller via telefonsvarare efter ordinarie supporttid)
IP-telefoni
Kontakta din tjänsteleverantör

Vem sköter vad i fibernätet?
Elektronik och tjänsteplattform
I Openbit finns flera tjänsteleverantörer samt tjänsteplattformen vilken du når via:
www.openbit.se
Openbit samt respektive stadsnät ansvarar för drift av elektroniken i fibernätet.
Slangar och fibernätet
I de fall då byalagsföreningar eller samfälligheter har byggt fibernätet är det föreningen som
äger slangar, fiber och brunnar i föreningsområdet. Utrustning går ibland sönder och behöver
då repareras eller bytas ut. Föreningen bekostar dessa reparationer/utbyten under
förutsättning att slangar och fiberkablar är UTANFÖR fastighetsägarens tomt.
Utsättning
Behöver du gräva skall du beställa utsättning av fiberkablarna. Denna utsättning beställs
genom www.ledningskollen.se. Grävutsättning är kostnadsfritt. Om du däremot gräver av
fiberkabel utan att utsättning är gjord kan kostsamma reparationer tillkomma.
Reparationer
Stadsnäten ansvarar för reparationer i fibernätet för respektive nät. Föreningar och
samfälligheter ansvarar för reparationer i sina egna nät.

Ditt ansvar
DU är ansvarig för fiberkabeln på din tomt samt din fiberelektronik!
Skydda fiberkabeln
Trasig fiber kan medföra en reparationskostnad från 10.000kr till 20.000kr. Se därför till att
fiberkabeln och fiberslangen är väl skyddad!
Om slangen för fiber är oskyddad där den går in i huset bör du skaffa ett plåtskydd (halvrör)
att montera över slangen så att du inte skadar slang och fiber med exempelvis
trädgårdsredskap/maskiner.
Skydda elektroniken
Du är ägare till mediaomvandlaren och dess skarvbox (där inkommande fiber skarvas)
Att byta mediaomvandlare kostar ca: 2.500kr ink moms plus arbetskostnad. Vi
rekommenderar därför att du använder åskskydd!

openbit

Samarbetspartners

är varumärket för "öppet stadsnät" som finns i stadsnäten; Lidköping, Mariestad, Essunga, Töreboda, Skara
och Götene.

FASTBIT AB ägs gemensamt av Lidköpings kommun, VänerEnergi AB och Skara Energi AB. Fastbits
uppdrag är att skapa en gemensam organisation kring försäljning, drift och utveckling av bredbandstjänster.
Fastbit är delägare av Västgötaringen. En informationsmotorväg som knyter samman de större orterna i
Västergötland med resten av världen.

