Uppkoppling av mediakonverterare
Det är nu dags att koppla upp era mediakonverterare mot nätet. Detta är första steget på
vägen mot snabb internetuppkoppling.
Denna instruktion har flera delar. Läs först igenom Snabbinstruktionen. Om du
behöver mer information finns även en instruktion för hur väggfästet används, denna
innehåller något mer detaljerade bilder.

Snabbinstruktion
Din mediakonverterare skall anslutas till nätet.
Gör följande steg:
1. Packa upp din mediakonverterare. Den ser ut på såhär:

2. Placera mediakonverteraren på lämplig plats med tanke på tillgång till ström och
närhet till där din fiberkabel kommer in i huset.

3. Montera fibermodulen (även kallad ”plupp” eller SFP) i WAN-porten på
mediakonverteraren
Var uppmärksam på att sätta den på rätt håll (se bild) och att den sitter fast.

4. Anslut fiberkabeln i den nyligen monterade fibermodulen (porten WAN på
mediakonverteraren).
Det finns en liten pigg som på kontakten och det finns motsvarande skåra i ingången
till mediaomvandlaren. För kontakten rätt in. Du kommer att höra ett litet ”klick” ljud.
Om du inte hör klickljudet, ta ur kontakten försiktigt och prova igen.

5. Anslut den medföljande strömadaptern till uttaget PWR (se bild punkt 4)
6. Notera att lampan PWR tänds och vänta i 20 minuter.

7. Båda lamporna PWR och WAN skall nu lysa på mediakonverteraren.
Om WAN-lampan inte tänds, kontrollera att du kopplat allting rätt.
Om du inte kan hitta några uppenbara felkopplingar, kontakta info@laneryrfiber.se
och meddela att du har problem, vilken fastighetsbeteckning du har och på vilket
telefonnummer vi kan nå dig.

8. Om WAN-lampan lyser är allt OK och du kan inom kort beställa tjänster ifrån
tjänsteleverantör eller gruppavtals-leverantör.

Att tänka på




Fibermodulen / pluppen / SFP:n som sätts i WAN-porten har ett gummiskydd som
måste tas bort innan fiberkabeln ansluts.
Fiberkabeln som du dragit in ifrån din kopplingsbox på utsidan har en kork som måste
tas bort innan kabeln ansluts till fibermodulen i mediakonverteraren.
Böj aldrig fiberkabeln i skarpare radie än en snusdosa.

Anvisningar för dig som har ett väggfäste
1. Montera upp fästet på en lämplig plats.
Tänk på att fiberkabel och strömmatning skall nå fram till utrustningen.
Tänk på att montera fästet så att utrustningens utgångar hamnar i önskad riktning.

2. Efter att fästet sitter på plats monteras mediakonverteraren på fästet.
Notera att den lilla låsbrickan på baksidan av mediakonverteraren måste fällas upp.

3. När mediakonverteraren sitter på plats i fästet skruvas medföljande skruv genom
låsbrickan för att fästa mediakonverteraren i väggfästet

4. Montera fiberkontakten (även kallad ”plupp” och SFP) i porten kallad ”WAN” i
mediakonverteraren.

Observera att bilderna är tagna när mediakonverteraren ej är monterad i väggfästet.

5. Montera strömmatningen invändigt
Observera kontaktens utseende och vart den skall placeras i nedan bild.

6. Montera utvändig strömmatning

7. Anslut fiberkabeln till mediakonverteraren
Fiberkabeln som du dragit från din kopplingsbox på utsidan huset skall anslutas till
mediakonverterarens WAN-port (den SFP som vi monterade i steg 4).
Observera att det sitter en kork på fiberkontakten som måste plockas bort innan
montering.

8. Kontakten skall monteras med ”piggen” uppåt

9. Det sitter även ett skydd på plupp/SFP i WAN-porten som måste plockas bort

10. Klart!
Om allt är rätt skall det se ut ungefär som på denna bild.

Fortsätt nu ifrån punkt 6 i Snabbinstruktionen.

