Se tjänsteutbudet på www.ösy.se -> Tjänsteguiden

KOPPLINGSINSTRUKTION
Så här kopplar du:
Dina tjänster för internet, TV och telefoni att levereras via fiberterminalen. Den ser ut som
på bilden här till höger. Nedan följer en vägledning för hur du ska ansluta dina apparater till fiberterminalen.
Om det inte finns något alternativ som motsvarar det du vill ansluta, välj en kombination som liknar din egen. Du
kan också få instruktioner av det företag som levererar dina tjänster.

BREDBAND
Du behöver en nätverkskabel (ethernet) mellan fiberterminalen och din router* (fast eller trådlös).
I LAN-uttag 1 eller 2 kan du koppla in din dator/ dina datorer.
Alternativ 1
En dator
LAN-uttag 1

Alternativ 2
Trådlös lösning
Trådlös router LAN-uttag 1

* Vi rekommenderar att ni kopplar i en router
med inbyggd brandvägg mellan er dator och
fiberterminal då denna lösning är säkrare än att
koppla datorn direkt i fiberterminalen.
Trådlös router

Fast router
Koppla enligt routerns
bruksanvisning

BREDBAND och TELEFONI
När du tecknar ett telefoniabonnemang beställer du samtidigt en telefoni-dosa från tjänsteleverantören.
I LAN-uttag 1 eller 2 kan du koppla in din dator/din router* samt din telefoni-dosa.
Alternativ 1
En dator + en telefon
Dator Lan-uttag 1
Telefon LAN-uttag 2

Alternativ 2
Trådlös lösning + telefon
Trådlös router LAN- uttag 1
Telefon LAN-uttag 2

Telefoni-dosa

Trådlös router
Telefoni-dosa

BREDBAND, TELEFONI OCH TV
För att ansluta din TV behöver du en TV-box. Den beställer du av tjänsteleverantören samtidigt som du
beställer ditt abonnemang.
I LAN-uttag 3-6 kan du koppla in din TV-box/ dina TV-boxar.
Om du har beställt bredband, telefoni och TV från samma leverantör (triple-play) så skall du koppla enligt
alternativ 3.
Alternativ 1
En TV- apparat

Alternativ 2
Trådlös lösning + telefoni + TV

LAN-uttag 3

Trådlös router LAN-uttag 1
Telefon LAN-uttag 2
TV LAN-uttag 3 samt LAN-uttag 4-6

Alternativ 3
Bredband + telefoni + TV
från samma leverantör
LAN-uttag 1

TV-box

Triple-play
router

TV-box
Telefonidosa

Telefonidosa
TV-box
Trådlös router

Tjänster för Internet, IP Telefoni och Tv hittar ni på www.ösy.se -> Tjänsteguiden
Behöver ni hjälp att välja? ring 0411-56 26 40 el 08-52 27 36 50

Självaktiveringsportalen;

Anslut din dator till uttag LAN 1 i fiberterminalen med en kabel. Öppna din webbläsare, nu startar
självaktiveringsportalen, följ de anvisningar du får upp på din skärm för att hitta rätt Internet leverantör och direkt
aktivera din tjänst.
Telefoni och TV tjänst kan ej aktiveras eller beställas direkt via själaktiveringsportalen då dessa tjänster kräver att
en telefonidosa samt/eller TV-box först skickas ut från vald tjänsteleverantör. Eventuella paketerbjudanden kan du
teckna efter att du aktiverat din Internet tjänst, ta då omgående kontakt med aktuell leverantör.
ÖNSKAR DU HJÄLP MED ATT KOPPLA IN?
Kontakta Open Universe support på telefonnummer: 0770-82 55 55 så får du hjälp.

