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Hej! 
Vi har installerat en fiberterminal hos dig , den ser ut 

som på bilden här intill. 

Du kommer att få dina internet, TV och telefoni tjänster 

levererade via fiberterminalen. På följande sidor får du 

vägledning om hur du ansluter din utrustning. Det finns 

fler kopplingsvarianter än de som visas här. Du får 

också instruktioner, beroende på vilka tjänster du väljer 

av din leverantör. Är du osäker på hur du gör kan du 

alltid kontakta din tjänsteleverantör.  

Fiberterminalen ska vara kopplad till ett eluttag. Du kan 

kontrollera att den är försedd med ström genom att se 

om elkontakten sitter i väggen och om det lyser lampor 

på terminalen. I LAN-uttagen kopplas endast nätverks-

kabel, sk. datakabel. De ser ut så här: 

VID EVENTUELLT STRÖMAVBROTT….… 

ska du starta om fiberterminalen, telefonidosan och TV-

boxen. Det gör du enklast genom att: 

1. Dra ut nätverkskabel och strömkabel ur

fiberterminal, telefonidosa och TV-box.

2. Vänta i 10 sekunder

3. Sätt i nätverkskablar och strömkablar igen.

HJÄLP ATT VÄLJA TJÄNST? 

Vill du få mer information om vilka tjänster och leveran-

törer det finns att välja bland? Gå in på www.ösy.se. 

Här kan du även beställa tjänst. 

Önskar du hjälp att hitta rätt leverantör och tjänst,  

ring 08-52 27 36 50 eller SMSa BREDBAND till
72 660 så blir du uppringd och får hjälp. 

Med vänlig hälsning 

Öppet Stadsnät i Ystad och Open Universe 

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING? 

Du behöver en nätverkskabel (Ethernet) mellan fiberterminalen och datorn. Vill 

du skapa ett trådlöst nätverk behöver du en trådlös router. 

Alternativ 1
Trådlös lösning 

uttag 1 (röd) 

Trådlös router 

BREDBAND 

http://www.ösy.se/
http://www.opennet.se/
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BREDBAND och TELEFONI 

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING? 

När du tecknar ett telefonabonnemang beställer du samtidigt en telefonidosa 

från leverantören. 

Telefonidosa 

Alternativ 1 

En telefon 

uttag 1 (röd) 

Telefonidosa 

Alternativ 2
Telefon uttag 1 (röd) + trådlös lösning 

uttag 2 (gul) 

Trådlös router 

www.ösy.se 

TV-box 

BREDBAND, TELEFONI och TV 

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING? 

För att ansluta en TV behöver du en TV-box, den beställer du av leverantören 

samtidigt som du beställer ditt abonnemang.  

Alternativ 1 

En TV- apparat 

uttag 3 (grön) 

TV-box 

Alternativ 2 

Två TV- apparater 

uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå) 

TV-box 

Alternativ 3 

Telefon uttag 1 (röd) + trådlös lösning uttag 2 

(gul) + uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå) 

Telefonidosa 

TV-box 

TV-box 

Trådlös router 

http://www.opennet.se/



