Installation i hemmet
Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den
som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder
den medföljande ﬁbertrayen vilket vi inte skall göra. Tycker du att det verkar svårt be då en
granne eller bekant att hjälpa till. Vi ber alla som kan att hjälpa de som behöver hjälp.
VARNING! I ﬁbern leds laserljus och även om det inte är starkt så ﬁnns en risk för ögonskador
om man tittar in i kopplingen. Då dessutom ljusets frekvens (IR) inte ligger i det synliga
spektrumet blir man inte varnad om man skulle göra det. Titta alltså aldrig in i kontakten.

Börja med att borra ett hål med diameter 18 mm där du vill ha genomföringen i ditt hus.
Under förutsättning att du sätter upp ett lämpligt kabelskydd går det bra att dra
ﬁberförlängningskabeln en bit på utsidan av huset. Tänk på att det är brukligt att borra med
viss lutning så att vatten inte kan rinna in i huset.

Montera ett VP 16 rör i hålet.

Resö Fiber

Öppna skarvboxen. Man skall egentligen använda en specialnyckel men det går bra med en
mindre skruvmejsel. Prova med några olika storlekar så kommer du att hitta en som fungerar.

Vik försiktigt upp skarvkassetten.

Resö Fiber

Lossa dragavlastningen.

Tag bort gummitätningen.

Resö Fiber

Borra ett 3 mm hål i gummitätningen.

Skär med en vass kniv igenom gummitätningen från hålet till kanten av tätningen.

Resö Fiber

Tag bort skyddsproppen på kontakten i skarvboxen.

Tag bort skyddet på kontakten på ﬁberförlängningskabeln. Koppla omedelbart in
förlängningskabeln. Som tidigare meddelats är kontakten mycket känslig för smuts. Du får
absolut inte röra toppen av kontakten det kan räcka för att fördärva kopplingen. Observera
spåret i kontakten så du vänder kontakten åt rätt håll. Tryck tills du hör ett klick.

Resö Fiber

Montera tillbaka gummitätningen.

Montera dragavlastningen. Den skall inte dragas åt hårt.

Resö Fiber

Montera ett lämpligt kabelskydd. Fiberförlängningskabeln tål inte utomhusmiljö utan ett
sådant.

Kabeln går att böja runt skarpa hörn om man inte sträcker för hårt absolut inte hårdare än på
bilden. Du kan använda vanliga kabelklammer i passande storlek.

Resö Fiber

Lossa skruven på det kombinerade väggfästet/ﬁbertrayen.

Tag loss locket/väggfästet. Det sticker ut en bit på ena kortsidan. Börja med att lyfta där och
dra loss locket/väggfästet.

Resö Fiber

Du skall enbart använda locket/väggfästet. Resten, ﬁbertrayen behöver vi inte då
motsvarande funktion ﬁnns i skarvboxen på utsidan. Den är alltså bara att slänga.

När du sätter upp väggfästet skall ﬁberförlängningskabeln ligga så här.

Resö Fiber

Montera väggfästet. Vill du att det skall sitta extra stadigt använd hålen i hörnen.

Var observant då du skruvar fast väggfästet så att inte kabeln kläms fast (ligger den fel så kan
det hända). Man skall hela tiden kunna dra kabeln fram och tillbaka.

Resö Fiber

Lossa skyddet på mediaomvandlaren/routern.

Tag loss skyddet på ﬁberförlängningskabeln och anslut omedelbart kabeln. Även här ﬁnns ett
spår i kontakten så den måste vändas rätt.

Resö Fiber

Skjut fast mediaomvandlaren/routern. Man skall skjuta mot vänster.

Skruva fast antennerna. Vill man inte använda WiFi kan man stänga av den funktionen.
Färdigt.

Resö Fiber

1: Av/På
2: Strömförsörjning
3: USB Ej i funktion idag.
4: Telefon nr 2. Beställer du ett extra telefonabonnemang skall telefonen till det kopplas in här.
5: Telefon. Här skall du koppla in din telefon. Du kan göra det på tre sätt.
a) En vanlig telefon fungerar direktkopplad.
b) Koppla en trådlös (DECT) centralenhet för trådlös telefon.
c) Koppla till första jack då fungerar alla telefoner i huset som vanligt.
6 och 7: Internet. Vill du ansluta ﬂer än två enheter får du köpa till en switch som du ansluter
till ett av uttagen.
8 och 9: Här skall TV boxarna kopplas in. Vill du ansluta ﬂer än två TV boxar får du köpa till en
switch som du ansluter till ett av uttagen.
10: Reset knapp.
11: WPS knapp. WPS = WiFi Protection Setup (knappen man trycker på för att para ihop nya
enheter i det krypterade WiFi-nätet)

Har du dragit in ﬁberslangen i huset får du en inomhusskarvbox istället.

Resö Fiber

Tag av locket genom att använda en skruvmejsel. Tryck och vrid så lossnar locket.

Så här ser det ut inuti.

Resö Fiber

Vik upp kontakten och tag bort skyddsproppen på kontakten.

Tag bort skyddet på kontakten på ﬁberförlängningskabeln. Koppla omedelbart in
förlängningskabeln. Som tidigare meddelats är kontakten mycket känslig för smuts. Du får
absolut inte röra toppen av kontakten det kan räcka för att fördärva kopplingen. Observera
spåret i kontakten så du vänder kontakten åt rätt håll. Tryck tills du hör ett klick.

Resö Fiber

Nu återstår enbart att montera tillbaka locket.

En del av er kommer att få ovanstående skarvdosa istället. Har du fått en sådan behöver du
inte öppna skarvdosan utan det är bara att ta bort skyddsproppen och ansluta
ﬁberförlängningskabeln.

Resö Fiber

