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Installationsguide 
 

1. ENDAST TV 
Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det gula uttaget i mediaomvandlaren 

(ansluten i botten) till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till 

mediaomvandlaren (hall/sovrum/mediaskåp). Detta skapar en länk till uttaget i 

vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan fiberuttaget i 
vardagsrummet och TV-boxen. Anslut TV-boxen med ström och anslut HDMI kabel mellan TV 

och box.   

 

2. ROUTER (bredband via fiber) OCH TV I VARDAGSRUM 

Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det röda uttaget i mediaomvandlaren 

(ansluten i botten) till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till 
mediaomvandlaren (hall/sovrum/mediaskåp). Detta skapar en länk till fiberuttaget i 

vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan uttaget i 

vardagsrummet och den röda anslutningen i routern och koppla in ström till routern. TV-

boxen ansluts i ett av de gula uttaget i routern, anslut HDMI kabel mellan TV och box och 
koppla ström till TV-boxen. 

 

3. ROUTER (bredband via fiber) VID MEDIAOMVANDLAREN OCH TV I VARDAGSRUM 
Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det röda uttaget i mediaomvandlaren till 

röda uttaget i routern samt strömsätt routern. Koppla därefter en datakabel mellan det gula 

uttaget i routern till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till 
mediaomvandlaren (hall/sovrum mediaskåp). Detta skapar en länk till fiberuttaget i 

vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan uttaget i 

vardagsrummet och TV-boxen. Anslut TV-boxen med ström och anslut HDMI kabel mellan TV 

och box. 
 

IP-TELEFONI (Samtliga lägenheter exkl. Kv. Badhuset)    

För inkoppling av IP-Telefoni krävs det att ni har ett har tecknat ett abonnemang på bredband 
via fiber samt anslutit routern enligt punkt 2 alt. 3 enligt ovan. Det krävs även en telefonkabel 

av modell RJ11 / RJ11 vilken inte medföljer routern. 

Anslut kabeln mellan ett av de gröna uttagen på routern basstationen på telefonen. 

 

IP-TELEFONI ( Kv. Badhuset)    

För inkoppling av IP-Telefoni krävs det att ni har ett har tecknat ett abonnemang på bredband 

via fiber samt anslutit routern enligt punkt 2 alt. 3 enligt ovan. Det krävs även två telefonkablar 
av modell RJ11 / RJ45 vilken inte medföljer routern. 

Anslut den lilla kontakten på kabeln i ett av de gröna uttagen på routern och den stora 

kontakten i den lediga porten (1 alt. 2) på ert fiberuttag placerat i mediaskåpet. Anslut en den 
stora kontakten i fiberuttaget i vardagsrummet och den lilla kontakten i basenheten på 

telefonen. 
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KODER OCH INSTÄLLNINGAR TV 
Efter att TV-boxen anslutits enligt punkt 1,2 eller 3 kommer en uppdatering av boxen att göras 

(normalt 10-15 min) innan installations- och kontrollkod kan knappas in med hjälp av den 

medföljande fjärrkontrollen.  
För att styra er TV med hjälp av fjärrkontrollen väljer ni ”meny”, ”inställningar”, ”styr din tv” 

och ”på”.   

I vissa fall är TV och box inte kompatibel vilket innebär att fjärrkontrollen till TV:n måste 
användas för att starta och stänga TV:n samt fjärrkontrollen till boxen för att byta kanaler 

samt starta och stänga TV-boxen.  

För att byta lokalkanaler trycker ni på ”menu”, ”inställningar”, ”SVT Lokalkanal 
 

 

MEDIAOMVANDLARE CTS HES-3106-PLUS 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                    ARRIS VIP4302 

Router TG799Tsvac Xtream  
 
 
 

 

Power:  

Grön=Strömsatt. 

 

Status:  

Grön=OK.  

 
WAN: 

Gul/Grön: Ansluten mot fibernätet 

 

LAN1-5 

Grön: Ansluten med max 100 Mbit/s 

Gul: Ansluten med max 1000 Mbit/s 
 

 

LAN 1 (röd) –  Anslutning bredband 

 

LAN 2 (gul) –  Anslutning TV 

 

LAN 3 (grön) – Anslutning IP-Telefoni 

 

LAN 4 (blå) – Framtida tjänster eller larm 

 

 
 
 

BREDBAND TV IP-TELEFONI STRÖM DATAKABEL STRÖM HDMI 


