Instruktioner
Anslutning till Gästabudstadens fibernät
Tack för din beställning av anslutning till Gästabudstadens fibernät. Nu är det
dags att gå vidare med din anslutning. När den är klar har du fått en tjänstefördelare installerad i ditt hus. I tjänstefördelaren finns uttag för Internet, TV
och telefoni.
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Bestäm var i huset du önskar att vi placerar tjänstefördelaren, max 5 meter från
anslutningspunkten. Vanliga placeringar är hemmakontor, vardagsrum, TV-rum
eller hall. Om du har andra önskemål om placering kontakta oss för en dialog.
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Tjänstefördelaren skall placeras i ett torrt utrymme, max 1m från ett ledigt vägguttag. Utvändigt mått på tjänstefördelaren är 228*148*33 mm.

3

Grävning och förläggning av optorör på tomten görs av dig. Finns som
tilläggstjänst, kontakta oss för pris. Dra optoröret från avlämningspunkt till
anslutningspunkt. Optorör och märkband hämtar du hos Gästabudstaden.
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Optoröret ska läggas så rakt som möjligt och vi rekommenderar ett djup på 30
cm. Radien på böjar får inte understiga 30 cm. Tänk på att optoröret ligger fritt
från vassa och stora stenar som kan skada. När du fyller igen schaktet så placerar
du det gröna märkbandet ca: 15cm ovanför optoröret.
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Meddela Gästabudstaden när optoröret har lagts i marken
och schaktet återfyllts. Ring eller skicka e-post.

Fastighetsgräns

Anslutningspunkt

Avlämningspunkt
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Gästabudstaden står därefter för:
Installation
Fibertekniker skarvar ihop optorör vid avlämningspunkt och blåser fiberkabel till anslutningspunkt
Fibertekniker ringer och bokar tid för installationsarbete (för nedanstående punkter)
Håltagning i husvägg
Inmatning av fiber i huset
Tätar hål och monterar kabelskydd på fasad
Installerar och aktiverar tjänstefördelaren
När detta är klart är ditt hus anslutet till Gästabudstadens fibernät.
Nu kan du beställa Internet och TV, utbudet finns på vår webbplats.
Vi önskar dig mycket nöje och nytta med din fiberanslutning!

Med vänlig hälsning
Vännerna på Gästabudstaden
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