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Beställ tjänster

Tre superenkla sätt att beställa tjänster
Grattis till din stadsnätsanslutning! Nu behöver du aktivera
din anslutning för att sedan kunna börja använda tjänster.

Via ditt uttag

Om du har ett stadsnätsuttag hemma, men
fortfarande inte beställt några tjänster –
koppla din nätverkssladd mellan datorn och
uttaget och gå igenom vår tjänsteväljare.
Se instruktionerna på nästa sida, så kan du
aktivera din internettjänst på bara några
minuter.
Via vår hemsida

På fibra.se/anvand kan du se alla
leverantörer, tjänster och paket, och
beställa vad du vill bland dem. Du kommer
då igång med dina tjänster inom ca 5 dagar.

Beställ

Via tjänsteleverantör

Du kan även kontakta
tjänsteleverantörerna direkt via telefon
eller deras webbplats för beställning av
tjänst. Läs mer på fibra.se/anvand
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Aktivera ditt uttag

Aktivera ditt uttag och kom igång direkt
Det tar bara några minuter att komma igång med din
internettjänst när du väljer att beställa tjänster via ditt uttag.
I fall du beställer andra tjänster, såsom TV och telefoni,
behöver din tjänsteleverantör skicka hem utrustning till dig
innan du kan börja använda tjänsten.
KLICK!

1

fiberuttag
användarnod

2

KLICK!
3

Börja med att lokalisera din
användarnod. Kontrollera att denna
är strömsatt.

Koppla in en nätverkssladd (TP-kabel)
mellan uttaget och datorn (inte via
router). Notera vilket uttagsnummer
som står angivet på din användarnod;
det är viktigt att du uppger detta när
du beställer tjänster.

fiberuttag
Öppna en webbläsare
KLICK! i datorn. Du
användarnod
ska nu ansluta automatiskt till vår
tjänsteväljare. Följ instruktionerna
fiberuttag
för att beställa och
börja använda
valfri internettjänst!

användarnod
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Koppla in utrustning

Så kopplar du in utrustning
När din beställning är klar kan du börja använda dina
bredbandstjänster. Från användarnoden kopplar du din
utrustning för att använda både internet, TV och telefoni.
Koppla in dator
Koppla din dator till användarnoden med en nätverkskabel i någon utav
portarna. Det spelar ingen roll i vilken ordning som du ansluter dina enheter i
användarnodens portar.
Användarnod

Koppla in TV
Från din tjänsteleverantör får du en digitalbox som du kopplar till användarnod för
att göra det möjligt att titta på TV.
Användarnod
Digitalbox
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Koppla in utrustning

Koppla in trådlös router
Koppla en router till användarnoden för att göra det möjligt att surfa trådlöst. En
trådlös router köper du in en elektronikbutik. Observera att din internetkapacitiet
kan försämras med en trådlös router. Kom ihåg att koppla upp dina datorer eller
andra surfenheter mot routern.

Användarnod
Trådlös router

Koppla in telefoni
Från din tjänsteleverantör får du en telefonidosa som du kopplar till användarnoden
för att göra det möjligt att använda telefoni.
Användarnod
Telefonidosa
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Tips!

tips!
Förläng räckvidden med elnätspluggar
Du kan använda elnätspluggar för att förlänga användarnodens räckvidd utan
synliga sladdar. En elnätsplugg skapar en trådburen förlängning av fiber med hjälp
av två dosor ansluts direkt till det befintliga elnätet via eluttaget. Hur effektivt
pluggarna är beror på hur elnätet i ditt hus ser ut. Du
Med hjälp av dem kan du skapa en ny fiberanslutning bortom din trådlösa routers
räckvidd, flytta din trådlösa router till en mer optimal placering i ditt boende eller
förbättra din wifi-täckning*.
Användarnod

Eluttag med homeplug

Trådlös router

*Elnätspluggarnas effektivitet är beroende på hur elnätet ser ut i ditt hus.

Telekområdgivarna.se
För att få opartisk och kostnadsfri hjälp om abonnemang för tv, telefoni och bredband
kan du vända dig till Telekområdgivarna, en oberoende och icke vinstdrivande
organisation som ägs av IT- & Telekomföretagen.
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Uttagsnummer

Felanmälan

Övriga frågor

Användarnoden är märkt
med ett uttagsnummer
som det är viktigt att du
uppger i samband med dina
beställningar av tjänster.

Har du problem med
en tjänst? Kontakta din
tjänsteleverantör.
Alla kontaktuppgifter finns
på fibra.se/support

För övriga frågor kan
du besöka fibra.se eller
ringa vårt kundcenter
på telefonnummer
0771-375 375.

Allt blir bättre när
man gör det tillsammans!

