Instruktion för anslutning till
Gästabudstadens fibernät i villaområde
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.

Vad gör du
Börja med att bestämma var i huset där du vill att vi installerar din tjänstefördelare.
Många vill ha den i vardagsrum, TV-rum eller hall. Välj den plats som passar dig. De
utvändiga måtten på tjänstefördelaren är 228*148*33 mm.
De grundkrav som finns för placeringen är ett torrt utrymme. För strömförsörjning
krävs ett dubbelt 220 Volt vägguttag vid anslutningsplatsen. Planera så att det finns
utrymme runt tjänstefördelaren så att kablar och utrustning du vill koppla in får plats.
Vi tillhandahåller som mest 5 meter fiberdragning innanför husvägg. Fiberkabeln är
inte lämplig för dragning inomhus så lång installation invändigt bör undvikas.
Kund ansvarar för grävning och förläggning av optorör på egen tomt. Finns som
tilläggstjänst, kontakta oss för pris.
Gräv ned optoröret från vår avlämningspunkt fram till den plats på fasaden där du vill
att anslutningen ska gå in i huset. Optorör och märkband hämtar du hos oss på
Gästabudstaden.

Optoröret ska läggas så rakt som möjligt och på ett djup av 20-30 cm. Böj-radien får
inte understiga 30 cm. Tänk också på att Optoröret ligger fritt från vassa och stora
stenar som kan skada den. Detta är viktigt för att minimera risken för skador på slang
eller problem med att blåsa fiber.

När optoröret har lagts i marken och schaktet återfyllts meddelar du oss på
Gästabudstaden så att vi kan gå vidare med din anslutning. Ring eller mejla!

Vad gör Gästabudstaden
Fiberblåsning:



Fiberblåsarna skarvar ihop optorören vid avlämningspunkten
Blåser i fiber och lindar upp extra sling fiber vid husväggen(räcker till
installationen inomhus)

Därefter ringer installatören för att boka en tid då de kommer utföra:






Håltagning i husvägg
Matar in fibern i huset
Tätar hål i fasad
Monterar kabelskydd vid husvägg
Installerar och aktiverar tjänstefördelaren

När detta är klart är ditt hus anslutet till Gästabudstadens fibernät och du kan beställa
Internet, TV och Telefoni.
Kontaktuppgifter
Telefon: 0155-45 40 00
Mejl: info@gastabud.com
Mer information: www.gastabudstaden.se
Besöksadress:
Gästabudstaden AB, Gasverksvägen 32, Nyköping

