
Till medlemmarna i Ornö Fiber 

LÄS DETTA FÖRST…. 
Hej! 

Den 12 januari räknar vi med att allt ska vara färdigt i vårt fibernät och kl 11.00 den dagen tänder vi 
ljuset i fibern.  

Här kommer din mediaomvandlare (bredbandsswitch) som konverterar ljuset i fibern till elektriska 
impulser.  

VIKTIGT!!! Du får inte installera mediaomvandlaren med fiberkabeln istoppad innan du fått ett 

mail från Ornö Fiber som meddelar att det är OK att installera. Detta beror på att vi först måste 
göra tester i nätet, vilka omöjliggörs om mediainvandlaren är ansluten till nätet.  

 

Den tryckta instruktionsfolder som följer med i denna låda förutsätter att en annan typ av anslutning 

redan finns installerad. Vi ber dig därför att göra enlig följande:  

a. Montera mediaomvandlaren där du vill ha den, men inom räckhåll för ett eluttag och för 

fiberkabeln du installerat in till ditt hus.  

b. Utför installationsteg 2 i den medföljande instruktionsfoldern. 

c. Istället för steg 3 i instruktionsfoldern ska du göra enligt följande: 

a. I kartongen till mediaomvandlaren har vi lagt med en 5 cm avlång metallpryl. (Detta 

är en laser som omvandlar ljusstrålen till elektiska impulser). Lasern ska sättas i 

uttaget med texten WAN. Den blanka sidan (utan textetikett) ska vara vänd mot 

texten WAN. Tryck in lasern tills den bottnar och låser fast sig i uttaget. 

b. Ta bort den lilla svarta gummipluppen i den utstickande ändan på lasern. 

c. Ta bort den lilla vita gummipluppen i ändan på den blå kontakten på din fiberkabel 

och tryck in fiberkabeln i lasern. Det hörs ett klick när den är på plats. (Den går bara 

att trycka in på ett sätt. På en av sidorna på kontakten finns en upphöjning som 
passar i en skåra i lasern) 

d. KLART!  

e. (om du av någon anledning behöver ta bort lasern så måste du först ta bort 
fiberkabeln och sedan fälla ut den lilla blå spärren)  

d. Fortsätt sedan installationen enligt steg 4-8 i instruktionsfoldern.  

 

Har du några ytterligare frågor så titta först efter svar på www.ornöfiber.se, eller maila dina frågor till 
info@ornofiber.se.  

 

Lycka till!  

Ornö Fiber 

mailto:info@ornofiber.se

