Vi bygger stadig ut fibernettet.
Bestill fiber enkelt på våre nettsider
www.tafjord.no
skaper liv i by og bygd
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1

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg

Gratulerer! Nå er du i fase 4 og

det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg

nesten alt er tilrettelagt for at du

igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger

skal få fiber i din bolig. I denne

for å tilpasse dette.

folderen får du veiledning til
egeninnsats og oppkobling.
1 Salg
2 Planlegging
3 Utbygging

4 OPPKOBLING

Hei!
Et sted ved din tomtegrense venter tilgangen
til fiberuniverset på deg!

2
Grav en grøft som er minimum 30 cm dyp. Skal du
grave langt, bruk en spade som er smal - da går jobben
raskere unna.
30 cm

3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for
steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften.
Tape rørendene slik at de ikke blir tilsmusset og pass på
at det ikke blir knekk på røret - det må ikke krummes
mer enn omkretsen på en cd-plate.

Nå nærmer det seg oppkoblingen av fiber

det oransje røret til din tomtegrense. Så snart

til din bolig. Vi har leid inn en utbygger som

du er ferdig med egeninnsatsen, må utbyg

har fått ansvaret for hele prosessen fra plan-

geren varsles. Først da kan montør koble deg

legging av fiber i området, utbygging av

til fibernettet.

fiberen og oppkoblingen inn til boligen. Du vil

4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er
det mye stein i massen, kan du legge sand eller hage

få informasjon fra TAFJORD når utbygger er

singel under og over røret.

klar for utbygging i ditt område.
Når røret er gravd frem til husveggen er din egen-

Dersom du støter på utfordringer
Vi ønsker en effektiv oppkobling i ditt nabo-

så er hjelpen aldri langt unna!

lag slik at du og dine naboer raskest mulig

Ring oss på 70 10 00 00

røret og monterer en utvendig grensesnittboks.

kan ta i bruk våre tjenester. For å klare det, er

eller se www.tafjord.no

Fiberen blåses gjennom røret og montøren kobler

vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i

for mer informasjon.

så fiberen til en mediekonverter, som igjen kobles til

løpet av kort tid etter at utbygger har fått lagt

Ferdig!

innsats ferdig! Nå tar montøren vår over. Han tilpasser

hjemmesentralen.

Gi bes
utbygg kjed til
er
klar fo når du er
r å få b
esøk
av mo
ntør!

Viktig informasjon for plassering av hjemmesentral
Inne i huset monterer vi opp en mediekon-

•

Hjemmesentralen kan ikke monteres på

verter og en hjemmesentral / fibermodem.

steder hvor det er høy fuktighet, mye

Fiberen kobles til mediekonverteren som

støv, under fem plussgrader, fare for

igjen kobles til hjemmesentralen. Hjemme-

mus og lignende – slik som for eksempel

sentralen er hjertet i fiberløsningen din, hvor

hobbyverksted, kaldt loft eller bod.

ledningene til TV, telefoni, PC og eventuelt
ekstra trådløse rutere skal kobles til.

•

Både mediakonverteren og hjemmesentralen trenger strøm for å virke. Det

Hjemmesentralen kan monteres på en vegg.

er derfor nødvendig å plassere disse nært

Den trenger ikke stå på samme plass som

et strømuttak.

mediekonverteren. Dersom du ønsker å
montere hjemmesentralen nær mediekon-

•

Plassering av hjemmesentralen avtaler du

verteren, må det være en avstand på mini-

med montøren når han kommer hjem til

mum 20 cm mellom disse.

deg. Er du usikker på hvilken plassering
som er mest hensiktsmessig for deg,
hjelper montøren deg å finne dette.

Med fiber fra oss får du lynrask internett og norges beste TV-tilbud fra Altibox.
Dermed har du en komplett underholdningstjeneste som alle i familien kan ha
glede av – sammen, eller hver for seg.
Se www.tafjord.no for mer informasjon.

