Til eieren av ny bolig/tomt

Gratulerer med ny bolig/tomt
Din bolig tilknyttes fibernett fra Altibox. Dette gir deg mulighet for leveranse av markedsledende produkter
for Digital-TV, internett, fast telefon og alarm. Løsningen er allerede levert 250 000 boliger i Norge.
I enkle trekk leveres løsningen slik beskrevet under. Du får full anvisning fra oss når du legger inn bestilling.
Dette gjør du ca en måned før innflytting slik at du sikrer at alt fungerer til den dagen du flytter inn.
Trekkerør
Det blir levert to orange trekkerør på tomten. Disse skal trekkes inn i boligen til
det stedet hvor du skal ha tekniske installasjoner (teknisk rom eller lignende.)
Våre montører kommer og blåser fiber gjennom røret med trykkluft når vi
installerer. Det er bare det ene røret som benyttes, det andre er der for
fremtidig bruk.
Hjemmesentralen
Dette er sentralen som monteres der hvor det orange trekkerøret kommer inn
i boligen. Sentralen fordeler alle tjenester i boligen. Det er kontakt for TV,
internett, telefon og husalarm på sentralen. I tillegg er det også innebygget
trådløst internett. Sentralen måler 25x5x25 (BxDxH) og trenger tilgang til
strøm. Dersom denne monteres i teknisk skap er det viktig at skapet har
plast/komposittdør slik at de trådløse signalene for internett fungerer.

Kontrakter inne i boligen
Inne i boligen benyttet kat5/6 kontakter til alle tjenester. Det kan være lurt å
legge doble punkter til de stedene du tenker deg å ha internett/tv/telefon.
Hvilken tjeneste de enkelte punktene skal benyttes til kan du bestemme
etterpå. Punktene må legges i stjernestruktur fra det stedet hvor
hjemmesentralen står.

Dekoder til TV
Dette får du av oss. Montøren tar med det antall du behøver og du kan alltid
bestille flere om du ønsker det.

Ta kontakt med oss på telefon 02414 eller sjekk www.vikenfiber.no for mer informasjon eller
bestilling. Velkommen til oss!

