Funktionsbeskrivning

Mediakonverter DKT
Beskrivningen omfattar praktisk användning och grundläggande funktion på den mediakonverter
som monterats hos kund, den ingår i stadsnätet. Utrustningen används för uppkoppling av kunder till
NOD. Annan kundutrustning, t.ex. bredbands router och bredbands TV-mottagare o.d.
omfattas INTE av denna beskrivning, sådan utrustning tillhandahålls av respektive
tjänsteleverantör.
Den optofiber som dragits fram till bostaden / huset avslutas i en ’Fiberbox’ – Från fiberboxen går en
kort fiberkabel över till mediakonvertern. (Se skiss nedan)

VARNING!
Osynligt LASER-Ljus

Principskiss – Fiberbox & Mediakonverter
Mediakonvertern ska strömförsörjas kontinuerligt, för detta medlevereras en strömadapter som skall
anslutas till el-uttag för 240V/50Hz - Till mediakonvertern ansluts sedan den utrustning som din
tjänsteleverantör levererar till dig. Du kan beställa tjänster via tjänsteportalen – http://zmarket.se
** För anslutning av annan kundutrustning, följ instruktioner från din tjänsteleverantör.

Risker med optokabel
Titta aldrig direkt mot änden på en avsliten optofiberkabel. Laserljuset som kan finnas i kabeländen
är osynligt för ögat men är farligt och kan skada din syn.
Om du råkar skada en optokabel eller upptäcker en skadad kabel (Eller fiber korskoppling) ska du
genast kontakta nätägaren (Överkalix kommun) på telefon 0926-74000
Det är viktigt att vi alltid får information om en skadad kabel, även om det inte ”ser så allvarligt ut”.
Skulle du skada någon kabel, titta inte direkt mot skadan, isolera skadan med silvertape, eltape eller
liknande.

http://bredband.overkalix.se/dokument/Risker_med_optokabel.pdf

För ytterligare information / driftsstatus m.m. surfa till: http://bredband.overkalix.se

LED-Status

Mediakonverter DKT

Status LED

Efter uppstart skall POWER lysa konstant, indikering WAN visar att fiberanslutningen är
aktiv, den blinkar när datatrafiken är igång. Om du kopplat in tjänsteleverantörens
utrustning så skall även LED indikeringarna vid kontakt LAN1 lysa / blinka.
Om du misstänker fel på fiber eller mediakonverter kan du kontakta nätägaren: Överkalix
kommun / Data-IT avdelningen 0926-74000 alt. Maila till support@overkalix.se

Innan du gräver!
Innan du ska gräva eller schakta för jordvärme, avlopp o.d. anmäler du detta enklast via
Ledningskollen - http://www.ledningskollen.se – Då får alla ledningsägare möjlighet att
meddela dig om det finns ledningar eller kablar just där du tänker gräva eller schakta.

Innan du gräver!

http://www.ledningskollen.se

För ytterligare information / driftsstatus m.m. surfa till: http://bredband.overkalix.se

