
Nybro Energis Fibernät
Kom-igång-guide

fiber.nybroenergi.se

JODAH001
Stämpel



Välkommen som kund i Nybro Energis fibernät!
I din hand håller du en kom-igång-guide som hjälper dig komma igång 
med din fiber. 

Medieomvandlaren - vår överlämningspunkt
För att du ska kunna utnyttja alla tjänster i nätet installerar vi en medie-
omvandlare där fibertråden kommer in i ditt hem. Den delar upp och 
kvalitetssäkrar bandbredden för internet, TV och telefoni. 

Så här kopplar du vidare från din medieovandlare 

Port Anslut med nätverkskabel (exempel)
1  
2  
3  

Internet
Telofoni
TV
Framtida tjänster 
Framtida tjänster

4  
5  

ON/OFF

1

2

3

4

5



Konsten att ansluta en nätverkskabel
När du ska dra nätverkskabel från medieomvandlaren till din dator, TV eller 
telefon använder du en så kallad TP-kabel. Det finns olika kategorier av 
nätverkskabel. Vi rekommenderar Cat 5e UTP eller bättre då den stödjer 1 Gb/s 
hastigheter och är förberedd för framtiden.

Tips för montering av nätverkskabel
• Kabeln ska inte monteras i alltför skarpa böjar, radien på en

golfboll är ett bra riktvärde på maxgräns
• Kläm inte åt kabeln för hårt med buntband, klammer eller häftor.

5 mm spikklammer brukar vara lagom
• Dra inte för långa kablar. Maxgränsen är omkring 80–100 m mellan enheter

DATORNS
NÄTVERKSUTTAG

PORT 1

MEDIEOMVANDLAREN

Det enklaste  
kopplingsschemat

MEDIEOMVANDLARE

ROUTER

PORT 1

Router
Har du behov att koppla upp mer än en 
dator mot internet rekommenderar vi en 
router för att dela ut en internetuppkop-
pling till alla enheter. Routern kopplas 
direkt till port 1 på din medieomvandlare. 
Den delar sedan ut internet till datorer, 
läsplattor och annan utrustning.



Enklaste sättet att komma igång
Kontakta någon av våra tjänsteleve-
rantörer direkt så hjälper de dig hela 
vägen. Du hittar kontaktuppgifter på 
baksidan av denna guide och i 
fiberportalen.

Detta sätt rekommenderar vi då det 
är det enklaste och snabbaste! 

Bred frihet
Nybro Energis Fibernät är helt öppet, vilket innebär att alla företag som vill och 
som uppfyller kraven kan leverera tjänster i nätet på lika villkor. 

För dig som kund innebär det att du fritt kan välja vilken leverantör du vill ha 
av dem som finns i vårt system. Konkurrensen medför även att du kan hitta 
riktigt förmånliga erbjudanden inom internet, TV och telefoni. Listan på 
tjänsteleverantörer utökas hela tiden och kan komma att se annorlunda ut 
länge fram. 

Kom igång med internet
För att komma igång med internet behöver du egentligen bara koppla upp 
din dator till din medieomvandlare, starta en webbläsare och besöka portalen  
fiber.nybroenergi.se

Portalen ger dig tillgång till samtliga tjänsteleverantörers utbud och du kan 
fritt välja bland deras erbjudande. 

Aktivera själv via hemsidan
Vill du hellre aktivera din fiber via hemsidan går du in på fiber.nybroenergi.se, skapa 
ett konto, välj ut den tjänst du vill ha och följ instruktionerna nedan. 

För att kunna komma igång och beställa tjänster på egen hand direkt i portalen 
behöver du en aktiveringskod. Den skickas till dig via e-post, alternativt ringer du till 
Nybro Energi och får den. Med hjälp av aktiveringskoden skapar du ett eget konto. 
Från ditt konto beställer du de tjänster du vill ha. Det är också enkelt att byta mellan 
de olika leverantörerna. Ha bara koll på eventuell bindningstid. 



I steg ett anger du din aktiveringskod. Sedan skapar du ditt konto genom att 
välja ett användarnamn och ett lösenord. Direkt efter att kontot är skapat kan 
du börja beställa tjänster. 

Tjänsterna hittar du under fliken Beställ tjänst i toppmenyn. Här hittar du de 
olika leverantörerna som du kan välja mellan. Under knappen Läs mer får du 
mer information och kan beställa tjänsten. Om du känner dig osäker kan 
du alltid ringa direkt till tjänsteleverantören så får du hjälp. 



Kom igång med TV
För att komma igång med TV måste 
du först se till att du har dragit 
en nätverkskabel från din medie-
omvandlare till där du har din TV. Sedan 
ansluter du TV-boxen du fått från din 
tjänsteleverantör till nätverkskabeln 
och vidare till TV:n, förmodligen via en 
HDMI-kabel. Följ anvisningarna som 
kom i lådan från tjänsteleverantören. 
Aktuellt TV-utbud hittar du på  
fiber.nybroenergi.se. 

Tips: du kommer behöva en TV-
box till varje TV du vill använda. Vi 
rekommenderar att du använder 
nätverkskabel till varje box.

MEDIEOMVANDLAREN

TV BOX

PORT 4 eller 5

MEDIEOMVANDLARE

ATA BOX

PORT 1

Kom igång med telefon
IP-telefoni kräver en telefonibox som 
du får från din valda tjänsteleverantör. 
Den kopplas med nätverkskabel till din 
medieomvandlare och sedan vidare 
med telefonikabel till din befintliga 
hemtelefon. När det är kopplat så 
fungerar allt precis som tidigare.. 

Tips: om du vill behålla ditt gamla
telefonnummer är det viktigt att du 
begär att få det flyttat INNAN du säger 
upp ditt nuvarande abonnemang. Om 
du gör det i omvänd ordning går ditt 
nummer förlorat. 



Liten ordlista

Fiber 
En optisk fiber gjord av glas som 
överför ljus på samma sätt som 
kopparledningar överför elektricitet. 
Ljus i stället för elektriska signaler ger 
mycket stor hastighet, kapacitet och 
störningsfri överföring.

Medieomvandlare
Monteras invändigt i huset och 
omvandlar informationen från ljus till 
elektricitet samt fördelar de olika 
tjänsterna

Router
Router är en nätverksenhet som 
kopplar samman flera lokala dator-
nätverk och dirigerar datatrafiken 
mellan dessa. Idag är de flesta routrar 
för hemmabruk trådlösa. En router 
möjliggör att flera användare kan nyttja 
nätet samtidigt. 

Kommunikationsoperatör (KO)
Förser noder och fastigheter med 
utrustning för kommunikation samt 
fördelar data från alla tjänsteleveran-
törer ut till alla kundanslutningar. Vår KO 
är ViaEuropa. 

Tjänsteleverantör
Levererar internet-, TV- och telefoni-
tjänster i nätet. Det är alltid tjänste-
leverantören som du som kund har 
kontakt med. 

ATA Box
Analog Telefon Adapter. Gör att du kan 
använda din vanliga telefon för IP-
telefoni. 

Digitalbox
Enhet för mottagning av signaler för 
digital-TV. Vanligtvis behövs en 
digitalbox för varje TV.



Våra tjänsteleverantörer

DOFF Data: 0481-79 56 00 
info@doffdatanat.se

Bahnhof: 010-510 00 00   
kundservice@bahnhof.se

Bredband2: 0770-811 000  
helpdesk@bredband2.com

Bredbandsson: 0418-486 200 
support@bredbandsson.se

A3: 0770-350 330
kundservice@a3.se

Universal Telecom: 0771 85 00 00 
info@universal.se

Listan med tjänsteleverantörer kan komma att utökas vartefter. 
Aktuell lista och erbjudanden hittar du alltid i fiberportalen. 

fiber.nybroenergi.se  -  0481-451 76




