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Kopplingsschema
– Bredbandsswitch CTS HES-3106 RF
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Så här ansluter du tjänsterna 
internet – TV – telefoni

Port LAN 1 Telefoni Prio
Används normalt inte. (Används endast vid le-
verans av prioriterad telefoni, som kan erbjudas 
i kollektiva anslutningar med separat avtal om 
kollektiv telefoni. Har du beställt tjänsten prio-
riterad telefoni får du mer information från din 
tjänsteleverantör eller Utsikt Bredband). 

Port LAN 2 Internet (Telefoni Standard)
Har du beställt tjänsten ”internet” levereras den 
på den här porten med den hastighet som du 
beställt.Här ansluter du en kabel direkt till din 
dator för att få tillgång till Internet. Om du vill 
ha fl era datorer inkopplade samtidigt så kan du 
istället koppla in en router där du sedan kan 
ansluta dina datorer med kabel eller trådlöst 
via WiFi. Om din dator är ansluten trådlöst så 
uppnår du aldrig en högre hastighet än vad din 
WiFi-router klarar av.

Tjänsten Telefoni standard kräver att du har en 
 internettjänst. Du ansluter telefonidosan som 
tjänste leverantören tillhandahåller på samma 
port. (Se tjänsteleverantörens inkopplingsanvis-
ning av telefonidosan). Det är viktigt att du inte 
säger upp ditt befi ntliga abonnemang innan du 
beställt ett nytt. Meddela den nya leverantören 
att de ska ta över (portera) ditt nuvarande tele-
fonnummer.

Port LAN 3 Används ej
För framtida tjänster

Port LAN 4 Används ej
För framtida tjänster

Port LAN 5 Bredbands-tv (IP-tv)
Har du beställt tjänsten ”Bredbands-tv”, ansluter 
du här din digitalbox som tjänsteleverantören 
tillhanda håller för bredbands-tv. Har du behov 
av fl era digitalboxar inkopplade samtidigt kan 
du  istället ansluta kabeln till en egen switch. 
Där kan du sedan koppla in fl era digitalboxar för 
fl era tv-apparater. För bästa kvalitet på samtliga 
kanaler rekommenderar vi att ansluta alla digi-
talboxar via kabel.

Port Analog kabel-tv CATV
Har du beställt tjänsten analog ”Kabel-tv” med 
eventuella digitala tilläggskanaler kopplar du här 
in din fastighets antennät till den här kontakten 
för att sedan spridas ut i ditt befi ntliga anten-
nät. Det är antennkabeln där din inkommande 
tv-signal kommer in till fastigheten idag som ska 
anslutas till porten. Viss anpassning av signalnivå-
er kan eventuellt behöva göras. (Signalstyrkan ut 
på porten är 88 dB.)

Vilka kablar ska jag använda?
Kablar som skall användas för inkopplingar på portarna LAN 1-5 är av typen 
TP kabel (Categori 5e eller högre) med en maxlängd av 90 meter. Färdiga 
kablar med kontakter i ändarna fi nns i en mängd olika längder. För fast 
instal lation kan även kablar och kontakter köpas per meter. För antennätet 
används 75 ohm koaxialkabel som ansluts till bredbandsswitchen med en 
så kallad F-kontakt.

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?
Frågor angående bredbandsswitchen CTS HES 3106 RF kontakta Utsikt 
Bredbands kundservice på 013-20 83 20. Frågor om utrustning som tillhan-
dahållits av tjänsteleverantör eller som införskaff ats på egen hand, kontakta 
din tjänsteleverantör eller inköpsstället av utrustningen.


