
Enkel konfiguration av bredbandsinkoppling i hemmet. 

Beskriver en typisk minimal konfiguration för inkoppling av dator, TV och fast telefon. 

Fiberuttag på vägg Mediaomvandlare (leverans Telia) Router TG799vac (leverans Telia) 

1:a telejack fast telefoni. Anslut 
inte om du inte använder fast 
telefon. Fiberkabel 1 meter 

 (leverans Telia) 

HDMI 

HDMI 

2 st TV-box Arris VIP1113L 
Leverans Telia. HDMI-
kabel 1 m ingår. 

TV anslutes via HDMI-uttaget 

En kortare kabel med 
teleplugg ingår i leverans 

Strömförsörjning 
230 Volt 

Strömförsörjning
230 Volt 

Nätverkskabel (leverans Telia 1 meter). 
Köp egen kabel i valfri längd om routern 
placeras långt från mediaomvandlaren. 

(Port 2 kan anv till TV) 

Enheter som kan anslutas till routerns WiFi 

Trådlöst nätverk i Router 

För ytterligare information följ oss på 
Facebook: 
https://www.facebook.com/lillafossfiber/ 

Se information på weben: 
https://www.facebook.com/lillafossfiber/ 

Arris 

Arris 

Om du har stationär dator 
som anslutes med kabel 

Nätverkskabel CAT6  
anskaffar kund i valfri längd 

Ingår i leverans från Telia 



Konfiguration av bredbandsinkoppling i hemmet med trådlös TV. 

Beskriver en typisk minimal konfiguration för inkoppling av dator, trådlösTV och fast telefon. 

Fiberuttag på vägg Mediaomvandlare (leverans Telia) Router TG799vac (leverans Telia) 

1:a telejack fast telefoni. Anslut 
inte om du inte använder fast 
telefon. Fiberkabel 1 meter 

 (leverans Telia) 

HDMI 

HDMI 

TV anslutes via HDMI-uttaget 

En kortare kabel med 
teleplugg ingår i leverans 

Strömförsörjning 
230 Volt 

Strömförsörjning
230 Volt 

Nätverkskabel (leverans Telia 1 
meter). Köp egen kabel i valfri längd 
om routern placeras långt från 
mediaomvandlaren. 

(Port 2 kan anv till TV) 

Enheter som kan anslutas till routerns WiFi 

Trådlöst nätverk i Router 

Arris 

Arris 

Om du har stationär dator 
som anslutes med kabel 

Technicolor TG234 

Technicolor TG234 

TG234 

2 st TV-box Arris VIP1113L 
Leverans Telia. HDMI-kabel 1 
m ingår.  
Trådlösa enheter TG234 kan 
köpas på Telia. 

Nätverkskabel CAT6  
anskaffar kund i valfri längd 

Ingår i leverans från Telia 



Fiberuttag på vägg Mediaomvandlare (leverans Telia) Router TG799vac (leverans Telia) 
Teleanslutning – se bild 
angående ”Enkel konfiguration” 

Fiberkabel 1 meter 
 (leverans Telia) 

HDMI 

TV anslutes via HDMI-uttaget 

Nätverkskabel (leverans Telia 1 
meter). Köp egen kabel i valfri längd 
om routern placeras långt från 
mediaomvandlaren. 

(Port 2 kan anv till TV) 

Om du har stationär dator 
som anslutes med kabel 

2 st TV-box Arris 
VIP1113L 
Leverans Telia. HDMI-
kabel 1 m ingår.  

Avancerad konfiguration av bredbandsinkoppling i hemmet. 
Beskriver en icke typisk konfiguration för inkoppling av dator, TV, switch, NAS etc. 

230 Volt 

HDMI 

Larm - 
nätverksanslutet 

NAS-disk 

Extra accesspunkt 
LAN 

LAN 

Switch 

Nätverkskabel CAT6  anskaffar kund i 
valfri längd där kabel inte ingår. 

Ingår i leverans från Telia 



Router TG799vac (leverans Telia) 

HDMI 

Alternativ konfiguration inkoppling nätverk till Smart-TV. 
En Smart-TV har alltid någon form av nätverksinkoppling antingen via LAN-ingång, WiFi eller båda möjligheterna. En 

direkt anslutning till nätverket ger möjligheten att använda installerade appar på TV:n samt uppdatera TV:ns mjukvara. 
Har du inte en Smart-TV behövs ingen nätverksanslutning. 

HDMI 

LAN 

LAN 

Här kan det finnas tillgång till 
strömmande mediatjänster som 
Netflix, Youtube, SF Anytime och 
Plejmo, inbyggd webbläsare, 
Facebook-app, spel och för det 
mesta en inbyggd app-butik med 
fler funktioner som du kan ladda 
hem och installera. 
Du kan också visa egna bilder och 
filmer som du lagrat på en egen 
nätverksdisk. 

Exempel på appar i Smart-TV 

Man 
använder 

antingen WiFi 
eller LAN , 
inte båda  
samtidigt 

Routern har 4 tillgängliga 
portar. Behöver man fler 
anslutningar måste man 
komplettera med en switch. Se 
föregående bilder 

Switch 


