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Installationsmanual för CTS HET 

Mediakonverter / CPE 

Det här dokumentet hjälper dig att installera HET 

mediakonverter / CPE. 

Innehåll 

Kontrollera att följande finns i kartongen 

 HET Mediakonverter / CPE 

 Installationsmanual (denna) 

 230V strömadapter 

 Plomberingsband 

 Skruv för extra låsning 

Öppning och montage 

 Du öppnar mediakonvertern genom att med 

handkraft trycka i överkant på bottenplattan 

för att lossa snäppfästena. Alternativt kan man 

sätta en skruvmejsel i hålen för snäppfästena 

och böja den försiktigt uppåt. 

Se bild nedan 

 

 Bottenplattan skruvas fast på vägg eller 

installeras i en mediacentral. Bottenplattan är 

försedd med fyra hål för enkelt montage. 

Skulle man behöva fästa produkten på annat 

sätt kan man borra egna hål där det finns 

utrymme, t.ex. i förborrade hål i 

mediacentraler. Se bild nedan 

 

          
 

Hur man tar in fibern                                

 Fibern kan komma från olika håll vilket beror 

på förutsättningarna för själva 

fiberinstallationen. Se bild till höger . 

Produkten är försedd med ett stort hål på 

baksidan A, mindre kanaler i överkant B samt 

två anvisningar för håltagning (tunnare plast) 

på båda sidor i underkant av bottenplattan C .  

 

 

 

 

1. Kommer fibern ut från väggen rekommenderar 

vi att använda det stora hålet på baksidan (A). 

 

2. Kommer fibern från en 5mm tub kan man med 

fördel använda de förberedda anvisningarna 

för håltagning i underkant (C). Här kan man 

göra det hål man behöver med en kniv eller 

hålverktyg. Se bild 1 (andra sidan) 

 

3. Kommer fibern från överkant eller via kanal 

rekommenderas man att ta in fibern i överkant 

genom de fasade spåren (B). Plasten är mjuk 

så behöver man göra spåren större går detta 

bra genom att använda en kniv eller annat 

verktyg. Se bild 2 (andra sidan) 
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Anslutning, uppstart och plombering 

 Fibern slingas alltid upp moturs och så att 

fibern ligger i fiberhållarna. Skarvhylsan fäster 

man i någon av de två hållarna i bottenplattan, 

vi rek. 45mm skarvhylsa samt ca: 60cm längd 

på pigtail för en bra slingning. Se bild 1 och 2 

 

 Bild 1 visar en blåsfiberinstallation med 5mm 

tub. Bild 2 visar en installation med fiberkabel. 

 

 Efter slingning av fibern ansluts SC kontakten 

till uttaget i övre delen av produkten. Se bild 3.  

 

 Bild 4 visar fyra hållare för buntband. Dom är 

markerade med runda ringar. Med dessa kan 

du fästa fiberkabeln eller tuben så att den 

sitter fast och installationen blir korrekt 

 

 Var noga med att fibern sitter på plats och att 

den inte kläms när du stänger till produkten. 

 

 Koppla in strömadaptern och kontrollera att 

lamporna ”Power” och ”FO Link/WAN” lyser. 

Därefter plomberar du produkten genom att 

använda det medföljande plomberingsbandet. 

Använd de övre hålen på både bottenplattan 

och den övre delen av produkten. Se bild 5.  

 

Du är nu klar med installationen! 

Kontaktinformation finns på www.ctsystem.se  
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