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BREDBAND OCH INTERNET

Bredband

2008 upphandlade föreningen ett fastighetsnät som innefattade
samtliga lägenheter och kommersiella lokaler. Som teknisk lösning
valdes optisk fiberkabel, en sk. dubbelfiber. Föreningen tog hela
kostnaden som en investering och ägde därför anläggningen från
början.

Nätverksuttag

I samtliga lägenheter finns i hallen en
mediaomvandlare som ser ut som på bilden
till höger. Mediaomvandlaren omvandlar
elektriska signaler till optiska och vice
versa.
Det enda du behöver göra för att få kontakt
med Internet är att ansluta en nätverkskabel mellan mediaomvandlarens nätverksuttag och din dator. Du som vill ha en trådlös anslutning ansluter en trådlös router till
mediaomvandlarens nätverksuttag istället.

Internet

Föreningen erbjuder alla boende, medlemmar och hyresgäster, en
kostnadsfri uppkoppling till Internet med hastigheten 100 Mbit/sek.

Nätadapter

För att strömförsörja mediaomvandlaren behövs en nätadapter. Det
händer ibland att nätadaptern slutar fungera vilket leder till att du
förlorar kontakten med nätet.
Du kan kontrollera om din mediaovandlare fungerar som den skall
genom att titta på de sex gröna lamporna. Alla sex skall lysa när din
dator är uppkopplad.
Om du glömt att sätta i nätverkskabeln lyser bara lamporna i den
högra raden.
Om nätadaptern slutar fungera lyser inga lampor på mediaomvandlaren. Då behöver nätadaptern bytas ut.

Fel på
nätadaptern

Vem ansvarar för
mediaomvandlaren?

OBS! Försök inte att köpa en ny nätadapter själv. Om du får tag i en
med fel spänning eller som har fel +pol kan du förstöra mediaomvandlaren. Kontakta istället föreningen på it@alnmattet.se så
kommer du att få en ny nätadapter utan kostnad.
OBS!
Föreningen ansvarar för att du har en fungerande mediaomvandlare,
men du får själv stå för de kostnader som kan bli följden av att
mediaomvandlaren demonteras från väggen i samband med renovering etc. Den optiska fibern är mycket känslig för mekanisk
åverkan – Ta alltså inte bort mediaomvandlaren från väggen.

För mer information om Brf Alnmåttet se föreningens hemsida: www.alnmattet.se

