
Manual mediacentral 
Internet, tv och telefoni  



Kom igång med Internet, tv och telefoni 

 

Bredband2 levererar samtliga IT-tjänster till din 

lägenhet. Bredband ingår i hyran och ska vara igång 

då du flyttar in.  

 

Önskar du TV och/eller telefoni kontaktar du Bredband2 

för beställning, telefon 0770-811 000, 

www.bredband2.com  

 

Har du problem med Internet, tv eller telefoni anmäler 

du detta direkt till Bredband2. 

 

 

 

 



Nätverket i lägenheten 

Internet, tv och telefoni levereras via 

bredband. I samtliga lägenheter och i 

de flesta rum finns det ett eller flera 

vägguttag för dessa tjänster. Det är i 

dessa vägguttag du kopplar in din tv, 

dator, telefon eller router.   

 

Vägguttagen är i sin tur anslutna till en 

kopplingspanel. Panelen sitter i ett 

nätverksskåp i lägenheten.  

Vägguttag 

Nätverksskåp 



Hur du kopplar – exempel tv och dator  

V-rum Sov 1 Sov 2 Hall 

01-02 03-04 05-06 07-08 

Steg 1 
 

Koppla din dator alternativt router med hjälp av en 

nätverkskabel till valfritt vägguttag i lägenheten, till 

exempel uttag nummer 7 i hallen. 

 

Koppla din tv alternativt tv-box med hjälp av en 

nätverkskabel till valfritt uttag i lägenheten, till 

exempel uttag nummer 2 i vardagsrummet. 

 

Du gör på samma sätt för att koppla telefoni eller 

ytterligare datorer eller tv-apparater i din lägenhet. 
 

Nätverkskabel 

Vägguttag 



Hur du kopplar – exempel forts.  

Kopplingspanel 
   01      02       03      04      05       06      07      08 

Uttag modem  

    Lan 1    Lan 2    Lan 3    Lan 4   Lan 5 

Steg 2 
 

Efter att kopplingarna mellan dator/tv och vägguttag är 

gjorda måste du även göra kopplingar inne i nätverkskåpet. 

De nedre uttagen i kopplingspanelen är numrerade för att 

matcha vägguttagen i lägenheten.  

 

Om datorn kopplades till vägguttag 7 i steg 1, kopplar du 

med hjälp av en nätverkskabel ihop uttag 7 i skåpet med 

uttag ”Lan 1” på undersidan av modemet i skåpet. Du gör på 

liknande sätt för dina övriga kopplingar. Uttag Lan 1 = 

Internet, Lan 2 = telefoni, Lan 5 = tv. Lan 3 och 4 används 

inte.  

 

Om du har flera tv-apparater/datorer behöver du köpa 

grenuttag/switch som du sätter i respektive uttag för Lan i 

modemet.   

 

Nätverkskablar finns i skåpet. Saknar du kablar kontaktar du 

John Mattsons kundtjänst, telefon 08-613 35 00.  

 


