HaboNet

Kom igång med
din öppna fiber

Har du frågor om din fiberanslutning?
Ring oss på 036-860 24 00
Har du frågor om dina tjänster?
Kontakta din tjänsteleverantör direkt.

Tack för att du valde oss!
HaboNet är ett lokalt stadsnät för all digital kommunikation. Det kan användas till Internet, TV och Telefoni, men även till säkerhetstjänster, datatjänster och
samhällstjänster.
Tillsammans med andra stadsnät utgör vi en mycket viktig
samhällsnyttig infrastruktur. Med fiber genom vårt öppna
stadsnät kan du ta del av ett brett utbud av tjänster från
flera tjänsteleverantörer.
Vi finns i Habo nära dig och ägs av Habo kommun.
Eftersom vi är nära är vi också snabbt på plats om
något mot förmodan skulle krångla. Vi tänker långsiktigt och arbetar för att utveckla Habo kommun, bra för
dig som använder vår fiber eftersom det är byggt att
fungera i dag, och i framtiden.

www.haboenergi.se

Den här guiden hjälper dig att komma
igång när din stadsnätsbox är på plats.

Kom igång med din anslutning

Det här indikerar lamporna

Nu är din fastighet ansluten till HaboNet med möjlighet att
få upp till 1 000 Mbit/s. Dagen efter att stadsnätsboxen är
på plats kan du börja beställa tjänster för bredband, tv och
telefoni. Du väljer fritt bland de tjänsteleverantörer som
finns i vårt nät på tjanster.habonet.se

WAN-lampan indikerar att din stadsnätsbox är ansluten till HaboNet och är klar
att användas. Om du till exempel har
anslutit kabeln i LAN 1-porten kommer
LAN 1-lampan att lysa (eller blinka).

Så här ansluter du din utrustning:

Grönt sken = du är ansluten med max
100 Mbit/s. Orange sken = du är ansluten
med max 1000 Mbit/s.

LAN 1 – här ansluter du en router. Även om det är möjligt
att koppla en dator direkt till stadsnätsboxen, är det inget
vi rekommenderar förrutom vid eventuell felsökning. En
router ingår inte i fiberanslutningen.
LAN 2 – här ansluter du din digitalbox för tv. Om du vill
använda flera digitalboxar kopplar du in en tv-switch här.
LAN 3 – här kopplar du in den utrustning du använder för
bredbandstelefoni.
LAN 4 och LAN 5 – är förberedda för framtida tjänster.
En del tjänsteleverantörer kan sälja paketlösningar med utrustning som ska anslutas på annat sätt än ovan. Ta därför
alltid kontakt med din tjänsteleverantör och följ anvisade
instruktioner för att ansluta och aktivera din utrustning.
På vissa modeller av stadsnätsboxen finns även en så
kallad F-kontakt. Denna koaxialkontakt används i områden
med KabelTV från HaboNet.

Varför ska du ha fiber?
Fiber från HaboNet är det bästa valet för dig.
Fiber för framtiden
Fiber är en väl beprövad och framtidssäkrad teknik. Nätet
kan uppgraderas för att möta marknadens behov vad gäller
både hastighet och kapacitet. Du är väl förberedd för alla
framtida internetbaserade tjänster.
En investering i din fastighet
Det går inte att säga exakt vad en fiberanslutning ger för
värdeökning, men mycket talar för att en framtida köpare
kan komma att förvänta sig att fiber är indragen i
fastigheten. Det är därför inte osannolikt att priset på en
fastighet kan påverkas av att det finns en fiberanslutning.
Högre kvalitet kräver högre bandbredd
Allt högre kvalitet på allt fler tjänster kräver en riktigt
bra och stabil uppkoppling, till exempel för att se på tv i
toppkvalitet, ha IP-telefoni, ringa videosamtal och spela
online.
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Stadsnätsboxen ska alltid vara påslagen.
POWER- och STATUS-lampan ska lysa
grönt. STATUS-lampan lyser orange
under uppstart. Fungerar inte dina
tjänster samtidigt som STATUS-lampan
lyser orange under en längre tid (flera
minuter) skall du kontakta den tjänsteleverantör du beställt bredband från.

Stadsnätsboxen är en box som omvandlar fiberns
optiska signal till den elektroniska signal som gör
det möjligt att omvandla datainformationen till tv,
bredband och telefoni.
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Störs du av ljuset från LED-lamporna kan
du alltid stänga av indikatorlamporna
med den vita knappen. POWER-lampan
lyser fortfarande för att indikera att boxen
fungerar.

