
Tjänster - till dig med ljusets fart!

Du som bor i en fastighet som är 

ansluten till Borderlight Fibernät 

kan få Digital TV på HD Kvalitet, 

Bredband och telefoni i prisvärda 

paket.

Höghastighets 
Bredband

Spara 
fasta avgifter på 

IP-Telefoni

Digital TV 
med HD kvalitet 

ett paket för varje smak

Brandvägg
skydd

utan kostnad
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Din lägenhet har Home Adaptive Network installerat. Detta 
innebär att du kan koppla in en eller flera PC datorer, IPTV 
boxar, Wireless Accesspunkter eller annan IP baserad utrust-
ning i valfritt datauttag i lägenheten. Alla uttag är inkoppla-
de till en switch som känner av vilken utrustning som du vill 
ansluta och anpassar uttagets konfiguration till den utrust-
ning som du kopplar in. Modem, routrar och brandväggar 
behövs inte då detta är inbyggt i datanätet

Telefoni

Varje lägenhet har 1 st till 4 st uttag för analog telefoni märkt med ”TELE”. 
Varje uttag har ett eget telefonnummer. Du kan ”portera” ditt gamla telefonnummer om du vill. 
OBS! nummer på uttag kan vara ändrat i samband med byte av hyresgäst. Ange uttagsnummer 
(i detta fallet med telefonnummer som står på uttaget) när du beställer nytt telefonnummer.

TELE

Mellanproppen

Använd telekabeln med telejack 
och stoppa in den stora kontakten 

(RJ-45) i mellanproppen.

Använd telekabeln med telejack
 och stoppa in den lilla kontakten 

(RJ-11) i mellanproppen.

till din telefon
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Internet:

En eller flera datorer kan kopplas till valfritt ledigt datauttag i lägenheten utan ytterligare utrustning
eller inställningar (”Plug and Play”). 

Med ”Home Adaptive Network” © så behöver du inte modem, router, brandvägg eller switch. Alla datautta-
gen i din lägenhet är aktiva och adaptiva vilket innebär att nätet känner av vilken utrustning som du kopplar 
in och anpassar sig automatiskt (”Plug and Play”). 

Med ”Home Adaptive Network” © så kopplas alla datorer samman inom din lägenhet till ett lokalt datanät 
med en gemensam router och brandväggsfunktion som tjänst i fibernätet. Kapacitet till fibernätet är 100 
Mbit/s symetriskt och denna kapacitet delas av alla tjänster (Internet, Digital HDTV, Telefoni m.m.). Kapacite-
ten till fibernätet kan uppgraderas till 1 000 Mbit/s vid behov. 

Om du vill använda trådlös accesspunkt så kan den kopplas in i valfritt ledigt datauttag. I detta fallet måste 
du stänga av DHCP-tilldelning i den trådlösa accesspunkten så att alla datorer som kopplas via accesspunkten 
sitter i samma lokala nät som de andra trådanslutna datorerna.

Digital HDTV 

Digital HDTV kan kopplas in i valfritt datauttag (”Plug and Play”). 

Digital HDTV levereras genom ”Set Top Box” om du beställer sådant abonnemang. För vissa studentlägenhe-
ter ingår Digital HDTV box som del av lägenhetens standardutrustning.

Tjänster - till dig med ljusets fart!


