1. Imtech kommer att installera en fiberconverter där ni har valt att avsluta
fiberkabeln. Fiberconvertern behöver ström från ett vägguttag.
Det medföljande nätaggregatet har en anslutningssladd som är ca 1.5m lång.
2. En smartbox som är hjärtat i systemet placeras i närheten av fiberconvertern,
eller, om ni har dragit data kabel därifrån, så placerar vi den efter önskemål.
Placeringen av smartboxen är viktig då det kan minimera kabeldragning till övrig
utrustning. Smartboxen har 4st utgångar som kan anslutas till Tv-boxar eller till
datorer, om man vill ha fast anslutning. Smartboxen innehåller även en trådlös
router som medger kommunikation med datorer som har WLAN kort(trådlöst
nätverkskort).

3. En så kallad 1:a jacks flyttare ingår, denna sladd kopplas mellan smartboxen och
befintligt 1:a jack i huset om ni vill att telefon jacken i huset ska fungera som
innan. Har ni sladdlösa, bärbara telefoner så kopplas basstationen direkt till
smartboxen. Ni kan ha kvar era gamla telefoner, förutsatt att de har s.k. ”tonval”.
Apparater med ”fingerskiva” fungerar alltså inte. Installation av telefon ingår ej i
Imtechs åtagande.

4. Digitalboxen för Tv ansluts med Datakabel till smartboxen(max 80m ifrån). Det
går även att få TV boxen att fungera utan kabeln(trådlöst) men då måste man
själv beställa en så kallad Ruckus från Telias kundtjänst. Tänk på att TV boxen ska
placeras nära din tv med ”fri sikt” så att fjärrkontrollen kan nå boxen. TV boxen
ansluts sen med medföljande scartkabel eller HDMI kabel till din tv. Vi kommer
att starta upp er TV box och se så att den fungerar med en egen utrustning.
Installationen till din tv ingår ej i Imtechs åtagande.

5. Vi kommer även att testa så internet fungerar men för att ni ska kunna ”surfa” så
måste ni logga in på bredbandswebben och beställa detta. Den sidan kommer ni
automatiskt till första gången ni kopplar in er dator och startar webbläsaren sen
följer ni stegen för registrering.

Vi kan erbjuda tilläggstjänster i samband med installationssupporten såsom:







Registrering av kund på bredbandswebben samt beställning av bredband och
inkoppling av TV box med Tv: n
495: Montering av extra datauttag på samma våningsplan.
1 800: Montering av extra datauttag till annat våningsplan.
2 450: Driftsättning av trådlös TV med Ruckus om kund har köpt.
375: Omkoppling av befintlig telefon-nät på löpande räkning.
490: -/tim.
Montering av ett 4-vägs vägguttag på bef grupp. Max 10m kabel.
Med Inbyggt Finskydd för Åska. 1500 Volt. Inklusive ROT-avdrag
1 395: -

Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion.
Samtliga priser är inklusive moms.
Ovanstående tilläggstjänster är önskvärda att beställning sker senast 2 veckor innan vi
kommer till dig.
Beställning mailas i första hand till mikael.bjerknes@imtech.se ,men kan ringas in på
telefonnummer 010 47 24 775.

