
Anvisning för installation
Mediaomvandlare Inteno XG 6846 med väggfäste
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Detta ska finnas i ditt paket

Mediaomvandlare (CPE)

SFP (Gör om ljuset i fibern
till elektrisk signal)

Väggfäste
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Monteringsvarianter

Det finns två varianter på montering:

1.   Med medföljande väggfäste,  väggfästet skruvas fast och
mediaomvandlaren  snäpps fast i väggfästet

2. Mediaomvandlaren  hängs direkt på två skruvar i väggen



Montering med väggfäste

Skruva fast väggfästet med 
medföljande skruvar. Den kan placeras enligt önskemål, 
som på bilden eller vriden 90 eller 180 grader. 

Väggfäste innehåller påse med skruvar
samt ett elkablage med flera kontakter
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Montering med väggfäste

Tryck i SFP i port märkt WAN,
den kan bara sättas i åt ett håll

Skjut ut den lilla ”läppen” enligt bildenPå baksidan finns mitt på
en liten ”fästläpp”
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Montering med väggfäste

Elkablaget som medföljer vägg-
fästet har en vit, en beige
och en svart kontakt .

Stick ut den vita kontakten
genom hålet i väggfästet 
enligt bild.

Tryck in kontakten i port märkt CATV
Den kan endast tryckas vänd med 
klackarna enligt bild.

CATV-
port
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Genomföringshål
för  elkablage



Montering med väggfäste

Skjut på mediaomvandlaren på
väggfästet till ni hör ett ”klick” och 
den sitter som på bilden

Lägg den svarta kontakten på 
elkablaget i det passande hål och 
de spår som finns på sidan av 
väggfästet.

Kontakten ligger lite löst och 
ostadigt i spåren men fixeras
av locket när det stängs.
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Nu bör det se ut som på bilden.

CPE

Svart kontakt
för elanslutning

Kontakt på
fibersvans

På toppen av fibersvansens kontakt sitter ett litet
plastskydd. 

SFP

Plastskydd

Skruva dit en liten
medföljande skruv
för att säkra CPE vid 
väggfästet
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Ta bort skyddet. Rör inte spetsen
på kontakten med fingrarna. Smuts och fett 
på fibern gör att det blir dålig eller i värsta fall
ingen ”kontakt” med mediaomvandlaren. Ta bort gummiskyddet på toppen av SFP och 

tryck i fibersvansens kontakt. Den passar endast
en väg och snäpper i med ett ”klick”

Kontakt i SFP
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Du som av någon anledning inte kommer in 
med fibersvansen genom hålet i ryggen på
väggfästet använder något av de övriga 
genomföringarna

Genomföring

Genomföring
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Anslut elsladdens lilla kontakt till den
svarta kontakten på sidan av väggfästet 

samt adaptern till ett vägguttag 

Lysdioder
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När du anslutit strömmen till  mediaomvandlaren  kommer
ett antal lysdioder att tändas.
Ta nu den bifogade installationsguiden för media-
omvandlaren (CPE) för vidare instruktioner om installationen.



Montering utan väggfäste
Vid ex.vis utrymmesbrist kan mediaomvandlaren fästas på vägg utan väggfästet om så önskas. 

OBS att den anslutna fibersvansen då kommer sitta oskyddad .

Skruva två av de medföljande skruvarna direkt i väggen och fäst mediaomvandlaren på skruvarna 
med två av de ”nyckelhålsliknande” fästena. Vilken ledd ni hänger den på är valfritt

Nyckelhålsliknande
fästen
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Sätt i SFP samt anslut fibersvansens kontakt på
samma sätt som vid montering med väggfäste.
Anslut elsladdens lilla kontakt direkt i uttaget
PWR samt adaptern i ett eluttag.

Fibersvanskontakt

SFP

Adapter

Elsladdens lilla kontakt
i uttaget PWR

Lysdioder

Ta nu den bifogade installationsguiden för media-
omvandlaren för vidare instruktioner om installationen.
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