Inkopplingsguide Surfia!
Först vill vi hälsa dig välkommen till Surfia och gratulera dig till valet att skaffa IP-telefoni.
Om du använder denna guide när du kopplar in telefonin så skall allt gå bra. Om inte finns vi bara ett
telefonsamtal bort på telefonnummer 020-10 00 44

Vad behöver jag för att komma igång?

Hemtelefon

Telefonidosa

Internet

Ja det är allt du behöver faktiskt, en befintlig telefon, en telefonidosa (en så kallad sip-box) och
tillgång till internet.

Det finns olika sorters bredband, bor du i en lägenhet eller villa som är fiberansluten har du det som
i folkmun brukar kallas fiber, bor du i villa eller lägenhet där det finns analog koppling har du
troligtvis ADSL.
Som fiberkund har du troligtvis ditt bredband kopplat via en router, i vissa fall har man kopplat en
nätverkskabel direkt i väggen.
Som Adsl kund kan du ha följande konfiguration på ditt internet.
Modem – Kabel – Dator
Modem – Router – kabel/trådlöst – Dator
Modem med inbyggd router – kabel/trådlöst - Dator

Inkopplingsförfarande fiber. För dig som har fiberanslutning. Har du adsl så hoppa till nästa guiden
Du har framför dig

Router

Telefonidosa

Telefon

Nätverkskabel

Om du har kopplat ditt bredband direkt i väggen

Du ansluter telefonidosan till Internet (vägguttaget via telefonidosans WAN port) och datorn till
telefonidosans LAN port. Sedan ansluts en vanlig telefon till teleport nr 1 (phone1). Om man har två
telefonnummer hos oss så kan man även ansluta en annan telefon (eller varför inte en fax) till
teleport nr 2.

Dator

Till Vägguttaget

Om du redan har en egen router som du vill fortsätta att använda så kopplas den enkelt på insidan av
Telefonidosans LAN port och så kopplas datorn till den routern. Är det en trådlös router fungerar det
på samma sätt.

Inkopplingsförfarande ADSL.
Du har framför dig

Modem

Router

Telefon

Nätverkskabel

Telefonidosa

1.Om du har kopplat ditt bredband direkt ifrån ett modem

Du ansluter Modemet till telefonidosans WAN port och datorn till telefonidosans LAN port. Sedan
ansluts en vanlig telefon till teleport nr 1 (phone1). Om man har två telefonnummer hos oss så kan
man även ansluta en annan telefon (eller varför inte en fax) till teleport nr 2.

Dator

Till Modemet

2.Om du har en router som du vill fortsätta att använda så kopplas den enkelt på insidan av
telefonidosans LAN port och så kopplas LAN ihop med en nätverkskabel till Routerns WAN port,
datorn/datorerna kopplas sedan in till den routern. Är det en trådlös router fungerar det på samma
sätt.

Kopplas till routerns WAN

Till Modemet

