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Lathund Montering LNS Medieomvandlare
Skruva upp bottenplattan på lämpligt ställe. Alternativt använd medföljande mall om man ej vill
använda bottenplattan, för att enbart hänga medieomvandlaren löst på väggen. Mallen finns i lådan
ihop med medieomvandlaren.

Mall för montering utan bottenlåda.

OBS!
I Vissa fall kan det vara enklare att få igenom patchkabeln igenom väggen innan
man kopplar in den i Medieomvandlaren, detta finns det lite beskrivning om på
sista sidan.
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Bottenplatten kommer ihopmonterad, man får dra isär de båda delarna och den delen på bilden ska
sitta på väggen, den andra fästs på mediaomvandlaren i ett senare tillfälle.
Om man vill ha hålet genom väggen kan det vara lämpligt att placera bottenplattan på följande sätt
där hålet är markerat med blå cirkel.
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Plocka fram resterande delar till medieomvandlaren
1. Andra delen av bottenplattan
2. Medieomvandlaren
3. SFP
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Börja med att montera i SFP:n under den lilla luckan på baksidan. Texten ska vara mot dig.
Packa upp Patchkabeln.

OBS! var noga med änden på patchkabeln, den får ej vidröras eller
tappas i golvet då den kan spricka eller bli smutsig och då finns det
risk att det inte funkar som det ska.
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Ta bort den svarta gummipluppen ur SFP:n och skyddslocket på patchkabeln. Och montera enligt
bilden ovan.

Använder man ej den medföljande bottenplattan så är det färdigt för att hänga fast på väggen i detta
skedet.
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Alternativ 1
Om man använder bottenplattan och patchkabeln kommer underifrån.

Tryck fast den andra delen på bottenplattan på mediaomvandlaren, var noga med att patchkabeln
ligger i spåret så att man inte klämmer den, man får vara lite hårdhänt för att få på botten delen
Det är fyra fästpunkter där man kan trycka lite extra.
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Kroka fast i bottenplattan med ”gångjärnen”.
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Exempel på hur man kan slinga för att sedan gå ut genom väggen. Eller nedåt på vänstersidan som
bilden visar.
Har man husgenomföringen bakom lådan kan man göra en ringla bottenlådan för att sedan gå
genom väggen ut till kundboxen.
Sedan är det bara att vika upp paketet och vara försiktig så man inte råkar klämma kabeln.

OBS!: Patchfiber får ej vikas eller klämmas och alla böjar bör ha en
radie av minst en snusdosa.
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Beroende på hur det ser ut så kan det vara lite trixigt att få igenom patchen genom
gummimembranet (1) i kundboxen på utsidan (På bilden är det tätat med fogmassa, vilket kan vara
bra att göra för att slippa kondens.)
Man får trycka hål på membranet med en skruvmejsel eller liknande för att sedan få igenom patchen.
Detta är oftast enklast att göra från utsidan.
Är hålet utanför kundboxen så är det enklast att gå rakt ner och ut genom boxen på högersidan. Det
man behöver tänka på är att patchkabeln klarar inte solljus och behöver därför skyddas om den är
utanför kundboxen.
Skulle man ha en massa patchkabel kvar att slinga upp så går det att göra det även här, men det finns
oftast mer utrymme i bottenplattan på inomhusenheten.

