
Måndag 1/3 – Driftsättning 
Måndag 1/3 driftsätts Bahnhofs tjänst. Det innebär att nätet kommer ligga nere större delen av 
dagen. 

Vid driftsättning: 
Vill ni få hjälp med detta så finns tekniker från Install tillgängliga i ert område hela dagen för 
omkoppling hos er.  
Se instruktioner i mailet för att boka in ett teknikerbesök på er adress. 
Vill ni koppla om själva så följ nedan guide: 
Undvika att röra på eller smutsa ner längst ut på kabeln eller i uttaget när ni gör flytten av kabeln!!! 
 
Ni har tidigare haft två ”fibrar” till den gamla konvertern - från nu skall endast den ena användas. 
Den vita kabeln från uttaget märkt ”I” på fiberuttaget ska flyttas och kopplas in i 
Bahnhofkonvertern. 

Ni ska koppla ur den gamla konvertern som varit temporärt inkopplad sedan konverterbytet och 
flytta över den vita kabeln till ”silvriga” uttaget på Bahnhofkonvertern.  

- Dra ut dammskyddet (”svarta gummigrejen”) som sitter i Bahnhofkonvertern 

 
- Lossa kabeln från den gamla konvertern genom att först dra bak den blå kopplingen, när ett 

litet klick hörs kan du dra lös kabeln. Styr sedan in den i uttaget på Bahnhofkonvertern (där 
dammskyddet tidigare satt). Styr in kabel och koppling tills du hör ett litet klick och du 

känner att den sitter fast i konvertern. 

 
 
 

- Övriga ”kablar” (den blå) och den gamla konvertern kan nu kopplas bort/avlägsnas.  
Kom ihåg att se till att den nya Bahnhofkonvertern har ström och koppla sedan in er router 
eller dator direkt in i konverterns uttag.  



 
Den temporära lösningen kan se lite olika ut beroende på vilken konverter ni hade innan men 
målbilden är densamma: 
 
Vit kabel ska gå från porten märkt ”I” i fiberuttaget till det ”silvriga” uttaget på den nya 
Bahnhofkonvertern – Då är det korrekt kopplat.  

 
 
 
 
Aktivering 
När du har kopplat in Bahnhofkonvertern enligt tidigare beskrivning så är det bara att koppla in din 
utrustning (router) i den och invänta att driftsättningen sker från Bahnhofs håll. 
Följ sedan nedan steg för att aktivera tjänsten: 
 
Kom igång direkt 
1.  Anslut din router direkt till uttaget på Bahnhofkonvertern 
2.  Anslut med din dator, mobil eller surfplatta till routern 
    (du kan ansluta trådlöst via wifi, eller direkt med en kabel) 
3.  Öppna en webbläsare så kommer du till vår aktiveringssida* där du väljer din 
     hemadress 
4.  Vänta 15 minuter och starta sedan om din router 
 
Klart – nu har du Sveriges bästa bredband! 
 
* Om vår aktiveringssida inte dyker upp automatiskt i din webbläsare, skriv in följande adress: 
dhcp.bahnhof.se 

 
 


