
                

 

Les dette før du monterer 
 

Dekning 

Antennemottakeren skal monteres utendørs, og forutsetter fri sikt til en 

sender. Kontakt oss for å vite hvor senderne er plassert, eller se våre 

websider. Sørg for å montere mottakeren høyt nok på huset slik at ikke 

vegetasjon eller andre hus hindrer fri sikt til senderen. 

 

Monteringshjelp 

Kontakt oss dersom du ønsker veiledning over telefon. Vi kan også formidle 

kontaktinfo til en lokal montør som kan gi deg tilbud på installasjon. 

Kontaktinformasjon står på baksiden. 

 

Informasjon om betaling 
Normalt fakturerer vi etablering og frakt noen dager etter at utstyret er sendt 

deg, med 14 dagers forfallsdato. Trenger du lenger tid på monteringen kan du 

be oss om å utsette forfall på fakturaen. Oppstartdato for selve 

abonnementsavgiften beregnes fra når utstyret er montert med gode signaler 

og aktiveringsskjema er sendt til oss.  

 

Monteringsanvisning for bredbånd 
Antennetype QRT 

 

Dette trenger 

du i tillegg: 

I pakken: 

15 m 

utekabel 

2 m 

innekabel 

Skjøt Injektor og 

strømadapter 

Veggbrakett      Antenne 

Skiftenøkkel, 

eller 10 og 13 mm 

pipenøkkel 

Drill og 16 mm 

bor 

Stjernetrekker 
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Monter den ene delen av veggbraketten 

på baksiden av antennen. Det medfølger 

både feste for montering på rør, og for 

montering på vegg. Montér slik at det er 

mulig å rotere antennen horisontalt. 

(Noe avvik fra bildet) 

Montér den andre delen av braketten på 

ytterveggen med tilhørende treskruer. 

Monter festet på ytterveggen med 

antennen, ved å feste brakettene sammen 

med den lange skruen. Ikke stram den, 

den trenger å kunne bevege seg for 

justering i senere punkt. 

 

Åpne dekselet på undersiden av antenna. 

Koble den ene enden av utekabelen (15 

meter) inn i antennen som på bildet. 

Legg merke til hvor signaler kan avleses. 

Bor et 16 mm hull i veggen for å trekke 

kabelen inn. Trekk inn kabel. Sørg for at 

kabelen går noe oppover før den føres inn 

i hullet, dette for å unngå fuktskader ved 

regn. Dersom kabelstrekket utendørs er 

langt, kan du med fordel feste kabelen 

med klemmere (medfølger ikke). 

Er kabelen for kort, kan vi sende deg 

lengre kabel mot et tillegg i prisen. 

1 

2 

3 

4 

Kabeltilkobling 

Lang skrue 
Monteres på 

antenne 

Monteres på vegg 

Signalavlesning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kobling 

 

Når kabelen er trukket inn, kobler du slik på innsiden for 

at utstyret skal få strøm, se koblingsskjema. Det er viktig 

at én PC er tilkoblet injektoren (vent med å koble til 

eventuell router eller annet tilleggsutstyr til installasjonen 

er fullført). 

Aktivering av abonnement 

Gå inn på www.breiband.no eller hvilken som helst 

webside. Nå skal du få opp ”Breiband.no 

aktiveringsskjema”. 

Fyll ut skjemaet og abonnementet er klar til bruk senest 

neste virkedag (vi sender deg SMS). Serienummeret står 

på forsiden av bruksanvisningen.  

 

Justering av antenne 

Når du vrir den utvendige antennen (høyre/venstre) vil 

dette påvirke signalene. Det kan være fordel å være to – 

én som følger med på signalmålingsprogrammet på PCen 

og en som justerer antennen. Signalverdier fra -30 til -75 

er ideelt, og lavere tallet er (se bort i fra fortegnet), desto 

bedre. Se rød sirkel i bilde. Nedenfor ser du også navnet 

på senderen du får signaler i fra. Stram den lange skruen 

på braketten slik at antennen sitter fast. Får du ikke inn 

signaler, se siste side for hjelp. 

Signalmåling via PCen 

Når utstyret er koblet opp må signalet justeres.  

Åpne nettleser og gå til adressen 192.168.10.1 for å lese 

av signalverdier og sjekke om antennen er tilkoblet en 

sender (se detaljer i punkt 7). 

Skjøtestykke 

Injektor 

Utvendig 15m 

kabel til antenne 

1,5m kabel 

til PC 

Strøm- 

adapter 

Koblingsskjema 
5 

7 

8 

9 

Signalmåling (enkel) 

På baksiden av antennen finner du et panel med lysdioder. 

Du vil normalt ha gode signaler ved at minst 3 av de 5 

lysene til høyre lyser.  
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Ofte stilte spørsmål 

Telefon  21 55 40 00 

Kontaktinformasjon:    www.breiband.no 

 

Jeg vet ikke hvor senderne er plassert 

Gå inn på www.breiband.no, tast inn ditt postnummer på forsiden og se oversikt i vårt dekningskart. 

Klikk på «større kart» linken. Du kan også ringe 21554000 og vi kan opplyse deg om hvor nærmeste 

sendere er plassert. Ha gateadresse eller gårds- og bruksnummer klart. 

 

 

Jeg får ikke åpnet signalmålingssiden 

Dette skyldes ofte at det ikke er fysisk forbindelse mellom PC og antenne. Sjekk alle koblinger. Sørg 

for å koble PC direkte til injektoren (ikke via router eller annet utstyr). Sjekk også at 

nettverksinnstillingene for lokal tilkobling står til ”motta IP adresse automatisk”. Ved å ringe 

kundeservice kan vi se signalverdiene uten at du trenger å bruke programvaren. 

 

Jeg får åpnet signalmålingssiden, men ingen signaler 

Justér bedre, eller kontakt kundeservice for hjelp til å vite hvor på huset du får best signaler. Dersom 

du er sikker på at du har justert antennen mot senderen kan det være en feilårsak som gjør at du 

likevel ikke får utslag på signalene, ring oss og vår kundeservice vil hjelpe deg. 

 

 

Jeg har fått gode signaler, men får ikke opp aktiveringsskjemaet 

Ring kundeservice og vi aktiverer abonnementet manuelt. 

 


