
 

 

 

  
Monteringsanvisning for 

satellittbredbånd fra 

Breiband.no 



 

Fakta om Tooway satellittbredbånd fra Breiband.no: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satellitten som parabolen skal siktes mot, heter KA-SAT og befinner seg ca 180 grader syd på himmelen, i ca 22 graders vinklel på 

himmelen syd i Norge, og ca 10 graders vinkel i Nordnorge. Satellitten ble skutt opp 2. juledag 2011 av det internasjonale 

satellittselskapet Eutelsat, og leverer toveis internettkommunikasjon til hele Europa. Satellitten er av  en helt ny generasjon som gir 

raskere hastighet og bedre internettjeneste enn hva som noen gang har vært mulig over satellitt, til svært gode priser. 

Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! 

Du er nå kun få steg unna en mye 

bedre internettopplevelse. 

 

Før du starter: Selve installasjonen er ikke vanskelig, men tar noe tid og består av 

flere steg som må følges nøye. Det anbefales at du ser over alle stegene i 

bruksanvisningen før du begynner. Skulle du stå fast, anbefaler vi at du ser 

følgende installasjonsvideo, som viser deg alle stegene: 

http://www.breiband.no/kundeservice/installasjonshjelp 

 

Ønsker du installasjonen utført av en montør, kan du bestille montøroppdrag fra 

din nærmeste forhandler. Se oversikt på  www.breiband.no/forhandler Vi kan også 

tilby installasjon til fastpris 1990,- over nesten hele landet. 

 

Du kan gjerne få hjelp via telefon fra vår kundeservice, ring oss på 21554000 

(innvalg 1). 

 

 

 

http://www.breiband.no/kundeservice/installasjonshjelp
http://www.breiband.no/forhandler


Dette utstyret følger med i pakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

13 mm fastnøkkel 

eller skralle 

Stjernetrekker Kniv 

(for å beskjære kabel) 

Hammer 

(For å feste kabelklemmer 

på yttervegg) 

Vater 

(kan sløyfes, men 

anbefales) 

Kompass 

(kan sløyfes, men 

anbefales. Kompass-app 

til mobilen er et 

alternativ) 

Drill med 30 cm bor (10 

mm i diameter) 

(For føring av kabel fra 

parabol og inn i huset) 

og evt en ståltråd 

11 mm fastnøkkel 

eller skralle 

Du trenger følgende verktøy selv: 

Parabolhode 

(Tria) 

Festebrakett finnes i to varianter 

og kan avvike fra bildet 

15 



1. Finn posisjonen for justering av parabol, og egnet 

sted for plassering av parabol på huset 

 

 
Parabolen trenger fri sikt i minst 10 graders åpning i retning satellitten. Pass også på takskjegget ikke 

blokkerer noe av sikten til parabolen. 

 

Last ned appen KA-SAT Finder til Android eller iPhone. Den vil vise deg nøyaktig 

antall grader syd og vinkel (elevasjon) ut i fra din GPS posisjon. Parabolen må 

justeres svært nøye for å få inn gode signaler, og det er avgjørende at du har fått 

riktig nøyaktig posisjon ut i fra der du bor. Her får du også vite din fargekode, som 

er helt nødvendig for aktivering av tjenesten senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC: Du kan også finne den samme informasjonen på http://finder.tooway-instal.com/ eller se neste 

side for dekningskart. 

 

 

Velg mellom kart, eller Pointing. Sistnevnte gjør at du kan holde 

kameraet mot himmelen så kan du se hvor satellitten befinner seg på 

himmelen (for å vurdere hvor du har best sikt fra huset) 

 

Elevasjon/ vinkel på himmelen 

 

Grader syd 

 

Fargekode (du trenger å vite denne for  aktivering senere) 

Dette betyr informasjonen som appen gir deg: 

http://finder.tooway-instal.com/


 

 

 

Dersom du ikke har tilgang til dekningsapp på mobil eller nettsiden på forrige side, kan du også 

justere parabolen ut i fra dekningskartet nedenfor. Fargen du befinner deg innenfor, er fargen som 

benyttes videre i installasjonsveilederen videre. (Bor du i et område med både grønt og orange, velg 

den fargen som er nærmest sentrum av ellipsen.) 

 



  

2. Montering av utstyr 
Monter festebraketten, paraboldisken, armene og parabolhodet sammen (se egen bruksanvisning). 

Beregn å bruke ca 10-30 minutter på denne monteringen. NB: Dersom du har mottatt en top-pole 

feste til å montere i toppen av stang / veggfeste, vil bildet avvike fra det nedenfor. 

  
 
Tips:  Skal du montere i høyden og stå i stige, bør du være obs på at komplett utstyr veier 17 kg, og er 

ganske tungt. I manualen står det at alt skal monteres sammen, men du kan med fordel la være å 

montere parabolarmen og parabolhodet med en gang. Når parabolen med festebraketten er 

montert på veggen/rørfeste. Du kan også la være å montere paraboldisken, og kun montere 

festebraketten på veggbraketten, og senere montere på resten. 

 

3. Fest veggbrakett på husveggen 
Fest veggbraketten på husveggen, med medfølgende skruer (egnet plassering for brakett fant du i 

steg 1). Veggfeste kan avvike fra bildet. For å lette justeringen senere, er det viktig at veggfestet er i 

vater. Dersom du ikke får det helt i vater, kan du senere kompensere ved å justere vinkelen på 

parabolen, men det kan ta mer tid under selve justeringen.  

 



4. Fest parabolen og festebraketten på veggfestet 
Stram festet akkurat godt nok til at det sitter fast, men la den være litt løs slik at du kan vri antennen 

sideveis. Dersom du lot være å feste parabolarmene og hodet steg 2, kan du montere dette nå. Selve 

justeringen gjør du ikke nå, det kommer i steg 10. 

       

5. Feste koakskabel til parabolhodet 
Bruk medfølgende kabelrull og skru fast koakskabelen til parabolhodet. En gummihette som 

beskytter kontakten på parabolhodet må tas av først. Kabelen har plugg i den ene enden, og i den 

andre enden må man montere på plugg selv (medfølger). Den pluggen som allerede er på, skrur du 

nå på parabolhodet. Stram til med skiftenøkkel. Hvis du ikke gjør dette, vil regn gjøre at kontakten 

blir fuktskadet og ødelegge parabolhodet. 

 

6. Føre kabel inn i huset 

Nå kan du bore hull i veggen for så å trekke kabel inn i huset, og deretter montere medfølgende 

kabelplugg i andre enden. Men for å være sikker på at du får signaler der du nå monterer parabolen, 

kan det være lurt å vente med dette til du har fått inn signaler. Derfor kan du nå montere pluggen på 

kabelen, og enten føre kabel provisorisk gjennom vindu, eller koble til modem/PC utendørs (neste 

steg). Bruk en drill med 30 cm langt bor, 10 mm i diameter. Sørg for å ha en hellende vinkel på hullet i 

veggen, samt at kabelen har en bue ned før den går oppover og inn gjennom veggen (se bilde), for å 

unngå at kabelen leder vann inn ved regnvær. Bruk gjerne en ståltråd for å trekke kabelen inn. 

 
 

Mid-pole brakett Mid-pole brakett Top-pole brakett 



7. Montere kabelplugg 

Når kabelen er trukket gjennom veggen kan du feste kabelpluggen i andre enden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. koble til modemog PC 

      

 

  

 Bruk kniv og kutt forsiktig av den 

tynne, ytterste plasten av 

kabelen, totalt ca 16 mm. 

Deretter kutter du av hele plasten 

på  de ytterste 10 mm slik at du 

nå har ca 10 mm kobbertråd, og 6 

mm lengde uten ytterplast. 

 

Bøy trådene bakover. 

 

Træ på kabelen. Når den er 

satt hardt fast, trengs det 

ikke å bruke verktøy for å 

klemme den ytterligere på. 

 

Den skal nå se omtrent 

slik ut. Bruk avbitertang 

for å kutte tråden 

dersom den er for lang. 

 

Koble koakskabelen  til 

modemet. 

 

192.168.100.1/install 

Koble den blå nettverkskabelen 

fra modemet til PC’en din. 

Senere kan du koble kabel fra 

modem til trådløs ruter om du 

ønsker, men når abonnementet 

nå skal aktiveres er det fordel 

om du kobler rett til PC. 

 

Sørg for at du ikke er tilkoblet et annet nett på PC’en 

din nå (koble fra mobilt bredbånd, slå av trådløst nett). 

Åpne nettleseren din, for eksempel Internett 

Explorer/Google Chrome, Firefox, og tast inn 

192.168.100.1/install i adressefeltet, trykk enter. Får 

du ikke opp en side, gå til «Feilsøking i slutten av 

bruksanvisningen». Du skal nå få opp 

installasjonsveilederen, og det bør komme pipelyd 

med noen sekunders intervaller fra parabolhodet. 

 



9. Aktiveringsveiviser 

Sjekke om kabelkontakten er god. Når 

du har åpnet 192.168.100.1/install i 

nettleseren din, klikk på «modem» (pil). 

Da kommer du til denne siden. Les av 

verdien «Cable resistance» er mindre 

enn 3 Ohm. Normalt ligger den på 0,5 

Ohm, og det betyr at det er god 

kabelforbindelse  mellom modem og 

parabolhodet. 

 

 

 

Velg fargekode. Trykk på tilbake-

knappen i nettleseren, eller skriv inn 

192.168.100.1/install i nettleseren igjen, 

og du får opp hovedbildet nedenfor 

igjen. Klikk på fargekoden som appen 

eller nettsiden oppgav i trinn 1, og trykk 

på neste knappen. 

 

 

 

 

Pilen viser deg signal du har i 

øyeblikket. Begge tallverdiene må være 

over 10.00 Db. Noen steder i landet er 

grensen satt til 9.00 Db. Er dette hva du 

maksimalt får, kan du forsøkte å 

aktivere, men vi anbefaler verdi over 

10.00 Db. Du kan nå justere antennen i 

neste steg. Det er en fordel å kunne ha 

PC’en tilgjengelig for å lese av signaler 

mens du justerer, men parabolhodet gir 

lyd ved gode signaler og det holder også 

at du avleser signaler på PC’en som en 

siste sjekk når du er ferdig å justere. 



  

Alternativ til å justere parabolen etter pipelyden på neste side,  

modemet og ser at signalverdien er på over 10 Db,  

så kan du gå videre. 

10. Justering av parabol 

 
Start med å holde hånden foran parabolhodet i 

minst 8 sekunder. Nå begynner parabolhodet å 

avgi en spesiell lyd, deretter korte pipelyder med 

ca 3 sekunders mellomrom. Dersom det ikke 

kommer lyd, sørg for at PC’en er koblet til 

modemet, og at du har åpnet nettleseren med 

adresse 192.168.100.1/install.  

 

Du kan nå justere elevasjonen, se justeringsskruen 

på bildet. Braketten har grader påskrevet, og pil til 

høyre viser hvor du skal lese av gradene, det er 

grader (altså ikke toppen av skruen). Justér til 

riktig grader du fikk oppgitt i appen, under 

«elevation». Dersom du ikke har veggfestet i vater 

mot husveggen, kan du kompensere ved å 

øke/senke elevasjonen tilsvarende. 

 

Nå har du omtrentlig riktig elevasjon, nå skal du 

justere horisontal antall grader syd (horisontal). 

Du bruker verdien «azimuth» fra appen. Denne 

ligger normalt på rundt 180 grader, avhengig av 

hvor i landet du befinner deg.  Du trenger ikke å 

finjustere ennå, men vi parabolen i riktig retning. 

Det anbefales å bruke kompass. 

 

 

Tips: I appen, eller nettadressen som viser deg posisjonen - zoome inn i kartet og så ser du den blå 

pilen som peker nedover (mot satellitten), og deretter finner et referansepunkt i den retningen (en 

bygning, vei, høyde, etc) som du sikter parabolen mot. 

 

 

 

  

Mid-pole brakett. Avviker noe fra Top-pole brakett 



  

Nå er du klar til finjustering av parabolen. Det er valgfritt om du justerer vertikalt (elevasjon) eller 

horisontalt (azimuth) først, men siden du har justert inn elevasjonen allerede, anbefales det at du nå 

justerer horisonalt. Bruk 13 mm fastnøkkel eller skralle, og skru på justeringsskruen som på bildet. 

Justér den gjerne helt til den er stram og det ikke går å justere mer, og deretter justere andre veien 

tilbake.  

 

Du vet at du har begynt å få inn signaler dersom du hører en ambulanselignende lyd i 1-2 

sekunder. Hører du denne lyden, er du nå innenfor ca 1-1,5 grader vinkel fra optimalt signal. 

Deretter vil det komme en taktvis pipelyd, som piper med raskere intervall enn det den gjorde fra før 

(omtrent 1 pip pr sekund). Stram skruene til de to bøylene som er festet mot røret, slik at rørfestet 

nå sitter godt fast.  Du skal nå skru på justeringskruen sakte, helt til pipelyden kommer raskere og 

raskere helt til den piper konstant. Når den piper konstant, skal du likevel fortsette å justere den 

samme retningen slik at du passerer det gode signalområdet og signalene blir dårligere (lenger tid 

mellom hvert pip) frem til lyden kommer med ca 3 sekunders intervall, som betyr at du nå mistet 

signal. Deretter justerer du skruen den andre veien slik at du igjen hører ambulanselyden, og 

fortsetter å justere til du hører at pipelyden er konstant. Du er nå ferdig med horisontal justering. 

 

Vanskelig å få inn signaler? Selv om du har justert elevasjonen korrekt tidligere i punkt 10, hender 

det at du likevel må ha noe høyere eller lavere elevasjon. Er elevasjonen for mye ute av kurs, vil du 

ikke få noe signal selv om du passerer den eksakte horisonale posisjonen i justeringen i forrige 

avsnitt. Derfor kan du justere elevasjonen noen få gradere lavere enn det den skal være, og justere 

horisontalt på nytt. Får du ikke signallyden, justerer du elevasjonen ca 1-2 grader høyere, og justerer 

horisontalt igjen, og repeterer dette med 1-2 graders økning til du får signallyd på den horisontale 

justeringen. Selve finjusteringen som du gjør nå, kan av og til være tidkrevende, og dersom du ikke 

har vært nøyaktig med kompass og vater kan det hende at dette tar inntil én time. Vær tålmodig. For 

å spare tid, dobbeltsjekk ved å vatre opp veggfestet på nytt og evt justér, og sikt deg så godt som 

mulig med et kompass igjen. Vær obs på at kompasset bør holdes minst 1 meter fra parabolen, da 

det er mye metall som kan forstyrre kompasset. Dersom du ikke skulle få signaler, vri parabolen en 

del grader til høyre eller venstre, og finjustér på nytt. (Det kan hende at det smale området du 

finjusterer på, ligger akkurat utenfor signalområdet). Du trenger ikke å forholde deg til pipelydene 

dersom du heller ønsker å ha noen inne som leser av signalene på PC’en. 

 

Nå må du nullstille justeringslyd for å gjøre klar til 

vertikal justering. Hold foran parabolhodet i minst 8 

sekunder igjen, slik at du nå får pipelyden med 3 

sekunders intervall igjen.  Dersom den piper 

hyppigere, betyr det bare at du er ganske i nærheten 

av gode signaler på vertikal justering også.  

Top-pole brakett Mid-pole brakett 



  

Vertikal justering: Nå kan du justere den 

vertikale justeringsskruen igjen. Skru sakte, helt 

til pipelyden kommer raskere og raskere helt til 

den piper konstant. Når den piper konstant, skal 

du fortsette å justere den samme retningen til du 

mister signaler. Deretter justerer du skruen den 

andre veien slik at du igjen hører 

ambulanselyden, og fortsetter å justere til du 

hører at pipelyden er konstant. Deretter stram til  

mutterne på hver side (pil til høyre). 
 

Gratulerer, du er nå ferdig med å justere antennen! 

Aktivering av abonnementet gjenstår. 
 

Gå inn på PC’en igjen, og dobbeltsjekk at 

signalene fortsatt ligger over 10 Db. Trykk 

«neste» pilen. 

Nå er det viktig at du lukker nettleseren din 

(det er ikke nok å åpne ny fane) og åpner 

nettleseren på nytt. Så skriver du inn følgende 

adresse: 

selfact.skylogicnet.com 

Får du ikke opp siden, lukk nettleseren, vent i 

5 minutter og prøv igjen. Fungerer det fortsatt 

ikke, ta strømmen ut og inn på modemet,  

vent 5 minutter og prøv igjen. (Ring 

kundeserivce dersom du ikke får opp denne 

siden). 

Nå blir du bedt om å fylle inn aktiveringsnøkkel. Denne har du fått via SMS eller E-post like etter du 

bestilte abonnementet, og begynner normalt på ‘’1483-’’. Ring kundeservice på 21554000 dersom du 

ikke har koden tilgjengelig.   

 

Etter koden er lagt inn og du har gått videre, får du spørsmål om å laste ned siste versjon av 

programvare til modemet. Fortsett. Denne oppdateringen tar ca 10 minutter. Når du får melding om 

at oppdatering er ferdig, lukker du nettleseren og åpner nettleseren på nytt. Du skal nå komme på 

internett.  

 

 

Skal du bruke trådløs router? Dersom du gjorde installasjonen med PC direkte koblet med kabel, kan 

du nå koble kabelen fra modemet til din router. Når du har koblet til kabelen, er du nødt til å 

restarte modemet ved å ta strømmen ut og inn, ellers vil du ikke komme på nett. Det gjelder uansett 

når du skal koble til annet utstyr til modemet. Routeren kan ikke stå i bridge / aksesspunkt, da vil du 

kun klare å koble på én PC om gangen. De aller fleste routere er satt opp til router-modus, og vil 

normalt fungere uten at du behøver å endre innstillinger.  

http://selfact.skylogicnet.com/


Feilsøking, og spørsmål og svar 

 

Hvordan sjekker jeg hvor mye kvote/data jeg har igjen? 

Gå til http://checkportal.skylogicnet.com 

Hvordan vet jeg hvor stor datapakke jeg trenger, og hvor mye data bruker de forskjellige tjenestene på internett? 

Se en enkel oversikt på http://www.tooway.com/tooway-calculator/.  

Hva skjer om jeg bruker opp kvoten? 

Du har likevel tilgang til internett, men hastigheten går ned til 64 Kbit, som er svært redusert hastighet. Du kan vente til 

kvoten går opp neste måned, du kan bestille ekstra datapakker til 99,- pr GB eller bestille oppgradering til et større 

abonnement (ny kvote tilgjengelig etter påfølgende midnatt etter oppgradering). 

Hvordan sjekker jeg at jeg får den hastigheten jeg har bestilt? 

På grunn av høy svartid på satellittbredbånd vil mange vanlige sider for hastighetsjekk gi misvisende resultater. Vi anbefaler 

at du bruker denne: http://checkportal.skylogicnet.com. Hvor gode signaler du har justert inn samt været vil i noe grad 

påvirket resultatene. 

Kan jeg åpne porter på tjenesten? 

Nei, bredbåndstjenesten blokkerer trafikk utenfra. Driver du servertjenester eller av annen grunn ønsker tilgang utenfra, er 

dette kun mulig ved å endre til enkelte av våre bedriftsabonnement.  

Fungerer tjenesten til streaming av film? 

Ja, hastigheten på bredbåndet er godt egnet til dette og gir en god opplevelse, men husk at streaming bruker en del av 

datakvoten og pass på at du har rett abonnement til ditt bruk. 

 

Fungerer IP telefoni med satellittbredbånd? 

Ja, men pga noe høy svartid (5-700 ms latency) så vil du merke noe forsinkelse i samtalen. 

 

Hva slags utstyr trenger jeg for å få trådløst nett hjemme? 

Du trenger da en trådløs router. De aller fleste routere har standard innstillinger som er tilpasset satellittbredbåndet, og du 

kan stort sett bare koble routeren til modemet (husk å restarte modemet ved å ta strømmen ut og inn når du kobler til nytt 

utstyr). Velger du å kjøpe en router fra Breiband.no vil vi gi gratis support på denne, og du vil også være helt sikker på at 

routeren er ferdig konfigurert for ditt bredbånd. 

Jeg får ikke opp aktiveringsveilederen (steg 8/9) når jeg skriver inn 192.168.100.1/install. 

Det kan hende at du ikke har satt PC’en din å motta IP adresse automatisk, eller at det lokale nettverkskortet ditt er 

deaktivert. Windows: Klikk «start», «Kontrollpanel», «Nettverk og Internett», «Vis nettverksstatus og oppgaver», «Endre 

instillinger for nettverkskort». Her bør du se en «Lokal tilkobling» eller lignende.Høyreklikk på denne. Dersom det øverste 

valget i menyen er «Aktiver», så klikk på «Aktiver» . Dersom det øverste menyvalget er «Deaktiver», gjør du ikke noe (gå til 

neste steg). 

Høyreklikk på «Lokal tilkobling» på nytt, og velg «Egenskaper». Klikk på «Internett protokoll versjon 4 (TCP/IPv4)» (uten å 

fjerne krysset i boksen, det skal være kryss på denne). Klikk på «Egenskaper». Her må «Motta IP adresse automatisk» og 

«Motta DNS-server adresse automatisk» være krysset av.  

Dersom du har en windowsversjon hvor stegene ikke er helt likt som dette, ring oss på 21554000 så hjelper vi deg. Dersom 

innstillingene er som beskrevet og det fortsatt ikke fungerer, prøv gjerne med en annen PC dersom du har mulighet til 

dette, eller ring oss så kan vi undersøke andre feilkilder. 

 

Tjenesten fungerte fint en stund, men nå er hastigheten veldig treg. 

Det kan hende at du har brukt opp datakvoten. Les mer om dette under «Spørsmål og svar». 

 

Breiband.no AS    |    Høgdaveien 1, 1540 Vestby    |    www.breiband.no    |    kundeservice@breiband.no    |    Telefon 21554000 

http://speedtest.skylogicnet.com/
http://www.tooway.com/tooway-calculator/
http://checkportal.skylogicnet.com/
http://www.breiband.no/
mailto:kundeservice@breiband.no


Tilleggsinformasjon 

 

TV og Internett på samme parabol? 

Nå kan du få både TV og Internett på én og samme parabol. Du benytter 

parabolen fra Breiband.no, og på denne kan du montere en sidemater som gjør 

det mulig å koble på TV abonnement fra Viasat eller Canal Digital. 

  

 
 

TV signalene vil fortsatt leveres av Viasat eller Canal Digital,  og bredbåndet fra Breiband.no, men 

fordelen er at du da bare har én parabol på veggen. Du må benytte parabolen fra Breiband.no og 

knytte på ditt TV abonnement, du kan altså ikke benytte din TV parabol og knytte på Internett på 

denne. 

 
Les mer og bestill på http://www.breiband.no/tv-og-internett-samme-parabol. 

 

Se filmtjenester uten å bruke mye av datakvoten 
 

Videotjenester som Netflix, HBO, Youtube, Viaplay og lignende, bruker fort mye datamengde 

av bredbåndsabonnementet ditt. Med de rette innstillingene kan du se mye mer video uten å 

belaste kvoten så mye. 

 

Kvaliteten på videotjenestene er som regel satt til “auto”, som innebærer at bredbåndslinjer 

med høy hastighet (deriblant satellittbredbånd) får den høyeste kvaliteten, og det brukes svært 

store datamengder. Du kan enkelt halvere databruken på Youtube, og bruke ned til en tiendedel 

av datamengen på Netflix. 

 

Se hvordan du gjør disse innstillingene på Youtube og Netflix på 

http://www.breiband.no/nyheter/se-netflix-og-youtube-uten-a-bruke-mye-av-datakvoten 

 

 

http://www.breiband.no/tv-og-internett-samme-parabol
http://www.breiband.no/nyheter/se-netflix-og-youtube-uten-a-bruke-mye-av-datakvoten


 

 

 

Fast pris 1990,- 
 

 

Satellittbredbåndet leveres som en gjør-det-selv pakke. Dersom du ønsker å få montør hjem, tilbyr vi dette til 
fastpris til 1990,-. Gjelder kun privatpersoner. Installasjonen tar normalt 2-3,5 timer i tillegg til reisevei. Ring oss 
på 21554000 eller send E-post til leveranse@breiband.no for å bestille installasjon.  Nedenfor er betingelser og 
vilkår som tilhører installasjon utført av Breiband.no: 

Dette er inkludert: 

 Reisevei inntil 20 km hver vei fra montør til din adresse 

 Montering av antennens deler: Parabolskjerm, monteringsarm, støttearmer, TRIA hode, festemateriell 

 Boring og tetting av hull for koaksialkabel gjennom trevegg 

 Installasjon av parabol på sørvendt vegg og inntil 15 meters utendørs kabling 

 Justering av parabol til optimale signaler 

 Innendørs kables det fram til første egnede punkt 

 Tilkobling av modem og aktivering av abonnement, samt funksjonstest 

Garanti på installasjon 

Du har 6 måneders garanti på installasjon utført av Breiband.no. Garantien forutsetter at det er sikt mot 
satellitten, og Breiband.no tar ikke ansvar for reduserte signaler som følge av voksende vegetasjon eller 
oppsett av bygg og lignende som hindrer sikt. 

Viktig om installasjon og 14 dager åpent kjøp 

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp, som innebærer at du fra mottatt utstyr har 14 dager til å installere (eller få 
montør) og bruke tjenesten. Er du ikke fornøyd, kan du gjerne returnere og du betaler ikke for etablering eller 
abonnementskostnad i perioden. Dersom du har valgt montør, vil installasjonsprisen uansett tilkomme selv om 
du skulle kansellere abonnementet. 

 

mailto:leveranse@breiband.no

