
• Hjemmesentralen blir montert på en vegg inne 
i huset. Dersom de fleste TV-, PC- og  telefon-
punkter befinner seg i samme etasje, bør 
hjemmesentralen monteres her. All kabling til 
disse enhetene må starte fra hjemmesentralen. 

• Hjemmesentralen trenger strøm for å virke. 
Det er derfor nødvendig å plassere den nært 
strømuttak. 

• Hjemmesentralen kan ikke monteres på steder 
der det er høy fuktighet, mye støv, under 5 
plussgrader, fare for mus osv. – slik som for 
eksempel hobbyverksted, vaskerom, kaldt loft, 
bod, stål- eller speilskap.

VIKTIG INFORMASJON

PLASSERING AV  
HJEMMESENTRAL 
I DIN BOLIG
Vi monterer en hjemmesentral hvor ledningene 
til TV, telefon og eventuelt PC skal kobles til. 
Plassering av hjemmesentralen avtaler du med 
montøren når han kommer hjem til deg. Er du usikker 
på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig 
i din bolig, hjelper montøren deg å finne denne.  

• Ved bruk av trådløs tilkobling (WiFi) bør ikke 
avstanden mellom plassen du ønsker god 
dekning til og hjemmesentralen være større 
enn nødvendig. 

• Mange hus har et kabelsystem hvor alle data- 
kabler/svakstrømskabler ender opp på samme 
sted. Dersom du har et slikt sted i din bolig, 
bør hjemmesentralen plasseres her. Størrelsen 
på hjemmesentralen er cirka 26 cm bred, 21 cm 
høy og 4 cm dyp.

• Vi anbefaler plassering av hjemmesentralen ca. 
én meter over gulv. Dette med hensyn til kabler 
og en optimal WiFi-opplevelse. 
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Hjemmesentralens 
plassering vil påvirke din 
brukeropplevelse, derfor 

er det viktig at du gjør deg 
noen tanker om dette før 

montøren kommer. 
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• Det anbefales å plassere ett aksesspunkt per etasje. I boliger med store flater (over 100 kvm) 
per etasje bør man forlenge WiFi signalene med ett ekstra aksesspunkt i hver etasje. 

• Vi anbefaler at det trekkes kabel mellom hjemmesentralen og nye aksesspunkter.

• TV-dekoder kan kobles direkte til aksesspunkt som er kablet. 

Du kan bestille Altibox WiFi Pluss aksesspunkter på altibox.no/komplett
Kabling i din bolig kan bestilles hos elektroentreprenører.  
Bruse leverer ikke denne type tjenester. 

Utfordring: Store boliger over flere etasjer kan få 
dekningsutfordringer til tross for optimal plassering.

Løsning: Altibox WiFi Pluss aksesspunkt

Hei! Kan jeg få 
utsatt oppstart i 

oppsigelsestiden? Utsettelse av oppstart må 
avtales før montering.

Ring oss eller send oss en mail og fortell oss  når 
du ønsker dine tjenester hos oss aktivert. Da slipper 
du å bli dobbeltfakturert i oppsigelsestiden din. 

Men det er viktig at du gir beskjed om utsatt oppstart 
til montøren når hjemmesentralen blir installert 
i din bolig.

Telefontjenester trenger du ikke å si opp. 
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FREMDELES IKKE OPTIMAL WIFI?


