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Välj rätt uttag!
Det är mycket viktigt att du ansluter din utrustning till rätt uttag på 
modemet. Detta gäller speciellt om du abonnerar på olika slags tjänster 
som levereras på olika uttag.

En felaktig anslutning kan medföra följande problem:
• Säkerheten i din lösning sätts ur spel.
• En eller flera tjänster fungerar inte som avsett.

Läs de avtal och anvisningar som du fått från dina tjänsteleverantörer.  
Är du osäker på någon punkt, kontakta den aktuella leverantören.

Hjälp oss att värna miljön
Om du av någon anledning väljer att avveckla Telia Betal ber vi dig lämna 
in modemet på en återvinningscentral. Då kommer tungmetaller och 
andra skadliga ämnen att tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Information om återvinningscentraler hittar du på din kommuns  
webbplats.

Tekniker på plats
Om det krävs en tekniker på plats i dina lokaler för att koppla in eller 
koppla ur utrustning (modem, router e.dyl.) kommer vi att kontakta dig. 
Ifall ny utrustning skickas till dig per post kan det hända att vi installerar 
förbindelsen tidigare än vad vi meddelat dig.

Om du får problem
Gör så här om någon del av Telia Betal inte fungerar korrekt:
1. Ta bort delningsdosan från telejacket. Anslut telefonen direkt i  

telejacket och kontrollera om du har kopplingston.

2. Kontrollera att det telejack du använder verkligen är ditt första jack.  
Se beskrivningen under steg 2!

3. Kontrollera att alla enheters datakablar är korrekt anslutna enligt den 
här  installationshandboken.

4. Kontrollera att de enheter som kräver separat strömförsörjning har 
korrekt  anslutna strömkablar och nätadaptrar och att eventuella  
strömbrytare är  tillslagna.

5. Kontrollera att datum för installationen har passerats. Denna uppgift 
hittar du på den beställningsbekräftelse för Telia Betal som vi skickat 
till dig.

6. Om felet kvarstår
 – Ta fram beställningsbekräftelsen för Telia Betal och leta reda på  

uppgiften Anläggningsnummer.
 – Ring Telias supportcenter på 0771-50 45 11.

Hitta första telejacket

Det är mycket viktigt att du kopplar in ditt modem i det telejack som 
sitter först på den inkommande ledningen från telestationen. Då slipper 
du störningar i  funktionerna hos Telia Betal.

Gör så här för att hitta första telejacket:

Om du inte lyckas hitta första telejacket kan det vara felkopplat.  
Ett vanligt fel är att båda ledningsparen sitter på de nedre skruvarna.

Ett korrekt kopplat telejack ser ut så här:

Saknar din lokal traditionella telejack?
I nyproducerade lokaler kan det i stället för 
 traditionella telejack finnas s.k. RJ11-uttag  
(se bilden till höger). Om din lokal har 
 sådana uttag bör byggföretaget eller 
 förvaltaren kunna upplysa dig om vilket  
av dem som är det första. 

För att koppla in utrustningspaketets 
 delningsdosa till ett RJ11-uttag behöver  
du ett tillbehör som heter ”Telefoniadapter 
typ A”. Köp detta i en Teliabutik eller på 
www.telia.se

Sätt testpinnen i det telejack som  
du tror är det första.

Koppla ur all teleutrustning (telefoner, 
telefon svarare, nummerpresentatör, fax osv)

Anslut en telefon till alla övriga telejack, 
ett efter ett, och kontrollera om du får 
ton i luren.

Prova dig fram med hjälp av uteslutnings -
metoden. När telefonen är tyst i samtliga 
lediga telejack sitter den lösa telefon-
proppen i ditt första telejack.

Det utgående ledningsparet (till nästa 
 telejack) ska sitta på de övre skruvarna.

Det inkommande ledningsparet (från 
 telestationen eller från föregående te-
lejack med start från första telejacket) 
ska sitta på de nedre skruvarna.

Kontrollera att utrustningspaketet 
 innehåller alla delar

Modem för Telia Betal

Delningsdosa 
 (splitter)

Strömadapter

Nätverkskabel
(typ RJ45)

Saknas något i ditt  paket?  
Ring Telias supportcenter på tel. 0771-50 45 11.

I utrustningspaketet som du har fått ska följande delar ingå:

Telefonkabel
(typ RJ11)

Handbok

Telia Betal

Vi finns nära dig 

Personlig kundtjänst Företag: tel. 90 400
Öppet vardagar kl 08.00–21.00 och helger 09.00–17.00

Telia Betal på webben www.telia.se/betal
Öppet alla dagar, dygnet runt.
Här hittar du mer information om Telia Betal, exempelvis kring 
tillval, installationshjälp och support.

Butiker
Runt om i Sverige har vi nära 80 egna butiker och en lång rad  
återförsäljare. Här möter du kunnig personal som kan ge dig  
personlig rådgivning.

Telia Betal ger dig ett säkert bredband som hanterar flera  sorters 
datakommu nikation på en enda telefonledning. Du kopplar in 
 modemet till ditt vanliga telejack och sedan ansluter du olika 
 utrustningar till modemet. Det betyder att du enkelt kan skapa 
 lösningar av det här slaget:

• Kortläsare som skickar betalningar till din inlösare eller insamlare
• Övervakningskamera eller annan larmutrustning som skickar 

 information till larmcentralen

• Dator för internet, e-post, beställningar hos dina leverantörer osv.

All utrustning går att använd samtidigt. Det innebär att kortbetal-
ningarna alltid kommer fram, även om du håller på med e-posten 
eller sköter inköpen på någon webbshop. Dessutom kan du koppla 
in en telefon till jacket och ringa precis som vanligt, utan att störa 
datatrafiken.
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Koppla in modemet och anslut kortläsaren Anslut en dator för uppkoppling till internet

Du kan koppla in en telefon till din telefonledning och ringa 
precis som vanligt, utan att störa datatrafiken.

Anslut en telefon

Det går utmärkt att ansluta två eller fler kortläsare till Telia Betal.  
Allt du behöver är ett enkelt  nätverkstillbehör som du köper hos din  
datorleverantör. Du kan välja  antingen en hubb (kallas ibland även  
nätnav) eller en switch.

Anslut fler kortläsare

*Om du inte har vanligt telejack utan ett 
s.k. RJ11-uttag behöver du ett tillbehör 
som heter ”Telefoniadapter typ A”.

Obs! Kortläsaren ingår inte 
i utrustningspaketet.
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Sätt delningsdosan 
(splittern) i första 
telejacket.*

A
Koppla utrustningspaketets  
tele fon kabel från delningsdosan  
till modemets grå uttag DSL.

B
Koppla nätverkskabeln från modemets uttag LAN1 
till kort läsarens nätverksuttag (finns vanligen på 
kortläsarens baksida eller undersida).

C

Koppla strömkabeln till mo-
demets uttag POWER och sätt 
ström adaptern i ett eluttag.

D
Slå på modemet 
genom att trycka 
in knappen.

E

Koppla en nätverkskabel 
från modemets uttag LAN4 
till datorns nätverksuttag.

A

Obs! Nätverkskabel för datoranslutning 
ingår inte i  utrustningspaketet. Köp den i 
Teliabutiken, på telia.se eller hos din lokala 
datorleverantör.
Du måste ha tillvalet Telia Betal Internet för 
att kunna koppla upp dig till internet.
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Sätt telefonproppen 
utanpå modemets  
delningsdosa (splitter).

A

6

Koppla nätverkskablar från hubbens uttag 
till kortläsarnas nätverksuttag.

B

Koppla nätverkskabeln från modemets 
uttag LAN1 till ett uttag på hubben som är 
avsett för s.k. uplinktrafik (läs mer i hub-
bens handbok).

A


