
  

 
 
 
 

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s 

Bredbandsanslutning 
via kabel-TV-nätet 

 
 

 
 

 

 

Installationsanvisning och användarmanual 



 
 

 

 

Inkoppling 

I figuren till höger visas kabelmodemets baksida med alla anslutningar som 

du behöver göra; 

1. Anslut den medföljande koaxialkabeln       från anslutningen som till höger 

illustreras av       på kabelmodemet till ditt antennuttag      och 

anslutningen märkt DATA. Finns inte detta uttag får du kontakta 

kundtjänst. 

2. Anslut därefter den medföljande nätverkskabeln       från anslutningen som 

till höger illustreras av       på kabelmodemet till din stationära dator       , 

laptop       eller trådlös router 

3. Anslut den medföljande strömadaptern       till anslutningen som till höger 

illustreras av       på kabelmodemet. Kontrollera att eventuella 

strömbrytare är påslagna. Modemet startar nu upp och din tjänst ska vara 

klar att använda inom några minuter. 

 

OBS! Medföljer en blå USB-kabel skall denna inte användas! 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV:s 
bredbandsuppkoppling. Proceduren för att komma 
igång med din internetanslutning är mycket enkel. 



            Illustration över inkoppling av modem 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Start av tjänsten och felsökning 

När kabelmodemet startas upp första gången tar det cirka 5 minuter för 

modemet att konfigureras automatiskt. Därefter är tjänsten klar att 

användas. Vid problem att få igång tjänsten kan det bero på att det inte 

är returaktiverat. Tag kontakt med vår kundtjänst för att få ytterligare 

support. 

Internetanslutningen fungerar inte 

Vid tillfälliga störningar kan internetanslutningen brytas. Ofta kommer 

tjänsten igång automatiskt när felet är åtgärdat men vid händelse att 

felet kvarstår hjälper det ofta att drar ur strömadaptern till modemet 

vilket får modemet att starta om. 

Anslutningen bryts då och då 

Ansluter du datorerna trådlöst? Det är vanligt att trådlösa förbindelser 

avbryts i takt med att luftutrymmet fylls med allt mer trådlösa signaler. 

Konsultera butiken där du inhandlade din router för ytterligare 

information och hjälp. 

 Ansluter du ditt kabelmodem direkt med nätverkskabel och trots det 

bryts anslutningen titt som tätt kan det bero på signalproblem. Se till att 

koaxialkabeln som går från ditt modem till multimediauttaget inte är 

längre än fem meter, har uppenbara skador, tvära böjar eller är i allmänt 

dåligt skick. Hemmagjorda kablar med felaktigt motstånd och dåliga 

kontakter är en vanlig orsak till signalproblem. Misstänker du problem 

med signalen tar du kontakt med Köpings Kabel-TV AB för support och 

hjälp. 

  



Vill du ändra hastighet? 
Du är fri att när som helst under din abonnemangsperiod ändra din 

hastighet såväl upp som ned. Enklast ändrar du din hastighet genom att 

gå in på vår hemsida www.koping.net, klicka på Bredband och därefter 

Ändra hastighet.  

 

 

 

 

 

 

 

Flyttar du? 
Flyttar du från en lägenhet där du har Köpings Kabel-TV till en annan 

lägenhet där vi också levererar bredband kan du när du vill flytta med 

ditt kabelmodem. Modemet känner automatiskt av flytten och kopplar 

upp på din nya adress förutsatt att det är förberett för bredband. Tänk 

på att göra en adressändring till oss på Köpings Kabel-TV AB så att vi kan 

ändra din faktureringsadress. En flyttanmälan skall helst göras en månad 

innan flytten. Enklast gör du din flyttanmälan på vår hemsida 

www.koping.net, klicka på Bredband och därefter Beställ flytt.  

Vill du säga upp ditt abonnemang? 
Vill du säga upp ditt abonnemang kan du enkelt göra det på vår hemsida 

www.koping.net, klicka på Bredband och därefter Uppsägning. Notera 

att du har en månads uppsägningstid. 

Vad kan vi erbjuda? 
 
Internetabonnemang Light  
150kr/mån  
Nedströms 1-2 Mbps  
(Uppströms 0,5-1 Mbps) 
 
Internetabonnemang Bas  
240kr/mån  
Nedströms 8-10 Mbps  
(Uppströms 1-2 Mbps) 
 
 

 

 
 
Internetabonnemang DeLuxe  
265kr/mån  
Nedströms 15-20 Mbps  
(Uppströms 1-2 Mbps) 
 
Internetabonnemang Extreme  
290kr/mån  
Nedströms 50-100 Mbps  
(Uppströms 5-10 Mbps) 
 
 

 



 Dålig hastighet på bredbandet? 

Upplever du att din anslutningshastighet inte är den som förväntat? Det 

kan bero på flera olika faktorer. Börja med att kontrollera hastigheten 

genom att koppla din dator med nätverkskabel direkt i 

kabelmodemets nätverksport och kontrollera din hastighet via 

exempelvis bredbandskollen.se. Jämför sedan uppmätta värden med ditt 

abonnemang hos Köpings Kabel-TV AB. Överensstämmer värdena med 

det abonnemang du prenumererar på kan din hastighet vara försämrad 

på grund av användande av trådlösa nätverk, gamla eller 

underpresterande nätverkskort eller om routern inte har den prestanda 

som krävs för din uppkoppling. Om  hastigheten inte är det förväntade 

trots direktanslutning till kabelmodemet ombeds du ta kontakt med vår 

kundtjänst för att åtgärda problemet. 

 

Kontrollera din hastighet 

Vi rekommenderar onlinetjänsten Bredbandskollen.se där du kan mäta 

vilken anslutningshastighet du får ut till din dator. Mätvärdena kan 

variera om du är ansluten via en router eller via WiFi. Vår 

hastighetsgaranti gäller endast då din dator är kopplad med kabel direkt i 

kabelmodemet. 

WWW.BREDBANDSKOLLEN.SE 



Jag vill ha trådlöst 
Alla modem som Köpings Kabel-TV AB erhåller är kabelbundna. Vill du ha 

trådlöst nätverk hemma kan du däremot koppla in en trådlös router till 

ditt kabelmodem. Detta är en produkt du köper själv i elektronikhandeln 

och inget Köpings Kabel-TV AB kan ta något ansvar för. Var noga med att 

välja en fullgod produkt för att säkerställa att alla dina tjänster fungerar 

som förväntat och du kan få ut maximalt av din anslutning. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.koping.net  
info@koping.net 

0221 - 250 45   

 

 
 

Postadress Besöksadress Fax Internet 

Box 13 

731 21 Köping 

Sveavägen 18 0221-15334 www.koping.net 

info@koping.net 

 


