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Hvordan utføre vedlikehold 

TV/internett hussentral i 

Lundekroken Sameie! 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://kabel.canaldigital.no/hjelp/tv/brukerveiledninger/
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MERK!  Har du egen trådløs nettverksrouter eller annet utstyr tilkoblet hussentralen 

må dette også restartes etter at hussentralen er tilbake i normal modus.  

 

Hussentralen er montert i strømskapet i hver leilighet og denne konverterer fiber til TV- og 

datasignaler på egne utganger. 

 

Hussentralen er merket med ett nr som tilhører den enkelte sentral i hver leilighet. 

Dette nummeret må ikke fjernes. 

Hussentralen inneholder ikke egne funksjoner for IP-telefoni eller trådløst nettverk (WLAN). 

Eget utstyr må monteres selv og Canal Digital tilbyr egen trådløs router for sine kunder her.  

https://kabel.canaldigital.no/bredband/#tradlos-ruter
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På toppen av hussentralen befinner det seg 3 LED-lamper som indikerer driftsstatus. 

GRØNT = Normal status 

RØDT = FEIL på enheten. Utfall av signal eller intern feil har oppstått. 

Restart hussentralen ved å fjerne strømtilførsel i begge ender i minimum 1 minutt. 

Ved feil på elektriske komponenter, er det nødvendig at kretsen blir helt strømløs. 

Trekk ut strømtilførsel både i stikkontakt og på undersiden av enheten for å resette skikkelig. 

 

 

 

MERK! Hussentralen er fastmontert i strømskapet og skal kun skiftes 

ut ved å kontakte Canal Digital kundeservice. Kun sertifisert personell 

skal erstatte enheten pga. følsomme fiberkobling intern i hussentralen 

og ved skade på fibertilførsel vil dette medføre ekstra kostnader for 

eier av leiligheten.  
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Hussentralen har 4 uttak for nettverkskabler (RJ-45) og ett uttak for TV-signaler. 

Eget trådløst nettverk tilkobles en av nettverksuttakene og hussentralen har ikke dette innebygget. 


