Pakkens indhold

NTab-boks

Hvidt kabel med
små plaststik

Skruer og plugs

2 hvide kabler med
3-polet hunstik

1. Tjek, at pakkens indhold er komplet. Sammenlign med
oversigten ovenfor.
2. Tjek, at din forbindelse er konverteret til ISDN.
Forbindelsen er konverteret fra kl. 16 på den installationsdato, der fremgår af din ordrebekræftelse. Det er vigtigt,
at du venter med at installere til efter klokken 16 på
installationsdatoen, da du ikke kan få forbindelse før
dette tidspunkt.
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Start her!

3. Tag alt telefonudstyr ud af stikkene i hele huset. Husk det
hele – også eventuel nummerviser, fax, telefonsvarer,
computermodem mm. Fra nu af må kun NTab-boksen
sidde i telefonstikket, og alt udstyr skal tilsluttes gennem
NTab-boksen. Det betyder, at husstandens øvrige telefonstik ikke vil virke efter tilslutning af NTab-boksen.
4. Find et godt sted nær en 3-polet telefonstikdåse. Brug de
medfølgende rawlplugs, skruer og boreskabelonen, hvis
du ønsker NTab-boksen monteret på væggen. Husk at lade
skruehovederne stikke 3-4 mm ud fra væggen – ellers kan
boksen ikke hænge på dem.
NB! Har du Bredbånd til ISDN, skal du starte med at installere
dette. Følg vejledningen i din Bredbåndspakke. Se eventuelt
også næste side.

Installationsvejledning
ISDN

Tilslutning af udstyr
Tilslutning af NTab-boksen

Almindelig telefon

1. HUSK at tage alt telefonudstyr ud af stikkene i hele huset. Fra nu af må kun NTabboksen være tilsluttet telefonstikket, og alt udstyr skal sluttes til NTab-boksen.

1. Tilslut det lille stik, med blå markering, til NTab-boksens ab-port 1 (ab1).
Du kan nu sætte det 3-polede stik fra telefonen sammen med det 3-polede
stik fra NTab-boksen. Har din telefon et lille stik i forvejen, kan dette sættes
direkte i NTab-boksens ab-port 1 (blå markering).

2. Tilslut NTab-boksen til en 230 V-stikkontakt og tænd for strømmen. Kontrollér, at
den grønne lampe, mærket 230 V, lyser. Lyser den ikke, har du måske ikke tændt
for strømmen.
3. Tilslut telefonledningen fra NTab-boksen
(rød markering) til en 3-polet telefonstikdåse.
Kontrollér, at den gule lampe, mærket Line,
lyser. Lyser den ikke, er der ikke forbindelse til
ISDN-centralen. Tjek derfor, om der er strøm
på NTab-boksen, samt at du forsøger efter
klokken 16 på installationsdatoen.

2. Løft røret og lyt efter klartonen. Hører du ingen
klartone, har du måske sat tingene forkert sammen.
Sluk strømmen. Følg vejledningen forfra
og prøv igen.

Almindeligt modem
3. Tilslut det analoge modem til
ab-port 2 (ab2 med blå
markering). Følg modemets
brugsanvisning for korrekt
installation.

4.Når begge lamper lyser,
er du klar til at tilslutte
dit udstyr.

ISDN-telefon

Indkodning af telefonnumre

1. Slut en ISDN-telefon til en af NTab-boksens ISDN-porte (grøn markering).
2.a Hører du klartone, er linjen ok.
2.b Hører du ingen klartone, har du måske sat tingene forkert sammen. Sluk for
strømmen til NTab-boksen og sæt tingene sammen igen.

Til NTab-boksen kan der ikke kun tilsluttes flere telefoner – du
kan også have op til 3 telefonnumre pr. ab-port. Med dit
abonnement medfølger der 2 numre, og du kan enten indkode disse på samme ab-port eller på hver sin ab-port.

ISDN-modem
Vil du tilslutte din computer til ISDNforbindelsen, skal du sikre dig, at der er
det nødvendige ISDN-udstyr tilsluttet.

Følg de vejledninger,
der følger med din
computer og ISDN-udstyr
for korrekt installation.

Tilslut f.eks. Fritz!Card USB
ISDN-modemet til en af ISDNportene (grøn markering).

1. Indkodning sker ved, på den ønskede ab-port
(1 eller 2), at tilslutte telefonen til ab-porten
og taste
2. Når du hører talemaskinen, skal du følge
vejledningen.

Bemærk: Ønsker du kun at
anvende ét nummer, er
det ikke nødvendigt at
indkode nummeret på
ab-porten. Tilslut blot
telefonen til ab-port 1.

ISDN og TDC Bredbånd

Nøddrift ved strømafbrydelse

Skal din ISDN-forbindelse fungere sammen med TDC Bredbånd, skal du først
være sikker på, at dit Bredbåndsmodem og -skillefilter er beregnet til ISDN.

Hvis strømmen går, virker telefonen stadig ved hjælp af strøm fra ISDN-nettet.

Derefter skal du starte med at installere Bredbånd. Følg vejledningen i din
Bredbåndspakke.

Kontakt TDC ISDN
Fejlservice og hotline: 80 80 80 47
Åbningstider:
Alle dage og døgnet rundt
Spørg os om:
Installation af NTab-boksen
Indstilling af ab-porte
Fejl på forbindelsen
Regningsservice 80 80 80 18
Åbningstider:
Mandag til fredag: 08.00-17.30
Spørg os om: Regningen

Kundeservice: 80 80 80 10
Åbningstider:
Mandag til fredag: 08.00-21.00
Lørdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-18.00
Spørg os om:
ISDN-abonnementer
Bestilling af produkter og services

Har du flere telefoner tilsluttet, er det dog kun den
ene telefon, der virker.
Ved levering er NTab-boksen indstillet
til nødstrømsdrift på din almindelige
analoge telefon. Har du en ISDN-telefon
og ønsker at bruge den som nødtelefon,
skal NTab-boksen omstilles.
Det gøres ved at fjerne blænddækslet
på NTab-boksen og flytte den venstre
omskifter, så den står på 1 = Nøddrift
S-bus. Brug en lille skruetrækker til at
skubbe den venstre omskifter op.

