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På Com Hem arbetar vi för att våra tjänster fungerar felfritt och stabilt. 
När det uppstår tekniska problem ska de avhjälpas så snabbt och smidigt 
som möjligt. Dessutom kan man förebygga att fel uppstår och du som 
kund kan hjälpa oss med detta. 

VAR AKTSAM OM UTTAGEN OCH UTRUSTNINGEN I DIN BOSTAD
En av de vanligaste orsakerna till att vi avhjälper fel hemma hos våra kunder är att 
antenn uttaget i bostaden tas bort eller flyttas vid renovering, t ex när man tapetserar. 
Då kan uttaget och tillhörande kablar skadas. Vilket inte bara behöver drabbar  
dina egna tjänster utan kan även påverka grannarnas.

Grundregeln är därför att du aldrig ska flytta på eller skruva i antennuttaget  
i bostaden. Behöver du flytta antennuttag eller tillhörande kablar ska det alltid utföras 
av utbildad personal. Kontakta fastighetsägaren för godkän nande. Om du bor i en 
bostadsrätt kan du använda Com Hems tjänst Support Extra när du vill ha hjälp att 
förlänga och fästa antenn- eller nätverkskabeln till ett annat rum. Mer information  
finns på www.comhem.se/kundservice/support/support-extra.

Att man använder rätt kablar till sin utrustning (tv, bredband och telefoni) är också 
viktigt. Vid val av kablar och kontakter för att koppla in utrustning till antennuttaget 
ska du alltid välja produkter med hög skärmdämpning >75dB samt med låg dämpning 
av signalförlust. Använd alltid HF-täta komponenter. 

SKYDDA DIN UTRUSTNING VID ÅSKA
Åskan ger överspänningar i fastighetens elnät, vilket gör att spänningen i eluttaget 
under en kort period kan bli väldigt hög. Det kan skada elektisk utrustning och garantin 
täcker inte utrustning som blivit utslagen av åska. Dra därför ur/koppla bort bred bands  
modem, tv, stereo, dator och andra elektriska apparater som kan skadas av ett 
strömöver slag från eluttaget. 

Idag används grenuttag med strömbrytare framför allt av energibesparingsskäl.  
Men även om du stängt av ditt grenuttag med strömbrytaren, kan det vara klokt att 
dra ur stickproppen till den också, eftersom över slagsström kan passera genom eller  
gå via strömbrytaren in i de anslutna apparaterna. 

Ett annat gott råd är att spara digitala foton på en separat hårddisk eller på en 
molntjänst istället för i datorn. Om datorn går sönder för att den var ansluten  
i eluttaget, är risken stor att dina foton skadas. 

Du kan även skydda din utrusning genom att montera ett överspänningsskydd. Dessa 
kan enkelt anslutas till befintliga jordade eluttag och finns att köpa i fackhandeln.
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