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Bostad med ett uttag
1 DATOR
Anslut din dator i bredbandsuttaget. Alternativt 
köper du en switch/router/trädlöst nätverk för att 
kunna använda fler datorer.

1 DATOR + 1 TELEFON + 1 TV
Beställer du tv tjänst för du en switch hemskickad till dig. Anslut switchen  
i bredbandsuttaget och koppla sedan in din utrustning i switchen.

1 DATOR + 1 TELEFON
Om du beställer telefoni och bredband via stadsnätet 
ansluter du din utrustning via en telefonidosa som du 
får från leverantören. Telefonidosan har två utgångar 
och fungerar som en miniswitch.



Övriga kopplingsvarianter
Här hittar du instruktioner för olika varianter på installation 
utöver ”Bostad med ett uttag”. Illustrationen och bilden 
avser hur det ser ut i en villa med fiberomvandlare (4 ut-
tag), switch (som skickas hem när man beställer TV-tjänst) 
och spridningsnät (2 uttag i bostaden). Övriga varianter 
beskrivs endast med text.
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B   Som A men utan spridningsnät (villor): Koppla utrustningen direkt mot switchens LAN uttag.

C  Som A med utan fiberomvandlare (lägenheter): Koppla en nätverkskabel mellan IN uttaget i  
panelen och WAN uttaget på swichen. I övrigt enligt illustrationen ovan.

 OBS!  Har du ingen switch kopplar du in utrustning/spridningsnätet mot fiberomvandlarens LAN uttag.   
Har du TV tjänst ska du alltid koppla all utrustning mot switchen.

D Lägenhet med spridningsnät men utan fiberomvandlare: Aktivera lägenhetsuttagen genom  
att koppla en kabel mellan IN och valfritt uttag (1 – 2) i panelen. Du ansluter sedan din utrust-
ning till ett aktivt uttag i lägenheten.  Behöver du fler uttag ansluter du en switch eller router 
och sedan din utrustning till denna.

A Villa med fiberomvandlare, switch och spridningsnät:  Koppla in din utrustning enligt  
illustrationen. På bilden döljs fiberomvandlaren av switchen. Ytterligare utrustning/
trådlös router kan kopplas in mot de lediga uttagen i switchen.


