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Hur du koppar in nätet till uttaget i din lägenhet 
I ditt elskåp sitter en patchpanel. Internetanslutningen kommer in i lägenheten i de 
inkommande uttaget, märkt ”IN”. Därifrån kan du själv välja att koppla in i vilket uttag som 
helst i lägenheten. Dessa uttag är märkta med siffror i elskåpet. Uttagen i rummet är märkta 
med motsvarande siffror. På bilden har vi valt att koppla in uttag nummer 4.  
Om du vill ansluta mer än en dator kan du koppla in en switch eller en router.  
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Dr Forselius Backe 
  
Hur du koppar in nätet till uttaget i din lägenhet 
I ditt elskåp sitter en liten patchpanel. I ditt elskåp har du nät in via den nedre patchpanel, 
översta uttaget. Därifrån kan du själv välja att koppla in vilket uttag som helst i lägenheten. 
Dessa uttag är märkta med siffror i elskåpet. Uttagen i rummet är märkta med motsvarande 
siffror. På bilden har vi valt att koppla in uttag nummer 3.  

Om du vill ansluta mer än en dator kan du koppla in en switch eller en router.  
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Gäller de översta, nybyggda våningarna 

  
Hur du koppar in nätet till uttaget i din lägenhet 
I ditt elskåp sitter en liten patchpanel. I ditt elskåp har du nät via det näst nedersta uttaget, 
därifrån kan du själv välja att koppla in vilket uttag som helst i lägenheten. Dessa uttag är 
märkta med siffror i elskåpet, uttagen i rummet är märkta med motsvarande siffror. På bilden 
har vi valt att koppla in uttag nummer 1.   

Om du vill ansluta mer än en dator kan du koppla in en switch eller router.  
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Hur du koppar in nätet till uttaget i din lägenhet 
Internetanslutningen i din lägenhet kommer från uttaget i din klädkammare. För att koppla in 
nät behöver du sätta en kabel mellan inkommande nät och uttaget märkt med siffror. Dessa 
siffror motsvarar uttag inne i rummet som du vill koppla in.  

OBS! Du kopplar in EN port i uttaget, den andra porten i samma uttag kommer alltså inte att 
fungera.  

Om du vill ansluta mer än en dator kan du koppla in en switch eller en router.  

 

 

 

 

 

  


