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KOMPLETTERANDE LATHUND HUR ROUTER KAN 

FLYTTAS UT FRÅN ELCENTRALEN FÖR TELIA 

INSTALLATIONER 

Generellt 

Det går att placera router som idag sitter i elcentralen på annan plats i lägenheten. Det 

finns två olika placeringsvarianter som innebär lite olika hur utförande ska göras: 

1. Router placeras i närhet till digitalbox för TV. Innebär att ytterligare en enhet i 

lägenheten kan anslutas till router. Med enhet avses fast telefoni (om den inte 

placeras vid router), digitalbox eller stationär dator. 

2. Router placeras inte i närhet till digitalbox. Innebär att ingen ytterligare enhet i 

lägenheten kan anslutas till router såvida de inte placeras så att de kan anslutas 

direkt till router. Med enhet avses fast telefoni, digitalbox eller stationär dator. 

Om ni behöver en längre patchkabel/nätverkskabel så ska det finnas en sådan i er 

tomma låda för routern. 

 

Router placeras i närhet till digitalbox för TV 

1. Plocka ur router med tillhörande spänningsadapter från elcentralen och placera 

den vid digitalboxen. 

2. I elcentralen ansluter ni den patchkabel som gick in i routerns röda uttag till det 

nummer på datauttag som där ni nu placerat routern (I detta fall troligt att ni får 

ta bort patchkabel som ni har haft för att få TV i det uttaget). 

3. Istället för att digitalboxen är ansluten med en patchkabel till ett datauttag i vägg 

ansluter ni den nu till ett gult uttag i routern. 

4. Anslut sedan routerns röda anslutning med en patchkabel till datauttaget i vägg 

med det nummer ni valt i elcentralen. 

Har ni fast telefoni är det en fördel om den placeras vid router. Då ansluter ni telefonens 

kabel direkt in i routerns gröna uttag (nr 1). 

För att ansluta ytterligare en enhet till er router se punkt 4 till 6 under rubrik ” Router 

placeras inte i närhet till digitalbox för TV” på nästa sida. 
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Router placeras inte i närhet till digitalbox för TV 

1. Plocka ur router med tillhörande spänningsadapter från elcentralen och placera 

den vid ett datauttag i lägenheten. 

2. I elcentralen ansluter ni den patchkabel som gick in i routerns röda uttag till det 

nummer på datauttag som där ni nu placerat routern. 

3. Anslut sedan routerns röda anslutning med en patchkabel till datauttaget i vägg 

med det nummer ni valt i elcentralen. 

4. För att ansluta en enhet (fast telefoni, digitalbox eller stationär dator) ansluter ni 

en patchkabel från ett gult uttag i routern till ett datauttag i vägg. Om det är 

telefoni ska datauttaget i vägg istället anslutas till routerns gröna uttag (nr 1). 

5. I elcentralen ansluter ni en patchkabel mellan det datauttag med det nummer 

som ni anslöt routerns gula (eller gröna) uttag i punkten ovan och det datauttag 

som ni avser att ansluta er enhet till. 

6. Anslut er enhet till det datauttag i vägg som ni valt i punkten ovan. 

Har ni fast telefoni är det en fördel om den placeras vid router. Då ansluter ni telefonens 

kabel direkt in i routerns gröna uttag (nr 1). 

 


