
1. Anslut den korta kabeln med blå kontakt till den port (A)

med samma nummer som det uttag i lägenheten som ni

önskar ansluta er telefon till.

2. Anslut andra ändan av kabeln till en av portarna märkt

med ”J” på bilden. Det data jack i lägenheten som är märkt

med motsvarande nummer går nu att använda för att ringa

ut och ta emot samtal med.

Det telefonnummer som de respektive portarna använder

står skrivet i den vita rutan (K).

På exempel bilden ovan är första porten för IP-telefoni

kopplad till uttag nr 5 vilket gör att det uttag som är märkt

med nr 5 i lägenheten nu är inkopplat och det 

telefonnummer som kommer att användas är det som står

överst i den vita rutan.

A

J K

Inkoppling av IP-telefoni till datajack

A. Portar till motsvarande uttag i lägenheten.

B. Port till telefonjacken i lägenheten.

C. Port till Telias inkommande telefonledning.

D. WAN-port, Inkommande anslutning.

E. WAN-port, AV/PÅ.

F. Port för datatrafik.

G. Port för TV-trafik.

H. Port för IP-telefoni.

I. Port för mätutrustning.

J. Portar för analog telefoni.

K. Telefonnummer för analog telefoni.

L. Nätspänning frän vägguttag

M. Indikator för strömförsörjning

N. Säkring för strömförsörjning

O. Strömförsörjning för DRG
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Inkoppling av datatrafik

1. Anslut den korta kabeln med röda kontakter till porten

märkt ”DATA” (F).

2. Anslut andra ändan av kabeln till den port (A) med

samma nummer som det uttag i lägenheten som ni

önskar ansluta er dator till.

På exempel bilden ovan är porten för datatrafik kopplad

till uttag nr 2 vilket gör att det uttag som är märkt med

nr 2 i lägenheten nu är inkopplat, det uttaget kan nu till

exempel användas för att surfa på Internet.
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1. Anslut den korta kabeln med blå kontakt till den port som

är märkt JACK (B).

2. Anslut andra ändan av kabeln till en av portarna märkt

med ”J” på bilden. Alla telefon jack i lägenheten går nu att

använda för att ringa ut och ta emot samtal med.

Det telefonnummer som de respektive portarna använder

står skrivet i den vita rutan (K).

På exempel bilden ovan är första porten för IP-telefoni

inkopplad till telefonjacken i lägenheten och det 

telefonnummer som kommer att användas är det

som står överst i den vita rutan.
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Inkoppling av IP-telefoni till telefonjack


