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BREDBÅND

Sådan kommer du i gang

TJEK AT DU HAR FÅET DET,
DU SKAL BRUGE,
INDEN DU GÅR I GANG
Du skal bruge:

ROUTER

ROUTERKABEL

STRØMFORSYNING

Du kan få behov for:

SIGNALFORDELER

NETVÆRKSKABEL

Hvis du skal bruge disse, bliver du gjort opmærksom på det i guiden.

1. FIND HOVEDSTIKKET
I DIN BOLIG
Hvis din bolig kun har ét kabel-tv-stik, kan du gå direkte til næste trin.
Hvis din bolig har flere kabel-tv-stik, skal du finde hovedstikket, da det
er her, internettet kommer ind i din bolig. Så det er her din router skal
tilsluttes. Hovedstikket ser ikke nødvendigvis anderledes ud end de
øvrige, så du kan være nødt til at prøve dig frem og se, hvilket stik der
giver dig adgang, når du tilslutter din router. Men tommelfingerreglen er,
at hovedstikket:
1. Er placeret tættest på vejen
2. Er i stueetagen (hvis der er flere etager)
Sådan kan dit
hovedstik se ud:

2. TJEK STIKTYPEN
Routerkablet kan skrues direkte på hovedstikket:
Hvis du har et hovedstik, der kan skrues direkte på, kan du gå videre til
næste trin.
Routerkablet kan ikke skrues
direkte på hovedstikket:
Hvis du ikke kan skrue routerkablet
direkte på stikket, skal du bruge
signalfordeleren. Sæt den på
som vist forneden, så er du klar
til næste trin.

3. SKRU ROUTERKABLET PÅ
Fjern plastikdelen i hver ende og skru routerkablet på dit hovedstik og din
router. Se den vejledende illustration nedenfor.

4. SÆT STRØM TIL
Sæt strømforsyningen i routeren, og herefter i stikkontakten. Tænd både
stikkontakten og routerens strømknap.

Tænd her

5. TJEK OM DER ER LYS
I ROUTEREN
Disse lamper skal lyse konstant (senest efter 20 min.):
Strøm
Lyser den ikke: Tjek at strømforsyningen er tilsluttet, at der er tændt
for kontakten, og at strømknappen bag på routeren er trykket ind.
Wi-fi
Lyser den ikke: Hold wi-fi-knappen nede i 2 sekunder
– herefter bør den lyse.
Upstream og downstream
Lyser disse ikke, så er det muligvis et andet kabel-tv-stik, der er dit
hovedstik. Prøv at skifte kabel-tv-stik .
Internetsignal
Bemærk, at routeren genstarter undervejs, og at alle lamperne slukker
første gang, du tilslutter din router. Routeren genstarter af sig selv.

6. OPRET FORBINDELSE
Du kan oprette forbindelse til din router trådløst via wi-fi eller via
netværkskablet.
Netværkskabel
Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge det
netværkskabel, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du
mellem router og din computer.
Wi-fi
Bag på din router finder du dit netværksnavn og adgangskode, som
du skal indtaste i wi-fi-indstillingerne på de enheder, du vil forbinde.
Bemærk, at du kan se netværket, når du logger på. Men du kan først
komme online, når du aktiverer dit wi-fi i trin 7.
Tænd den enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til. Find wi-fiindstillingerne og indtast netværksnavnet og adgangskoden.
I trin 7 kan du ændre netværksnavn og adgangskode.
Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode, inden du
forbinder alle dine andre enheder til wi-fi, så du ikke skal gøre det flere
gange.

7. AKTIVER DIT WI-FI
Gå på internettet og gå ind på mitwifi.dk. Log på med dit kontonummer
og aktiveringskode som du har modtaget fra os (findes i tillægget til
ordrebekræftelsen). Følg instruktionerne på skærmen og aktiver dit wi-fi.
Når dit wi-fi er aktiveret, bør du være online inden for en time.
Husk: Hvis du vil ændre netværksnavn og adgangskoden til noget, du
bedre kan huske, så kan du let gøre det på mitwifi.dk samtidig med, at du
aktiverer dit wi-fi.
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VIGTIGE TIPS TIL DIG
1. Få bedre wi-fi-forbindelse
Du får generelt bedre forbindelse, hvis du kan placere din router højt,
centralt og væk fra andet udstyr, der kan genere signalet (trådløse
enheder, mikroovne, radioer).
2. Få lettere adgang til wi-fi
Du kan let ændre brugernavn og adgangskode til dit wi-fi på mitwifi.dk.
Hvis du gør det samtidig med, at du aktiverer dit wi-fi, slipper du for
besværet, når du skal huske det senere eller dele med gæster.
3. Få god hjælp hurtigt
Vi sidder klar ved telefonerne mandag til fredag på 7033 2033.
Så hvis du er i tvivl og mangler hjælp, er vi altid glade for at høre fra dig,
og hjælpe med det, du har brug for.
4. Gem din ordrebekræftelse og tillæg hertil
Så har du altid dine koder og vigtige informationer både før og efter
installationen. Og tjek at du ikke begynder installationen før din startdato,
der står i e-mailen.

Orbit Red

