Internet via fibernet
Kvikguide til opsætning af din
Icotera router

norlys.dk

Sådan kommer du i gang
1. Tilslutning af router
Tilslut routeren til din fiberboks ved at forbinde med netværkskablet.
Kablet skal indsættes i det blå WAN-stik på routeren, og i de fleste
tilfælde i Port 2 på fiberboksen, medmindre der er oplyst en anden
indgang på din ordrebekræftelse.
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* Bemærk, din fiberboks ser muligvis anderledes ud end
illustrationen ovenfor.

2. Tilslut strømforsyning
Du skal nu tilslutte strømforsyning mellem routeren og en stikkontakt.
Tænd for routeren ved at trykke on/off på routeren. Symbolerne på
forsiden af routeren vil begynde at lyse rødt i alle lamperne, og herefter
blinke skiftevis grønt. Tjek også, at fiberboksen er tilsluttet til strøm. Nogle
fiberbokse har en tænd/sluk knap, der skal trykkes ind. Når der er lys i
fiberboksen, er den tændt.
Når WAN-ikonet (globus) på forsiden af routeren lyser konstant grøn,
betyder det at routeren er klar og internetforbindelsen virker.
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3. Opret forbindelse til internettet
Via wifi
Ønsker du at benytte det trådløse netværk, skal wifi-ikonet lyse på din
router. Du opretter forbindelse til det trådløse netværk ved at finde netværket på din enhed, og indtaste koden. Netværksnavn og kode finder du
på bagsiden af routeren, og hedder hhv. ”SSID” og ”WPA2 Key”.
Via netværkskabel
Ønsker du en kablet forbindelse til en enhed (herunder pc, konsol, set-top
box), så skal du forbinde enheden til routeren ved brug af et LAN-kabel.
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Har du brug for hjælp?
Du kan finde hjælp på support.norlys.dk
Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet, er det ofte nok at
genstarte routeren, hvorefter den får forbindelse.
Sådan genstarter du routeren:
1. Find ON/OFF-knappen på siden af din router og sluk routeren.
2. Vent herefter 30 sekunder, og tænd derefter for routeren igen.
3. Der kan gå op til 20 minutter, før der igen bør være internetforbindelse.
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Vigtige tips til dig
1. Få bedre wifi-forbindelse
Du får generelt bedre internetforbindelse, hvis du kan placere din router
højt, centralt og væk fra andet elektronisk udstyr, der kan genere signalet
(trådløse apparater, mikroovne, radioer osv.). Undgå derudover at placere
routeren op ad vinduer eller betonvægge. På norlys.dk kan du finde flere
gode råd til, hvordan du får den bedst mulige wifi-forbindelse.
2. Få god hjælp hurtigt
Oplever du problemer med at installere din router eller har
du andre spørgsmål, så ring til vores kundeservice på 7033 2033.
3. Gem din kvittering og ordrebekræftelse
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 ordrebekræftelsen.

Tlf: 7033 2033
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