Internet via telefonstik
Kvikguide til opsætning af din
Kaon router

norlys.dk

Tjek boksens indhold
Det her skal du bruge:

Router

Kabel med
små grå stik
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Strømforsyning

Netværkskabel
med gule stik

Tjek boksens indhold
Det her kan du få brug for:

Gennemgangsstik

Adapterkabel

Ekstra kabel med små blå stik
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1. Find hovedstikket i din bolig
og tjek stiktypen
Hvis du har flere telefonstik i din bolig, skal du finde hovedstikket.
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. Tommelfingerreglen er, at hovedstikket er placeret i stueetagen, hvis der er flere etager i din bolig.
I illustrationerne herunder viser vi de mest gængse varianter:

Telefonstik
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Kombineret
multi- og telefonstik

Multistik

2. Sådan tilslutter du din router
Se de vejledende illustrationer nedenfor og følg den illustration, der
passer til det stik, der er i din bolig.
Til dig med multistik eller kombineret multi- og telefonstik
Kablet med de grå stik sættes i multistikket og i routeren ved indgangen
kaldet DSL 1.

Til dig med telefonstik
Her skal du bruge gennemgangsstikket, som er vist på side 3.
Sæt gennemgangsstikket i telefonstikket på væggen. Tilslut derefter
kablet med de små grå stik i gennemgangsstikket og i routeren ved
indgangen kaldet DSL 1.

Hvis illustrationerne ovenfor ikke stemmer overens med stikket i din bolig,
skal du måske benytte et adapterkabel, som er med i kassen til din router.
Hvis du fortsat er i tvivl om, hvordan du tilslutter din router, er du
velkommen til at kontakte os.
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3. Sæt strøm til og vent på grønt lys
Sæt strømforsyningen i routeren og herefter i stikkontakten.
Tænd både stikkontakten og routerens strømknap.
Tjek at lampen lyser foran på routeren
I eksemplet herunder vises tilslutning af strømforsyning samt placering af
routerens strømknap (eksemplet er vist med tilslutning af router med
kombineret multi- og telefonstik).

Det kan tage op til 20 min før routeren er klar. Routeren er klar, når
lampen ved power, DSL1 og internet lyser konstant grønt. Bruges en
trådløs forbindelse, vil lampen ved wifi også lyse. Læs mere om wifi
under punkt 4.
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4. Opret forbindelse til internettet
Du kan oprette forbindelse til din router trådløst
via wifi eller via netværkskablet.
Netværkskabel
Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge netværkskablet
med de gule stik, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du
mellem router (i indgangen kaldet LAN1) og din computer. Herefter bør du
have forbindelse til internettet.

Trådløs tilslutning via wifi
Ønsker du at oprette forbindelse via wifi, skal du bruge netværksnavn og
adgangskode, som du finder i bunden af din router. Indtast herefter dine
oplysninger i nætværksindstillingerne (wifi-indstillingerne) på din
computer og andre enheder, som du vil oprette forbindelse til.
Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode til noget, der
er nemt at huske. Gør du det, når du opretter din forbindelse første gang,
slipper du for at skulle ændre det på øvrige enheder senere.
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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.

