Internet via fibernet
Kvikguide til opsætning af din
fiber Kaon router

norlys.dk

Sådan kommer du i gang
Denne guide forudsætter, at du allerede har en fiberboks opsat i din bolig,
og at du har modtaget ekstra udstyr, som skal installeres. Først skal du
finde ud af, hvilket udstyr du har modtaget.
Jeg har kun modtaget en router
Hvis du blot har modtaget en router, skal du gå til side 9, hvor du vil blive
guidet igennem tilslutning af router til din eksisterende fiberboks.

Router

Netværkskabel

Strømforsyning

Jeg har modtaget en router og en eller to bokse
Nogle modtager en router og topboks B1, mens andre også har modtaget
bagpladen. Uanset hvad du har modtaget, skal du fortsætte til side 3, hvor
du kan følge vejledning til installation af dit nye udstyr.

Router med kabler
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Topboks B1

Bagplade

Hvilken boks har du på væggen?
Du har modtaget en router og en eller to bokse, som skal installeres.
Inden du kan komme i gang med installationen, skal du identificere den
boks, som allerede er installeret i din bolig.

A1

A2

A3

Nedenfor kan du følge vejledning for installation af boks A1/A2.
Har du boks A3, finder du vejledning på side 6

Installation af topboks B1 med A1/A2

A1

A2
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1. Fjern topdækslet
Inden du kan installere den nye topboks B1, skal du tage topdækslet af
boks A1/A2, som du allerede har installeret på væggen. Tag dækslet af ved
at holde knappen med hængelås på højre side inde, og drej dækslet mod
uret. Når det ikke kan drejes længere, tager du dækslet helt af. Du kan
smide dækslet ud, det skal du ikke bruge mere.

2. Fjern den røde støvkappe
Tag topboks B1 ud af kassen og fjern den røde plastik støvkappe ved at
trække op i pilens retning som vist nedenfor.

Bagside B1
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Forside B1

3. Placer topboksen B1 og drej
Placer herefter topboksen B1 oven på boks A1/A2. Drej med urets retning,
indtil du hører et klik. Du er nu klar til at sætte strøm til fiberboksen i
næste afsnit.

Sæt strøm til den nye boks
Tilslut strømstikket i power på din nye boks, og i stikkontakten. Tjek, at
lamperne ved ikonerne
og
lyser konstant grønt, før du går videre.
Så er du klar til at installere din router. Det kan du få hjælp til på side 9
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Installation af topboks B1
og bagplade med A3
Når du har boks A3, skal du først opsætte den fremsendte bagplade og
herefter forbinde den med boks A3, som allerede er opsat på væggen.
Derefter skal du påsætte topboks B1 på bagpladen. Har du allerede en
fiberboks tilkoblet til A3, skal du frakoble denne først.

A3
1. Fjern beskyttelseshætten
Fjern beskyttelseshætten fra bagpladen ved at trække i pilens retning
som vist på illustrationen nedenfor.
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2. Fjern den hvide beskyttelseshætte
På bagpladen hæfter en ledning. Du skal nu fjerne beskyttelseshætten fra
ledningens grønne stik, ved at trække den op i pilens retning.

3. Opsæt bagpladen
Opsæt bagpladen med de medfølgende skruer. OBS: Bagpladen skal
placeres tæt ved boks A3, så ledningen kan nå. Men vær samtidig
opmærksom på, at der skal være lidt plads mellem boksene, så du senere
kan dreje topboks B1 fast på bagpladen. Når bagpladen er opsat på
væggen, skal du forbinde ledningen fra bagpladen med port 1 i boks A3,
som vist på illustrationen nedenfor.
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4. Placer topboks B1 og drej
Placer herefter topboks B1 oven på bagpladen. Drej med urets retning,
indtil du hører et klik. Du er nu klar til at sætte strøm til fiberboksen i
næste afsnit.

Sæt strøm til den nye boks
Tilslut strømstikket i power på din nye boks, og i stikkontakten. Tjek, at
lamperne ved ikonerne
og
lyser konstant grønt, før du går videre.
Så er du klar til at installere din router. Det kan du få hjælp til på side 10
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Tilslutning af router
Vælg den boks som du har installeret i hjemmet, og følg vejledningen for
tilslutning af router til din boks.

B1 - Se side 10

B2 - Se side 11

B3 - Se side 12

B4 - Se side 13
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Tilslutning af router med B1
Tilslut boksen B1 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet
skal indsættes i LAN 1 på boksen (med mindre der står en anden indgang i
din ordrebekræftelse) og i den røde WAN på routeren.
Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på
side 14
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Tilslutning af router med B2
Tilslut boksen B2 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet
skal indsættes ved dette
- ikon på boksen og i den røde WAN på
routeren.
Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på
side 14
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Tilslutning af router med B3
Tilslut boksen B3 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet
skal indsættes ved Ethernet på boksen og i den røde WAN på routeren.
Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på
side 14
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Tilslutning af router med B4
Tilslut boksen B4 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet
skal indsættes ved LAN på boksen og i den røde WAN på routeren.
Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på
side 14
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Sæt strøm til din router
og vent på grønt lys
Sæt strømforsyningen i power på bagsiden af routeren og i stikkontakten
på væggen. Bemærk, at du skal tænde på on/off-knappen som er
placeret lige under strømindgangen på routeren.
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Tjek lamperne på routeren
Afvent lys i power og internet på forsiden af routeren. Første gang
routeren starter, varer det op til 10 minutter, fordi routeren henter
opdateringer. Sluk ikke for routeren i denne periode. Imens routeren
henter opdateringer, vil lyset i power blinke hvert sekund, og routeren
kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når power og internet
på forsiden af routeren lyser konstant.
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Opret forbindelse til internettet
Du kan oprette forbindelse til din router via netværkskabel eller trådløst
via wifi.
Netværkskabel
Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge netværkskablet, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du mellem
router (i indgangen LAN1) og din computer. Herefter bør du have
forbindelse til internettet.

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 netværksindstillingerne (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.

MAC: XXXXXXXXXXX

SJN: XXXXXXXXXXXXXX
Netværksnavn (SSID 2.40 Hz): WIFImodem - B742
Netværksnavn (SSID 50Hz): WIFImodem - B742
Adgangskode: XXX
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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.
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