
SÅDAN KOMMER DU PÅ DIT 
TRÅDLØSE NETVÆRK (Wi-Fi)
1    Først skal du finde dit 

netværksnavn (Network Name) 
og adgangskode (Wireless Key). 
Begge dele står på den label, der 
sidder bag på routeren.

2    For at oprette forbindelse skal du finde 
netværket på din computer eller tablet.  
Her vil du blive spurgt til adgangskoden 
(Wireless Key), som du kan se bag på 
routeren. Hvis der indgår et Ø i adgangs- 
koden (Wireless Key), tast da et nul i stedet.

Network Name: TelenorXXXXXX
Wireless Key: XXXXXXXXXX

xxxx-xxxx

Find yderligere hjælp til routeropsætning på
www.telenor.dk/2010

DEN NEMMESTE VEJ  
TIL INTERNETTET

KONTAK T KUNDESERVICE HELE DØGNET
Privatkunde: 72 100 100

Erhvervskunde: 72 120 100



TILLYKKE MED DIN 
BREDBÅNDSFORBINDELSE  

FRA TELENOR

1-2-3 ONLINE!

DIN PAKKE INDEHOLDER FØLGENDE

SÅDAN TILSLUTTER DU DIN ROUTER

A   1 stk. router med trådløst netværk 

B  1 stk. telefonkabel (gråt)

C   1 stk. netværkskabel (gult)

D   1 stk. 3-benet telefonstik adapter 

E   1 stk. strømforsyning 

1   Tilslut og tænd din router (se guide på modsatte side)

2   Tænd din computer

3   Opsæt trådløs forbindelse (se guide på bagsiden)

BEMÆRK, AT DIN FORBINDELSE SENEST VIL VÆRE AK TIV  
KL. 17 PÅ ONLINEDATOEN, SOM STÅR I DET BREV,  

DU HAR MODTAGET FRA TELENOR.

VIGTIGT AT VIDE

For at få den bedst mulige forbindelse skal du altid koble din router  
til hoved stikket. Hovedstikket er som regel det stik tættest på det sted,  
hvor kablet kommer ind udefra. Bor du i etagebyggeri, er hovedstikket typisk  
det stik, der er tættest på trappen. 

Har du et 3-benet telefonstik, skal du bruge den medfølgende 3-benede 
adapter (D). Slut adapteren til dit hovedstik  og slut derefter telefonkablet (B)  
til adapteren (D). 

Har du traditionel fastnet-telefoni (PSTN), skal du bruge den medsendte 
splitter (F), som skal monteres mellem hovedstikket og DSL-indgangen på 
routeren. Dvs. fra hovedstik til Line-indgangen på splitteren, og videre fra DSL-
udgangen på splitteren til DSL-indgangen på routeren. Din fastnet-telefon  
skal herefter monteres i splitterens Phone-udgang.

Benyt altid den strømforsyning og de kabler, der følger med i kassen.

Første gang routeren tilsluttes og tændes, kan der gå op til 15 min., før den 
har forbindelse til internettet. Husk at fjerne alt udstyr/telefoner i alle telefon-
stik, så de ikke forstyrrer internetforbindelsen.

For at få den bedste trådløse dækning bør du placere routeren så centralt  
som muligt. Placer den langt fra elektriske støjkilder, som TV, køleskab og 
mikroovn.
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