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FØR DU GÅR I GANG
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PLACÉR
DIN ROUTER

Stikmed
med gevind
Stik
gevind

Stikuden
uden gevind
Stik
gevind

FORBIND
DIN ROUTER

B

Først skal du sikre dig, at din bredbåndsforbindelse er blevet aktiveret. Find mailen
”Aktiveringsdato for dit bredbånd” for at se, hvornår din bredbåndsforbindelse
aktiveres. Du kan ikke komme på internettet før aktiveringsdatoen.

Har dit kabel-tv stik en udgang med
gevind, skruer du kablet med gevind
direkte på. Har det ikke en udgang
med gevind, skal fordeleren monteres
på stikdåsen (se tegningen). Herefter
kan du skrue kablet på
Fordeler
Fordeler

Find dit kabel-tv stik på væggen
TV

2

For at få den bedste WiFi dækning i
dit hjem er det vigtigt, at du placerer
din router optimalt. Generelt anbefaler
vi, at den placeres højt (på en reol eller
lign.) og centralt i dit hjem
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Du kan få gode råd til placering på
telia.dk/erhverv/Homeoffice/quickguide

ON

OFF

POWER

Tilslut den anden ende af kablet
til din router. Forbind evt. enheder
som computer og konsol via kabel
(ethernet) og sæt til sidst strømkablet
til routeren

Strømkabel
Strømkabel
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C

WIFI
AKTIVERING

1

Tænd for strømmen til din router

2

Vent på at den har forbindelse
til internettet. Globus-ikonet på
forsiden lyser konstant grønt, når
den er forbundet

3

Forbind en enhed til det trådløse
netværk. Brug netværksnavnet
ud for ”SSID 5G” på siden af routeren
og den tilsvarende netværksnøgle
(WPA). Hvis dine enheder ikke understøtter 5GHz-nettet bruges i stedet
netværks-navnet ud for ”SSID 2.4G”

Netværksnavn
Netværksnavn
og
-nøgle
og -nøgle

ECO

4

Gå derefter ind på mitwifi.dk, og
aktivér din konto med oplysningerne
fra mailen “Aktiveringsdato for dit
bredbånd”

5

Følg instruktionen på skærmen

6

Tilslut dine enheder via WiFi.
God fornøjelse!

DU KAN FINDE YDERLIGERE HJÆLP OG VEJLEDNING
PÅ TELIA.DK/ERHVERV/HOMEOFFICE/QUICKGUIDE
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