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HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, SÅ ER DU
VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL VORES
SUPPORT

TEKNISK SUPPORT : 5767 5730
Hverdage............................... 09.00 - 21.00
Weekend og helligdage......... 11.00 – 21.00
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TILSLUTNING
BREDBÅNDSMODEM
Tilslutning afAF
bredbåndsmodem
Det er vigtigt, at du følger guiden, og venter med at sætte strøm til modemmet indtil coaxkablet er monteret.
1. Tilslut coax-kablet til modemmet i det stik, der har gevind – det skal skrues fast med værktøj

eller skubbes på – og til data-stikket på vægdåsen.
2. Tilslut strømforsyningen til modemmet samt stikkontakten, og tænd for modemmet.
3. Der kan gå op til 1 time før modemmet er klar til brug. Når modemmet lyser konstant

grøn i Internet og Power på forsiden, så er det klar til brug.

4. Tilslut netværkskablet til modemmet i en af de gule udgange markeret med ”Ethernet” og

til din computer. Hvis du ikke har en computer du kan kable, kan du tilslutte computer,
smartphone og tablet trådløst.
5. Trådløs navn og kode blev udleveret sammen med modemmet.
6. Du kan på side 7-10 se, hvordan du logger på det trådløse netværk med din enhed.
7. Hvis din enhed understøtter WPS, kan du med fordel også bruge WPS knappen på

modemet, i stedet for at indtaste koden. Dette gøres ved at vælge det trådløse netværk på
din enhed, vælge Tilslut ved hjælp af WPS/Opret forbindelse ved at trykke på knappen på
routeren eller lignende, og herefter trykke på knappen markeret WPS på modemet. Hvis
enheden beder om en WPS pinkode, kan denne også ses bag på modemet.
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SÅDAN ændrer
ÆNDRERdu
DUdit
DIT
TRÅDLØSE
NAVN
OG ADGANGSKODE
Sådan
trådløse
navn
og adgangskode
Vi anbefaler vi at du ændrer dit trådløse navn og kode til noget du og din familie kan huske.
Denne kode vil også blive gemt i systemet, således at du i fremtiden automatisk vil have
samme navn og kode til et eventuelt nyt modem fra antenneforeningen.
Log ind på selvbetjeningen med medlemsnummer eller e-mail og adgangskode. Hvis ikke du
tidligere har været logget på selvbetjeningen eller ikke har dine login-informationer, kan du
enten følge linket Er du medlem, men har ikke din adgangskode, skal du trykke her, eller
ringe til supporten for at få det udleveret på telefon 57 675 730
Velkommen til Ringsted Antenneforening selvbetjeningsportal

På forsiden vælges ”Internet” på menuen i venstre side og nederst på siden vælges ”Skift
indstillinger”.
På følgende side, kan du ændre SSID (Netværksnavn) og adgangskode til dit trådløse
netværk. HUSK at trykke ”Gem” hvis der laves ændringer.
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Der er også mulighed for at vælge om det trådløse skal være tændt eller slukket ved ”Enable
WI-FI”.
Laves der ændringer, vil modemmet genstarte og være online igen efter et par minutter.

Mit Wi-Fi navn
Min Wi-Fi kode

Mit Wi-Fi navn
Min Wi-Fi kode

Hvis du er i tvivl om hvad dit trådløse navn og kode er, kan du altid se dette på din
selvbetjeningsportal, uanset om du er logget på det trådløse netværk fra dit modem, gennem
netværkskabel eller online udenfor hjemmet.
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SÅDAN
FÅRdu
DUen
ENbedre
BEDRE
TRÅDLØS
DÆKNING
Sådan får
trådløs
dækning
For bedre trådløs dækning, er der følgende gode råd til placering af dit modem:
1.

Et centralt sted i huset/lejligheden, for at øge det trådløse signals styrke over hele
boligen.

2.

Ikke på gulvet, men gerne i ca. 1,5m – 2m over gulvet, da det kan øge rækkevidden.

3.

På afstand af metalgenstande, varmekilder og vindueskarme.

4.

Ikke i nærheden af andet trådløst udstyr, eksempelvis mikrobølgeovne, trådløse
telefoner, babyalarmer, alarmer, Bluetooth m.fl.

5.

Bor du f.eks. i et etagebyggeri eller tæt bebygget område, kan naboens radiosignaler
forstyrre trafikken. Det kan medføre langsomt og ustabilt trådløst internet. Ligeledes kan
det være umuligt, at få forbindelse overhovedet. Her kan det være nødvendigt at finde en
kanal i routeren uden for meget støj. Kontakt evt. support for ændring af kanal.

6.

Trådløse netværk går ikke lige godt gennem alle materialer. Der kan sagtens være en
væg, som på grund af jernrør eller andet simpelthen ikke slipper det trådløse signal
igennem, selv om der ikke er problemer i resten af huset. Prøv at flytte modemmet rundt i
rummet og tjek forbindelsen, evt. med hastighedstest (se bagsiden).

7.

Dit modem har to forskellige trådløse netværk, 2,4GHz og 5GHz.
2,4 GHz-frekvensbåndet kan bruges af stort set alle trådløse enheder. Nyere enheder
bruger også det bedre og bredere 5GHz bånd, som dog har en noget kortere rækkevidde
end 2.4Ghz.
De to netværk har samme navn, så din enhed vil automatisk forbinde sig til det bedste
netværk.

8.

Hvis du ønsker at anvende din egen router som wi-fi adgang, anbefaler vi at slå DHCP og
NAT fra i routeren, så den kun bliver brugt som Access Point (AP) til trådløst netværk.
Sæt netværksnavn (SSID), kryptering og adgangskode til det samme på egen router og
modemmet, hvis begge enheder skal bruges som wi-fi.
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SÅDAN KOMMER DU PÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK

Sådan kommer du på det trådløse netværk

Modemmet er trådløst via den indbyggede antenne. Log på trådløst ved at følge vejledningen
til dit udstyr på de følgende sider.
Hvis du har et styresystem fra Microsoft, se side 7-8

Hvis du har et styresystem fra Apple, skal du læse videre på side 9-10.

Hvis dit styresystem ikke er på listen, kan du søge information i din brugermanual, på
fabrikantens hjemmeside eller ved at ringe til teknisk support på telefon 57 675 730
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SÅDAN OPRETTER DU TRÅDLØS FORBINDELSE
MED opretter
WINDOWS
Sådan
du8 trådløs forbindelse med Windows 8
1.

Klik på det trådløse ikon

nederst højre hjørne af skærmen

2.

Vælg derefter Navnet på dit trådløse netværk i listen af tilgængelige netværk

Mit Wi-Fi navn
3.

Klik på Opret forbindelse

Mit Wi-Fi navn

4.

Indtast kodeord til dit trådløse netværk, og klik på Næste og tryk på Opret
forbindelse

Mit Wi-Fi navn

Min Wi-Fi kode
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SÅDAN OPRETTER DU TRÅDLØS FORBINDELSE
MED opretter
WINDOWSdu
10trådløs forbindelse med Windows 10
Sådan
1.

Klik på knappen Start

2.

Vælg derefter Indstillinger

3.

Vælg derefter Netværk og internet

4.

Vælg derefter Wi-Fi

5.

Vælg derefter Navnet på dit trådløse netværk, Opret forbindelse

Mit Wi-Fi navn
6.
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Indtast kodeord til dit trådløse netværk og klik på Næste

Min Wi-Fi kode
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SÅDAN OPRETTER DU TRÅDLØS FORBINDELSE
MED MAC OS X

Sådan opretter du trådløs forbindelse med Mac OS X
1.

Klik på det trådløse ikon AirPort (

2.

Hvis Wi-Fi er slukket, Slå Wi-Fi til

3.

Klik på dit trådløse netværksnavn

eller

)

Mit Wi-Fi navn

4.

Indtast adgangskode til dit trådløse netværk

Mit Wi-Fi navn

Min Wi-Fi kode

5.

Klik på Opret forbindelse

Når der er sorte bølger i AirPort-ikonet
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, er der oprettet forbindelse til internettet.

SÅDAN OPRETTER DU TRÅDLØS FORBINDELSE
MEDopretter
DIN IPADdu trådløs forbindelse med din iPad
Sådan
1.

Tryk på Indstillinger

2.

Tryk på Wi-Fi

3.

Kontroller om Wi-Fi er tændt

4.

Tryk på navnet til dit trådløse netværk

Mit Wi-Fi navn
Min Wi-Fi kode
5.

Indtast adgangskode til dit trådløse netværk

6.

Tryk på Tilslut i øverste hjørne

Når der er oprettet forbindelse til dit netværk, vises
vises i den øverste venstre side af skærmen.
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ved siden af netværket, og
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VÆRD AT VIDE!

Værd at vide
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Selvbetjening

På din selvbetjening har du mulighed for at ændre hastighed på din
internetforbindelse, oprette og ændre mailadresser og meget mere.
Selvbetjening finder du på mit.ringsted-antenneforening.dk

E-mail

Med internet abonnement kan du få op til 10 mailadresser.
Mailadresserne oprettes og vedligeholdes via selvbetjening, hvor du også kan finde
guides til at sætte din e-mail op på alle dine enheder. Alternativt kan du bruge linket til
webmail, hvor du kan læse og sende mails uden at skulle installere din e-mail i en
mailklient (et program eller en app).

F-Secure Safe (5 licenser der kan benyttes både på Windows, iOS og Android)

Med F-Secures prisbelønnede Safe program, er du automatisk beskyttet mod
malware, hackere og identitetstyveri. Du kan også bestemme, hvilket indhold dine børn
kan og ikke kan se.
Du bestiller og downloader F-Secure via selvbetjeningen.

IP-fastnettelefoni

Antenneforeningen tilbyder IP-telefoni i samarbejde med Evercall.
IP-telefoni bestilles også over selvbetjeningen

Hastighedstest

Med hastighedstest kan du se om du får hvad du betaler for – speedtest.asom-net.dk
For at måle den korrekte hastighed på forbindelsen, skal din PC/Mac være forbundet
direkte til modemmet med et netværkskabel. Trådløse forbindelser er udsat for mange
forstyrrelser, og vil derfor ikke kunne levere den fulde hastighed dit modem modtager.

RINGSTED ANTENNEFORENING
Fredensvej 36 - Benløse
4100 Ringsted
Telefon: 57 67 57 30
post@ringsted-antenneforening.dk

