Bredbånd og Telefoni
Trin for trin vejledning

INDEN DU GÅR I GANG
Her kan du se, hvordan du forbinder kabler og ledninger til modemmet.
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*Dit modem kan afvige fra det illustrerede.
**For trådløs opsætning se stofa.dk/minesider
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B
Computer **

TRIN FOR TRIN VEJLEDNING
Tilslut dit modem
Modem og computer må ikke være tændt, før du når til punkt 4.

1

Start med at forbinde dit modem til datastikket på antennestikdåsen
med det medfølgende antennekabel. Skru den ene ende i antennestikket,
der er markeret med ”data” (A), og skru den anden ende af kablet i
modemmet.

2

Forbind modemmet med din computer. Sæt netværkskablet
i en af de ﬁre gule porte, der er markeret med ”Ethernet” i modemmet.
Den anden ende af kablet sættes i din computers netværksport (B).
Efter installation kan du tilslutte ﬂere computere som vist.

3

Har du Stofa Telefoni, forbinder du din(e) telefon(er) med den sorte eller
grå telefonledning, der følger med modemmet som vist
(C). Du må ikke forbinde modemmet til dit gamle telefonstik i væggen.

4

Slut modemmet til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende
strømforsyning og tænd for kontakten (D). Sørg for at ”ON/OFF” knappen
på modemmet står på ”ON”. Nu må du tænde computeren.
Modemmet skal bruge op til 30 minutter, inden det er klar til at gå på
internettet første gang. Når modemmet er klar til brug, vil ”Power”, ”DS”,
”US” og ”Online” lyse på samme tid.

5

For yderlige opsætningsmuligheder og tips, gå ind på stofa.dk/minesider

Stofa A/S
Uraniavej 6
DK-8700 Horsens
www.stofa.dk

KUNDESERVICE
Telefon: 88 30 30 30
e-mail: Gå ind på www.stofa.dk under “kontakt os”

TEKNISK SUPPORT
Telefon: 88 30 30 20
e-mail: Gå ind på www.stofa.dk under “kontakt os”
Teknisk Supports åbningstider:
Alle ugens dage kl. 08.00-22.00
Dog ikke juleaften og nytårsaften
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