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1. Dit nye Stofa SuperWifi
Tillykke med dit nye Stofa SuperWifi.
Dit Stofa SuperWifi består af én til fire enheder fra Nokia. Her i vejledningen kalder vi det en
Beacon-enhed, for det tekniske navn er Beacon 1.
Din Beacon-enhed ser sådan ud:

Det gode tip
Antallet af Beacon-enheder kommer
an på dit behov og dit hjem. Fx hvor
stor din bolig er, hvor mange etager du
har, og hvilken type skillevægge du har.
Du kan altid starte med en eller to
Beacon-enheder og bestille flere
senere, hvis det er nødvendigt, eller
hvis dit behov ændrer sig.
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2. Indholdet i din pakke

1 stk. Nokia Beacon-enhed

1 stk. strømforsyning

1 stk. netværkskabel

Din Kom godt i gang-vejledning
Sikkerhedsinstruktioner (Warranty & Safety info) og evt. Quick Start Guide fra
Nokia. Du skal IKKE anvende den ved opsætning. Benyt denne Stofa-vejledning.
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3. Vigtigt at vide inden du går i gang
Har du allerede selv udstyr, der forbedrer dit wifi, skal du slukke for det nu. De forskellige
wifi-netværk forstyrrer nemlig hinanden, og dine enheder (for eksempel din mobiltelefon eller
computer) bliver forvirrede over, om de skal være på det ene eller andet wifi.
Hvis du har en ekstra router, udover modem (hvis du har internet via kabel-tv-nettet) eller
fiberboks (hvis du har internet via fiber), skal den stadig være tændt. Du skal blot slå wifi fra
i routeren.
Hvis du har modtaget flere SuperWifi-enheder, betyder det ikke noget, hvilken Beacon
du vælger at opsætte først.
Vær opmærksom på:
•
Det er vigtigt at du benytter Nokia WiFi appen ved tilslutning
•
Den første Beacon skal være kablet til dit modem (hvis du har internet via kabel-tvnettet) eller din fiberboks (hvis du har internet via fiber)
•
Når du tilslutter Beacon, kan der godt gå et par minutter, før den lyser turkis.

4. Opsætning via appen ’Nokia WiFi’
Sådan gør du:
1. Download appen ’Nokia WiFi’ i Google Play
eller App Store
2. Åbn app’en og vælg ”Tilmeld”
3.	
Nu skal du blot følge vejledningen i appen.
Bliver du i tvivl om noget under opsætningen,
kan du finde en videoguide på
stofa.dk/hjaelp/superwifi
Under opsætning skal du oprette en konto
hos Nokia. Du får tilsendt et verificeringslink
via mail. Du skal verificere, før du kan færdiggøre opsætning.
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OBS
•

 r der lavet netværkskabling (LAN) i dit hjem, som er tilsluttet modem/
E
fiberboks, kan du tilslutte din Beacon-enhed direkte til netværksudgangen i væggen. Så finder dine Beacon-enheder nemt hinanden, selvom de
er i hvert deres rum - og du får et meget stabilt wifi.

•

 nder opsætningen skal du vælge, hvilken enhed du vil konfigurere. Her
U
vælger du ’Beacon 1’, som er det tekniske navn for din SuperWifi-enhed.

•

 vis du ændrer wifi-koden, må du ikke vælge specialtegn eller
H
bogstaverne æ, ø eller å.

5. Værd at vide
Er du ny kunde, har du lige fået et netværksnavn og en wifi-kode – både i ordrebekræftelse
og i en sms. Men det skal du ikke bruge, fordi du i stedet skal have dit wifi via SuperWifi.
Vi sørger automatisk for, at det standard-wifi, som følger med, bliver slukket, når du har opsat
dit Stofa SuperWifi.
Har du et Sonos-anlæg, skal dine Sonos-højtalere stå minimum 1.5 meter fra din Beaconenhed.
Når du har sat dit Stofa SuperWifi op, skal du huske at ændre netværksnavn og wifi-kode
på alle computere, tablets og smartphones, der bruger dit wifi – husk også din tv-boks, dit
alarmsystem, Sonos-anlæg og andet, der bruger wifi.
Du kan finde hjælp til at gøre det på stofa.dk/hjaelp/guides-opsaetning. Men du kan
også undgå det, hvis du bruger samme netværksnavn og wifi-kode som på dit gamle wifi.
Du kan med fordel bruge kablet internet til disse ting
Du vil altid miste lidt hastighed, når du bruger wifi fremfor kablet internet. Derfor er der
nogle situationer, hvor det er bedre at bruge kablet internet end wifi. Vi anbefaler, at du
bruger kablet internet ved at slutte et kabel fra din Beacon-enhed til:
•
spilkonsoller – fx Nintendo, Xbox og PlayStation
•
dit Apple TV
•
din gaming computer
•
dit tv med adgang til internet
•
din tv-boks
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Har du brug for hjælp?
Kundeservice & Teknisk support
Telefon: 88 30 30 30
Åbningstiderne kan du finde på stofa.dk/kontakt

•

Slet Parkvej 5-7  • 8310 Tranbjerg  • CVR 42 40 53 10

•

stofa.dk
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