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Således tilslutter du din router:

Forside.

1.
POWER - Lyser fast grønt for at vise, at der er strøm på boksen fra dens 12 V strømforsyning. Den forbruger 16

W, dvs. 0,384 kWh pr døgn.

2. DS - Downstream: Lyser normalt fast orange eller grønt. Blinker når den søger en downstream-kanal. Blinker et

blink, kortvarigt, hvis den skifter downstreamkanal. Lyser fast, når boksen har fat i en downstream-kanal fra

kabel nettet. Orange: Den kører kun DOCSIS2.0. Grønt: Den kører DOCSIS3.0. Første gang eller efter en FACTORY

RESET(den forsænkede pal bagpå trykkes ind i over 10 sekunder) kan dette tage op til 15 minutter, men normalt

ca 30 sekunder. Antenneforeningen kan udføre en FACTORY RESETadministrativt udefra, i forbindelse med

fejlsøgning eller softwareopdatering (men gør det ikke nødvendigvis).

3. US - Upstream: Lyser normalt fast grønt. Blinker når den tester en upstreamkanal. Blinker kortvarigt med et blink,

når den skifter kanal. Lyser fast, når den er låst på en upstreamkanal.

Hvis den lyser orange, så kører du ikke DOCSIS3.0, og så skal du have rettet fejlen, så du kan få fuldt udbytte af

routerens høje båndbredde. Det skyldes som regel en lokal antenne-installationsfejl.

DS og US blinker i samme takt, når der sker en softwareopdatering af routeren.

ON LINE - Lyser normalt fast grønt når boksen er låst op imod kabelnettet. Dette er den normale driftstilstand.

ETHERNET 1 - 4 Lyser fast grønt for at vise, at der er et netkort (som er tændt) i den anden ende af den hermed

forbundne port. Blinker, når der er datatrafik på porten til pgld. netkort på pc'en eller en hermed forbunden

ekstern switch. Orange lys: Der køres maks. 100 Megabit pr sekund (Mbps) på porten. Grønt lys: Der køres op til



1000 Mbps (=1 Gigabit, Gbps). Korresponderer hver især med de fire nummererede gule ethernetbøsninger bag

på.

4. WIRELESS - Tryk på denne knap for at tænde/slukke for det trådløse netværk

5. 2,4G - Lyser, når det trådløse net på 2,4 GHz er tændt. Blinker, når der er datatrafik. Slukket, når 2,4 GHz nettet

er slukket.

6. SG - Lyser, når det trådløse net på 5 GHz er tændt. Blinker, når der er datatrafik. Slukket, når S GHz nettet er

slukket.

7. WPS - Tryk på denne knap for at aktivere Wireless Protected Setup processen (WPS) for EPC3940. Derved kan

man tilføje enheder trådløst uden at kende sikkerhedsnøgle ved at trykke på den tilsvarende knap (W PS) på den

tilsluttende enhed. WPS er ikke nødvendigt med antenneforeningens setup.

8. TLF 1- Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 1. Blinker under samtale over linje 1.

9. TLF 2 - Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 2. Blinker under samtale over linje 2.
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Således kører du trådløst:

- (E <D
Factory ID:F2 MADE IN CHINA

Således kører du trådløst.
Se på etiketten under dit modem.
Dette er blot et eksempel.
I dette tilfælde vil trådløst netværk være: 52864B

Sikkerhedsnøgle (kode til netværk) vil i dette eksempel være: 272255084

Bagside af kabelmodem:

Dette finder du på bagsiden.

Vigtigt! Lad være at forbinde en og samme PC med både ethernet og USB-port. Dit modem vil ikke virke ordentligt
hvis begge tilslutninger anvendes samtidigt på samme pc.

1. POWER - Her tilsluttes den 12 V strømforsyning, der fulgte med Kabelmodem. Det er den du skal bruge, ingen

anden. Hvis du skal genstarte routeren, kan du bare benytte tænd/sluk-knappen vist til højre for 12 V bøsningen:

Efter 1 minut og 40 sekunder er dit kabelmodem on line igen.

--- --



tænd/SLUK - hermed kan du slukke for dit Kabelmodem, eller genstarte den uden at skulle tage strømforsyningen

2. af. Sørg for at holde den konstant tændt, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget

er ca 16 w.

3. TELEPHONE 1 og 2 - To RJ-ll analoge telefon porte, kan forbindes med de analoge telefoner eller fax-maskiner i

dit hjem.

4. USB 2.0 - Med denne kan du forbinde enheder i dit netværk, der tilsluttes med USB via nettet, f.eks. en printer.

5. ETHERNET - Fire RJ-4s switch 10/100/1000 Mbps Ethernet portene kan forbindes med ethernet porte på pc'er i

dit hjemmenetværk, eller til en andet switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel).

De fire nummererede bøsninger korresponderer med de fire lamper nr 5-8 på fronten som er mærket Ethernet og

nr l, 2, 3 og 4.

6. RESET - Trykker du denne pal ind 1-2 sekunder, så genstarter dit kabelmodem. Trykker du den ind mere end 5

sekunder, så nulstiller du dit Kabelmodem modem og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til den

forhåndsopsatte konfiguration. Kører du sur i det med egen konfigurering, kan du alt så starte forfra igen på

denne måde.

7. CABLE - F-Connector forbindes med dit antennestik.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte
AV-Vision AIS på tlf. 50480068


