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Innhold i esken
1.

2.

4.

5.

6.

3.

7.

1. Nettverkskabel
2. To stk. koaksialkabler (type han-han) med F-connector (mutter).
3. Strømadapter
4. Splitter og skruer
5. Kort koaksialkabel (type han-han) med F-connector (mutter)
6. Modem
7. «Fot» til modem
Merk : I koblingsskjema vil nummer på kabel bli henvist som (Nr)*

Hvis du har en standard antennekontakt
i veggen, og ikke en multimediakontakt,
vil det følge med en annen type splitter
som avbildet her.
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Hvilken type kontaktpunkt har jeg?
Det finnes flere forskjellige typer antennekontakter/kontaktpunkter.
De to mest normale er «standard antennekontakt» og «Multimedia antennekontakt».

Bilde av standard antennekontakt :

Bilde av Multimedia antennekontakt :
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Tilkobling av modem og dekoder med
en multimediakontakt
Fra LAN til din router (1)*

Til “Ant Inn” (2)*

Til RF (3)*

Splitter

Fra «Data» kontakten (5)*

(Nr)* viser her til nummerering
av kabel i «innhold i esken» på
side 3 i brukerveiledningen.

Fra «TV» uttaket til
din analoge TV.
Multimediakontakt

1. Koble fra «data» uttaket på multimediakontakten med den korte koaksialkabelen
(Kabel nr. 5 som vist i «innhold i esken») og inn på inngang merket «IN» på splitteren.
2. Koble fra den ene utgangen på splitteren med en av de to lange koaksialkablene
(Kabel nr. 2 som vist i «innhold i esken») og koble den til «RF» inngangen på modemet.
3. Koble fra «LAN» utgangen på modemet med nettverkskabelen (Kabel nr. 1 som vist
i «innhold i esken») og inn på WAN/internett inngangen på din router.
4. Koble fra den andre utgangen på splitteren med den andre lange koaksialkabelen
(Kabel nr. 2 som vist i «innhold i esken»), og koble den inn på «ant inn» på dekoderen.
5. Hvis du har en analog TV, skal denne kobles fra «TV» uttaket i multimedia kontakten.
Obs! Kabelen som skal brukes her, følger ikke med i pakken.

Lampestatus på modem:
Power
DS
US
Online
LAN

Denne vil lyse fast grønt når modemet er skrudd på. Hvis den ikke lyser,
kan du sjekke «ON/OFF» knappen bak på modemet.
Lampen vil begynne å blinke når modemet prøver å koble seg opp mot nettet.
Når denne lyser fast, vil US lampen begynne å blinke.
Lampen vil begynne å blinke når DS lampen lyser fast. Når US lampen lyser fast vil
online-lampen begynne å blinke.
Når online lampen lyser fast (kan blinke innimellom), så er modemet koblet opp mot
internett.
LAN lampen vil lyse når det er kontakt i LAN utgangen bak på modemet.
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Tilkobling av modem på
multimediakontakt uten dekoder
Fra LAN til din router (1)*

Til RF (2)*
(Nr)* viser her til nummerering av
kabel i «innhold i esken» på side 3
i brukerveiledningen.

Fra «Data» kontakten

Fra «TV» uttaket til
din analoge TV.
Multimediakontakt

1. Koble fra «data» uttaket på multimedia kontakten med en av de lange koaksialkablene
(Kabel nr. 2 som vist i «innhold i esken») og inn på «RF» inngangen på modemet.
2. Koble fra «LAN» utgangen på modemet med nettverkskabelen (Kabel nr. 1 som vist
i «innhold i esken») og inn på WAN/internett inngangen på din router.
3. Hvis du har en analog TV skal denne kobles inn på «TV» uttaket på
multimediakontakten. OBS! Kabelen som skal brukes mellom «TV»-uttaket på
multimediakontakten og TV-apparatet følger ikke med.

Lampestatus på modem:
Power
DS
US
Online
LAN
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Denne vil lyse fast grønt når modemet er skrudd på. Hvis den ikke lyser, kan du sjekke
«ON/OFF» knappen bak på modemet.
Lampen vil begynne å blinke når modemet prøver å koble seg opp mot nettet.
Når denne lyser fast vil US lampen begynne å blinke.
Lampen vil begynne å blinke når DS lampen lyser fast. Når US lampen lyser fast vil
online lampen begynne å blinke.
Når online lampen lyser fast (kan blinke innimellom) så er modemet koblet opp mot
internett.
LAN lampen vil lyse når det er kontakt i LAN utgangen bak på modemet.
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Tilkobling av modem og dekoder/TV
på standard antennekontakt
Antennekontakt
(Nr)* viser her til nummerering
av kabel i «innhold i esken» på
side 3 i brukerveiledningen.

Fra LAN til din router (1)*

Splitter

Fra «data» til splitter (5)*

Til «Ant Inn» på dekoderen,
eller til ditt TV apparat (2)*
Til RF (2)*
Fra «modem»

Fra «Dekoder/TV»

1. Avbildet splitter skal kobles direkte til antenneuttaket uten ledninger.
2. Koble fra «Data» kontakten med den korte koaksial kabelen (Kabel nr. 5 som vist
i «innhold i esken») og inn på inngangen merket «IN» på den andre splitteren.
3. Koble fra den ene av utgangen på splitteren med en av de lange koaksialkablene
(Kabel nr. 2 som vist i «innhold i esken») og inn på modemet merket «RF»
4. Koble fra «LAN» utgangen på modemet med nettverkskabelen (Kabel nr. 1 som vist
i «innhold i esken») og inn på WAN/Internett inngangen på din router.
5. Koble fra den andre utgangen på splitteren med den andre lange koaksialkabelen
(Kabel nr. 2 som vist i «innhold i esken») og inn på dekoder merket «ant inn».

Lampestatus på modem:
Power
DS
US
Online
LAN
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Denne vil lyse fast grønt når modemet er skrudd på. Hvis den ikke lyser kan du sjekke
«ON/OFF» knappen bak på modemet.
Lampen vil begynne å blinke når modemet prøver å koble seg opp mot nettet.
Når denne lyser fast vil US lampen begynne å blinke.
Lampen vil begynne å blinke når DS lampen lyser fast. Når US lampen lyser fast vil
online lampen begynne å blinke.
Når onlinelampen lyser fast (kan blinke innimellom) så er modemet koblet opp mot
internett.
LAN lampen vil lyse når det er kontakt i LAN utgangen bak på modemet.
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SCOOTR

Trenger du hjelp med din PC, ulik programvare eller installasjon
og oppkobling av annen maskinvare? Ring vår XTRA-support
på telefon 61 28 86 50. Eidsiva bredbånd XTRA-support er en
betalt telefontjeneste hvor vi hjelper deg med problemene
som faller utenfor vårt vanlige supportområde.
Se www.eidsiva.net for priser og mer informasjon.

Har du noen spørsmål til bruksanvisningen kan du kontakte vårt
kundesenter på telefon 03370, eller gå til vår hjemmeside
www.eidsiva.net/kontaktskjema.På vår hjemmeside vil du også finne
de mest brukte bruksanvisningene til våre produkter og tjenester.
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