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Find kabel-tv-stikket i væggen og tilslut din router (A) 

med det medsendte coax kabel (D). Har du flere stikdåser 

til kabel-tv i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver med 

det i stuen. Skru kablet på stikket i væggen. Hvis dit kabel-

tv-stik kun har to udgange (radio/tv), skal du bruge adap-

teren (E), som du indsætter i stikket. Derefter kan du skrue 

kablet fast i bunden af adapteren (hvis du tidligere har haft 

TV tilsluttet i stikket, forbinder du ligeledes dette i adapteren, 

hvorefter det fungerer på normal vis).

Tag den anden ende af coax kablet (D) og skru fast i route-

ren, hvor der står COAX (1).

Tilslut strømforsyningen (B) i routeren (3) samt i din stikkon-

takt (230V). Tænd for strømmen, og tænd for routeren (2).

Indhold i din pakke

Sådan tilslutter 
du din router

eller

R TV R TV

Følgende udstyr medfølger i din pakke

A En router Sagemcom Fast 3890V3.

B En strømforsyning (230V).

C Et netværkskabel (hvid med gule stik).

D Coax kabel (hvid med skruestik).

E Adapter til evt. tilslutning af radio/tv-stik i husstanden.

F Denne guide.

A B C D E F
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Bagsiden af 
din router

Sæt strømkablet (B) ind her.

Her kan du tilslutte enheder 

direkte til din router med 

netværkskablet (C) (f.eks. 

computer, spillekonsoller mv.). 

Anvendes kun, hvis du 

skal nulstille din router 

(holdes inde i 20 sek.).

Skru det hvide coax  

kabel (D) på her (pas på, 

at du ikke bøjer stikket).

Tænd og sluk.
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Når routeren er tændt, vil den lyse i       . Den vil

herefter konfigurere og blinke i symbolerne      og     .

Konfigurationen tager typisk 5 minutter, men kan i visse

tilfælde tage op til 20 minutter. Routeren vil være klar, når  

der er konstant lys i symbolerne      ,     og     .

For at aktivere din forbindelse, skal du med en computer, 

tablet eller telefon oprette forbindelse til routeren. Du kan 

eventuelt gøre dette ved at koble din computer direkte til 

routeren via netværkskablet (C) eller via wifi. Netværksnavnet 

og adgangskoden til wifi finder du bag på routeren – HUSK: 

der er forskel på store og små bogstaver.

Der er 2 trådløse netværk: 2.4 GHz og 5 GHz. 2.4 GHz giver 

bedst rækkevidde og 5 GHz giver højere hastighed (dette 

anbefaler vi). 

Når du er forbundet til routeren, skal du åbne internettet/

en browser på din computer, tablet, telefon mv. og indtaste: 

mitwifi.dk. Her vil du vil blive bedt om at logge ind. Dine 

login-oplysninger finder du i ordrebekræftelsen,  som du har 

modtaget fra os. Følg da anvisningen på skærmen for 

at aktivere forbindelsen. 

Routeren vil nu genstarte. Når symbolerne      ,      og      lyser 

konstant, er dit bredbånd klar til brug.

Sådan opretter 
du forbindelsen

Så er du igang

Netværksnavn (SSID 2.4 GHz):

Netværksnavn (SSID 5 GHz):

Adgangskode:
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Forsiden af 
din router

Hvis symbolerne     , 

blinker, er den i gang 

med opdatering eller 

forsøger at skabe 

forbindelse.

Lyser blåt, hvis man 

aktiverer WPS.

Lyser grønt, når wifi 

er tændt.

Lyser konstant grønt, 

når der er forbindelse 

til internettet.

Lyser konstant grønt, 

når der er strøm til 

routeren.

Lyser konstant grønt, 

når der er netværks-

udstyr tilkoblet.



Sådan opnår du den 
bedste wifi-dækning

Router
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Placér din router centralt i hjemmet og gerne så 
højt som muligt, da du dermed får den bedste 
rækkevidde.

Giv din router plads og undgå placering i skabe 
og bag større møbler. Beton og tykke vægge/
døre vil også dæmpe wifi-signalet.

Undgå gerne placering nær andre elektroniske 
apparater, såsom telefoner, computere og 
mikroovne.

Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på 
din radiator. Routeren præsterer dårligere, hvis 
den står et varmt sted.

Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du 
ønsker bredest mulige dækning og 5 GHz,  
hvis du vil have højest mulige hastighed.
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www.fastspeed.dk

Telefon: 89 87 37 00

E-mail: kundeservice@fastspeed.dk


