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Pakke 1: Din TDC mediekonverter

Pakke 2: Din Fastspeed router

Sådan ser det ud, når alt er samlet og du er færdig!
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Her ser du indholdet af dine 2 pakker
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Din fiberinstallation (monteret i din husstand) har en 
bundplade og et frontdæksel, som vist på billedet.

 
Afmonter frontdækslet ved at trykke på knappen på 
kanten af venstre side og drej mod venstre, hvorefter 
du kan tage dækslet af.

Hiv den røde plastiksplit ud af mediekonverteren.

 Vend mediekonverteren om og indsæt den skråt på 
bundpladen. 

Herefter drejer du mediekonverteren på plads 
(drej mod højre).

Tilslut strømforsyningen til mediekonverteren i ”pwr” 
indgangen og i en stikkontakt. 
Tjek at lysdioderne lyser grønt, inden du går videre. 
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       Sådan gør du
       Tilslut først din mediekonverter1 
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          Sådan gør du
          Tilslut herefter din router2
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Tilslut din Icotera router med netværkskablet i den blå “WAN” port og efterfølgende i 
din mediekonverter i den gule port 1. Hvis du allerede har en forbindelse tilsluttet, skal 
du i stedet indsætte i port 2 på mediekonverteren.

7

8

9 Når routeren er tændt, vil den lyse rødt i alle lyssymbolerne på forsiden og efter-
følgende lyse grønt skiftevis mellem symbolerne. 
Routeren er klar, når den lyser konstant grønt i WAN symbolet. 

Tilslut din strømforsyning til routeren i indgangen ”Power” og efterfølgende til en 
stikkontakt. Tryk på “on”-knappen på din router.

Forsiden af din router



10 Du opretter wifi-forbindelse til dine enheder (fx computer, telefon, tablet mv.) ved 
at finde netværket og indtaste din kode på enheden. Netværksnavnet (“SSID”) og 
adgangskoden (”WPA2 Key”) finder du på bagsiden af routeren.
HUSK: Der er forskel på store og små bogstaver. 

Alternativt kan du tilslutte enheder direkte til routeren i de gule porte med 
netværkskabler.

Her finder du dit netværksnavn 
og adgangskode til wifi.

SSID: 12345FasT
WPA2 Key: XyZ123 

          Sådan gør du
          Opret forbindelse og tilkobl dit wifi  3
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Sådan opnår du den bedste wifi-dækning

•    Placér din router centralt i hjemmet og gerne så højt som muligt.
•    Giv din router plads og undgå placering i skabe, bag større møbler og tykke vægge.
•    Undgå gerne placering nær andre elektroniske apparater.
•   Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på din radiator.
•    Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du ønsker bredest mulige dækning og 5 GHz, 

hvis du vil have højest mulige hastighed. Læs mere på fastspeed.dk/support

Bagsiden af din router



Kontakt kundeservice 
online eller ring til os

www.fastspeed.dk/support
Email: kundeservice@fastspeed.dk
Telefon: 89 87 37 00

Har du brug 
for hjælp ?




