
1. Multistik

Sådan skal din kabling se ud, når du har forbundet 
modemmet via et multistik: 

Hvis du har ACN Multiplay service med en separat 
fastnetforbindelse, skal kabelføringen se sådan ud:

Hvis din telefon har en stikdåse med tre poler, skal 
du bruge den medfølgende adapter med grønt stik: 

2. Standard stikforbindelse

Sådan skal din kabling se ud, når du har forbundet 
modemmet via en standard stikforbindelse: 

Hvis du har ACN Multiplay service med en separat 
fastnetforbindelse, skal kabelføringen se sådan ud:

Følgende dele skal du have modtaget 
sammen med din ACN Multiplay pakke. 
Hvis noget mangler, bedes du kontakte 
ACN’s kundeservice. 

Kunder der også har en separat 
fastnetforbindelse vil modtage et skillefilter. 
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Installation af dit højhastighedsmodem
Der er forskellige måder at forbinde dit højhastighedsmodem på afhængigt af dine vægstik



Tilslutning af din computer til 
højhastighedsmodemmet 
 
1.  Tilslut med det gule ethernetkabel

2.  Tilslut via en trådløs forbindelse

•  Højre klik ikonet for trådløs forbindelse i højre 
hjørne af din monitor.

•  Klik på ”Vis tilgængelige trådløse netværk”.
•  Klik på det trådløse netværk, der svarer til 

netværksnavnet (SSID) på mærkaten på dit 
højhastighedsmodem.

•  Klik på ”Opret forbindelse”.
•  Indtast netværksnøglen, der findes i bunden af dit 

højhastighedsmodem.

Din ACN Multiplay service 
er nu installeret!

Fejlfinding

Hvad gør du, hvis du ikke har en 
internetforbindelse? 

1.  Kontrollér dine kabler 
Kontrollér at dit højhastighedsmodem er rigtigt 
tilsluttet.

2.  Se online brugsvejledningen til 
højhastighedsmodemmet 
Åben din internetbrowser og indtast følgende 
nummer i adressefeltet: 192.168.1.1.

Du får nu forbindelse til online brugsvejledningen til 
dit højhastighedsmodem. Følg vejledningen.

3. Genstart dit højhastighedsmodem 
•  Sluk højhastighedsmodemmet ved at trække 

stikket ud, eller ved at slukke på tænd/sluk 
knappen på bagsiden af modemmet.

•  Vent i 10 sekunder og tænd for 
højhastighedsmodemmet igen.

•  Vent til højhastighedsmodemmet opretter 
forbindelse. Det kan tage nogle minutter. Prøv 
derefter at gå på internettet igen.

Hvis din forbindelse stadig ikke fungerer, bedes du 
kontakte ACN’s kundeservice: 

Telefon: 35 25 80 12
(08:00-16:30 mandag-fredag;  
10:00 – 16:00 lørdag, kun teknisk support)

For at ACN’s kundeserviceteam kan hjælpe 
dig, er det nødvendigt, at du har adgang til dit 
højhastighedsmodem.

Hvad skal du gøre, hvis du ikke kan foretage 
opkald?
 
Åben din internetbrowser og indtast følgende 
nummer i adressefeltet: 192.168.1.1.

Du får nu forbindelse til online brugsvejledningen til 
dit højhastighedsmodem.  Følg vejledningen.-
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