Snabbinstallationsguide
för N Wireless Router

Langattoman N-reitittimen
pika-asennusopas

Guide til hurtig installation
af N trådløs router

N Wireless-ruter
Hurtiginstallasjonsveiledning

Steg 1 –
Anslut maskinvaran

Vaihe 1 Laitteistoliitännät

Trin 1 –
Hardwaretilslutninger

Trinn 1 –
Maskinvaretilkoblinger

A
computer
router
modem

A

A

A

Koppla bort modemets
nätkabel.

Irrota modeemin
virtajohto.

Tag modemmets strømstik ud af
stikkontakten.

Koble fra strømkabelen til
modemet.

Placera routern bredvid
modemet.

Aseta reititin modeemin
viereen.

Anbring routeren ved siden af
modemmet.

Sett ruteren ved siden av
modemet.

Lyft upp routerns antenner.

Nosta reitittimen antennit ylös.

Rejs routerens antenner.

Reis opp antennen på ruteren.
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Leta upp nätverkskabeln som
används för att ansluta modemet
till datorn.

Paikanna verkkokaapeli,
joka yhdistää modeemin
tietokoneeseen.

Find netværkskablet, som
forbinder modemmet og
computeren.

Finn nettverkskabelen som
kobler sammen modemet og
datamaskinen.

Koppla bort kabeln från modemet
och anslut den till en av portarna
”to wired computer” (till
trådbunden dator) på routerns
baksida.

Irrota tämä kaapeli modeemista
ja kytke se reitittimen takaosan
“to wired computer” (langallisen
tietokoneen) porttiin.

Afbryd kablet fra modemmet og
sæt det i en vilkårlig port, hvor
der står “to wired computer”
(til forbundet computer) bag på
routeren.

Trekk ut kabelen fra modemet
og sett den i hvilken som helst
av portene for ledningstilkoblede
datamaskiner bak på ruteren.
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Ta fram den nya nätverkskabeln
(den ligger i förpackningen med
routern) och anslut den till porten
”to modem” (till modem) på
routerns baksida.

Ota uusi verkkokaapeli reitittimen
laatikosta ja kytke se “to modem”
(modeemiin) -porttiin
reitittimen takana.

Find det nye netværkskabel (det
kom med kassen med routeren)
og sæt det i den port, hvor der står
“to modem” (til modem) bag på
routeren.

Anslut den andra änden till
modemet (till den port som nu är
ledig).

Kytke kaapelin toinen pää
modeemin vapaaseen porttiin.

Sæt den anden ende i modemmet
i den port, som nu er ledig.

C
Finn den nye nettverkskabelen
(vedlagt i esken sammen
med ruteren), og koble den til
modemporten bak på ruteren.
Koble den andre enden til
modemet i den porten som nå er
ledig.
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