Vejledning vedr. tilslutning/tilpasning af kabelmodem
Tillykke med dit nye Kabelplus modem. Modemmet skal skiftes efter den 1. juni 2017 på følgende måde








Afmonter dit YouSee modem ved at skrue Coax kablet af selve
modemmet men du bør lade kablerne blive siddende i stikdåsen
Strømforsyningen skal ligeledes afmonteres, og kan ikke bruges til det
nye modem.
Monter dit nye modem på samme måde som du afinstallerede dit
YouSee modem
Sæt strøm på modemmet med den medfølgende strømforsyning.
Når du tilslutter dit kabelmodem første gang tager det et stykke tid før
der er hul igennem til Internettet.
Dit nye modem er af typen 7200, 7230 (sort) eller C6250EMR (hvidt)
Dit modem indeholder 4 eller 2 LAN tilslutninger der leverer internet til dine enheder i hjemmet, samt 1 eller 2 telefon
tilslutninger.
(Dit antennekabel skal se ud som vist på tegningen. Inderlederen i kablet skal være centreret i midten af stikket og rage
ca. 1 mm ud som vist. Skru derefter stikket på modemmet og sørg for, at det er spændt godt fast)

Har du ikke haft Internet fra fællesantennen før, er det nødvendigt du har en antennestikdåse med dataudgang da
det ellers ikke er muligt at tilslutte dit nye modem – du kan henvende dig til Kabelplus og få dette udstyr udleveret
uden beregning
Når modemmet er online og alt er ok, lyser 4 grønne lamper konstant.
Er dette ikke tilfældet kan der være noget galt med din antenneinstallation. Oftest drejer det
sig om, at kablet mellem stikdåse og modem ikke er monteret korrekt.

Sådan ændrer du navn på dit netværk og din adgangskode
Du har sammen med Modemmet fået udleveret en kvittering, som også indeholder dine koder til det trådløse
netværk. Du har også modtaget en mail med disse koder, lige efter at du har afhentet dette eller fået det tilsendt.
Hvis du ønsker at ændre dine koder så kan du gå ind på selvbetjening.kabelplus.dk og ændre kode og navn på
netværket (SSID).
Når du er på selvbetjeningssiden, så indtast medlemsnr./email og adgangskode.

Så kommer du ind på følgende side:

Kabelplus.dk – Ishøj Østergade 45 – 2635 Ishøj
www.kabelplus.dk - 71992991

Her vælger du ”Internet” og når hertil, nederst på næste side:

Herefter kommer du til følgende side, hvor du kan ændre SSID (Netværksnavn) og lave din egen adgangskode til
det trådløse netværk.

Lav gerne Netværksnavnet (SSID) om til noget du kan huske. Samme gælder adgangskoden til det trådløse
netværk. For ikke, at andre kan komme ind på dit trådløse netværk, så lav en kode, som er svær at gætte for andre.
Du kan altid se dit SSID og din adgangskode på selvbetjeningen. Ønsker du at det trådløse netværk ikke skal være aktivt, kan du
slå dette fra ved at fjerne ”fluebenet” i ”Enable WiFi”.
Vi i Kabelplus ønsker dig held og lykke med dit nye Internet.

Kabelplus.dk – Ishøj Østergade 45 – 2635 Ishøj
www.kabelplus.dk - 71992991

