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Det gode tip 

Den optimale placering af dit Internet 
Plus Wifi afhænger af din boligs størrelse 

og form. Den første wifi-enhed skal altid stå 
sammen med routeren, de efterfølgende 
skal placeres et andet sted i huset. Prøv 

dig frem, og se hvilken placering, der 
giver dig den bedste wifi-dækning 

i hele huset. 

Netværkskabel

Internet Plus Wifi-enhed

Strømforsyning

Enhederne til dit Internet Plus Wifi-setup

Tillykke med dit nye Internet Plus Wifi 
Dit Internet Plus Wifi består af 1-4 enheder fra Nokia, også kaldet Nokia 
Beacon 1.

Dit setup indeholder 1-4 Wifi-enheder:



 Kvikguide - Internet Plus Wifi-enheder     3

Har du allerede selv udstyr, der forbedrer dit wifi, skal du slukke for det nu. 
Det kan nemlig forstyrre din mobil, computer mv.

Er dit wifi på din router slået fra? 

Har du internet via fibernet og en Icotera i4850 router, så er dit wifi på 
routeren allerede slået fra, og du kan gå videre til opsætning.

Har du internet via fibernet og en Kaon 3420 router, så skal du selv slå 
dit wifi på routeren fra. Det gør du på wifi-knappen på routeren.

Har du internet via kabelnet og en Sagemcom Fast 3890V3 router, så 
skal du selv slå dit wifi på routeren fra. Det gør du på wifi-knappen på 
routeren.  

Er du i tvivl om, hvilken router du har, så kan du se det på den kvikguide 
der fulgte med din router, da du fik den.

Vær opmærksom på, at den første wifi-enhed skal være kablet til din 
router. Når du tilslutter wifi-enhederne, kan der godt gå et par minutter, før 
de lyser turkis og dermed er tilsluttet.

Vigtigt at vide inden du går i gang
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StikkontaktAnden Internet Plus Wifi-enhed

Strømforsyning

 Turkist lys
Optimalt

 Gult lys
Ikke optimalt.  
Flyt nærmere  

første Internet 
Plus Wifi-enhed

 Rødt lys
Virker ikke

Anden Internet Plus Wifi-enhed

3

2
Stikkontakt

Stikkontakt

Anden Internet Plus Wifi-enhed

Netværkskabel

Første Internet Plus Wifi-enhedRouter (OBS! Kan se anderledes ud) 

Netværkskabel

1

Opsætning af dine  
Internet Plus Wifi-enheder
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Tilslut den første Internet Plus Wifi-enhed til router
1. Sæt netværkskablet i wifi-enhedens WAN-port og i en af de gule 

porte på din router. Du bestemmer selv hvilken en, du vil benytte.
2. Tilslut derefter strømkablet i wifi-enheden og tænd på startknappen. 
3. Afvent at wifi-enheden lyser turkis. Det kan tage et par minutter.

1

Tilslutning af den anden Internet Plus Wifi-enhed
1. Du skal nu forbinde de to wifi-enheder med det andet 

netværkskabel. Sæt netværkskablet i den første wifi-enhed og i 
den anden wifi-enheds blå WAN-port.

2. Tilslut derefter det medfølgende strømkabel i den anden wifi-
enhed og tænd på startknappen.

3. Afvent at wifi-enheden lyser turkis. Det kan tage et par minutter.
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Placer den anden Internet Plus Wifi-enhed i din bolig
1. Du kan nu flytte din anden wifi-enhed til et andet sted i din bolig. 

Du kan sagtens fjerne netværkskablet, men husk at wifi-enheden 
skal være tilsluttet en stikkontakt, der hvor den skal stå. 

2. Vi anbefaler, at du sætter den anden wifi-enhed et centralt sted 
i boligen og placerer den så højt, som det er muligt, så dit wifi 
dækker din bolig mest optimalt. Husk, at der ikke må være for 
langt mellem den første og den anden wifi-enhed, da det forringer 
signalet.

3. Du får hjælp af lyset på din anden wifi-enhed. Er den for langt fra 
den første wifi-enhed, vil den lyse rødt. Den kan også lyse gult, 
hvis signalet/forbindelsen ikke er helt optimalt. Placér den anden 
wifi-enhed et sted, hvor den lyser turkis. Så har du fundet en god 
placering.

4. Har du flere etager i din bolig, kan det være nødvendigt med en 
wifi-enhed på hver etage. Et godt råd er at placere enhederne, 
hvor de maksimalt skal række gennem to vægge.

3

Nu er du klar til at forbinde din computer og andre enheder til dit nye 
wifi. Du finder netværksnavn (SSID) og wifi-kode (Wifi Key) i bunden af 
den første wifi-enhed, som du har kablet til din router.



6     Kvikguide - Internet Plus Wifi-enheder

Ønsker du at have begge dine wifi-enheder tilsluttet med kabel, er det 
vigtigt, at du gør det helt korrekt. Se illustrationen herunder.

Når du har sat dine Internet Plus Wifi-enheder op, anbefaler vi, at du 
ændrer netværksnavn og wifi-kode på alle computere, tablets og smart-
phones, der bruger dit wifi. Husk også din tv-boks, dit alarmsystem, 
Sonos-anlæg og andet, der bruger wifi. Du kan finde hjælp til, hvordan du 
gør, på support.norlys.dk. 
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Med Nokia WiFi kan du let holde styr på og ændre din opsætning i wifi-
enhederne. Nedenfor kan du læse mere om fordelene. Du bestemmer 
selvfølgelig helt selv, om du ønsker at downloade og bruge appen.

OBS 
1. Hvis du ændrer wifi-koden til noget andet, 

end det der står i bunden af dine wifi-enhe-
der, så husk, at du ikke må bruge special-
tegn eller bogstaverne æ, ø eller å. 

2. Oplever du ustabilitet på dine Internet Plus 
Wifi-enheder, så tjek at du har fulgt opsæt-
ningsguiden korrekt, og om du har placeret 
din anden Internet Plus Wifi-enhed optimalt. 

Hent Nokia WiFi appen

Med Nokia WiFi kan du:
1. Ændre netværksnavn og/eller wifi-kode. 
2. Aktivere og ændre et gæstenetværk.
3. Navngive de enkelte Internet Plus Wifi-enheder, f.eks. kalde dem Stue, 

Køkken osv.
4. Slukke og tænde for LED-lys på wifi-enhederne.
5. Se en oversigt over de enheder, som du har på dit wifi, og hvilken wifi-

enhed de er tilsluttet.
6. Se alle dine wifi-enheder, og hvor god deres forbindelse er.

Sådan gør du:
1. Hent Nokia WiFi i Google Play eller App Store på din mobil.
2. Tilslut din mobil til dit nye wifi. Du finder netværksnavn (SSID) og wifi- 

kode (WiFi Key) i bunden af den wifi-enhed, som du har kablet til din 
router.

3. Åbn appen ”Nokia WiFi” og tryk på ”Log på”. 
4. Skriv ”admin” (netværksnavn) og wifi-kode (WiFi Key) fra bunden af den 

samme wifi-enhed som er kablet til din router.



norlys.dk

Værd at vide

1. Sørg for, at placere andet elektronik der bruger wifi minimum 1,5 meter 
fra dine wifi-enheder, da det kan forringe dit wifi-signal.  

2. Du vil kunne opleve at få en lidt lavere hastighed, når du benytter wifi 
fremfor en kablet forbindelse. Det er derfor bedst at bruge en kablet 
forbindelse, når du anvender elektronik, som kræver en høj hastighed. 
Vi anbefaler, at du, hvis det er muligt, tilslutter et kabel fra din Internet 
Plus Wifi-enhed til:  

• Dine spilkonsoller – f.eks. Nintendo, Xbox og PlayStation 
• Dit Apple TV 
• Din gamingcomputer 
• Dit tv med adgang til internet 
• Din tv-boks


