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Asus DSL-N12U

Installationsanvisningar för ADSL

1

Koppla in medföljande ADSL-splitter i första
jacket. Om du inte vet var detta sitter så läs i
den svarta rutan om hur du identifierar jacket.

2

Koppla in medföljande telefonkabel från splittern i modemets ADSL-port.

4

Koppla in nätverkskabeln från valfri port i modemet i din dator.

Om du inte vet var ditt första telefonjack finns
Vanligen är det första telefonjacket placerat närmast entrédörren i din fastighet. Om du har en luftburen telefonledning
är det sannolikt att det sitter på ovanvåningen.
Koppla in en analog telefon i det du förmodar är första
telefonjacket och lägg därefter av luren. Kontrollera sedan
övriga telefonjack med en annan analog telefon. Om en
telefon med avlyft lur sitter i det första telefonjacket ska det
inte höras någon kopplingston den andra telefonen. Detta
betyder då att du hittat ditt första telefonjack. Det är inte
rekommenderat att använda trådlösa telefoner för denna
process. Observera att denna process inte fungerar om du
har parallellkopplade telefonjack.
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3

Koppla in strömadaptern till modemet och sätt
igång modemet.

6

5

Nu kommer modemet att försöka identifiera din
anslutningstyp. Vänta tills denna blir klar, tryck
på ”Apply” och gå därefter vidare till steg 11.

Öppna din webbläsare och skriv in valfri adress
ex. www.phonera.se

7

Om modemet inte skulle lyckas identifiera din
anslutning behöver du ställa in denna manuellt.
Välj då ”Manual setting”.

11

Klicka på ”Simple Wireless Security Setup
(Recommended)”.

14

Bredvid ”WPA Encryption” välj AES.

12

Bredvid ”SSID” skriver du in önskat namn på
ditt trådlösa nätverk.

15

Bredvid ”WPA Pre-Shared Key” skriver du in
valfritt lösenord för att komma åt det trådlösa
nätverket. Minst 8 siffror eller bokstäver.

13

Bredvid ”Authentication Method” är det rekommenderat att välja ”WPA2-Personal”.

16

8

Klicka i listan bredvid Country och välj
”Sweden”.

9

Klicka i listan bredvid ISP och välj ”Skanova”.

10

Klicka på ”Next” och i nästa fönster ”Apply”.

Efter någon minut är ditt modem klart att använda!
Tryck på ”Finish” (modemet startar nu om).

