Installation av ett
DNA Mesh WiFi-modem
Installation av ett modem och anslutning av apparater
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Gå till följande sida för att fortsätta till de olika stadierna av installation.
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Du kan använda DNA Mesh WiFi K562modemet på två olika sätt:
Som hemmets huvudmodem, varvid du har ett K562-modem
till ditt förfogande. I Ethernet-hushållets kopplingspanel kan du
ange vilket rum modemet ska kopplas till. För mer detaljerade
kopplingsinstruktioner, se användarmanualen eller videon bredvid
om hur du tar nätverket i bruk.
Som en WiFi-förlängare när det första K562-modemet som
fungerar som huvudmodem redan har tagits i bruk. Då har
du minst två K562-modem till ditt förfogande.
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Video om hur du tar
nätverket i bruk
(på finska)

För mer information om hur du tar i bruk en WiFi-förlängare
samt skapar ett Mesh WiFi-nätverk som täcker hela ditt hem,
se användarmanualen och videon bredvid.
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Ta i bruk som huvudmodem i hemmet

Vad är ett Mesh
WiFi-system?
(på finska)

Anslut Ethernet-kabeln

A.

från rummets nätuttag till vilket Ethernet-uttag på K562-modemet som helst.
ELLER

B.

f rån Ethernet-uttaget på ett annat modem eller en router till Ethernet-uttaget på vilket
K562-modem som helst, varvid du upprättar ett omfattande WiFi-nätverk med K562modemet istället för med din nuvarande apparat. Obs! När du använder K562-modemet
med en utomhusrouter, ska du koppla Ethernet-kabeln i Ethernet-uttaget i
utomhusrouterns strömkälla.

Koppla i strömsladden i ett vägguttag och anslut dess andra
ända till K562-modemet. Modemet slås på automatiskt efter
att du har kopplat i strömsladden.
Vänta en stund medan modemet ansluter till internet.
Installationen är korrekt när status-indikatorlampan
lyser kontinuerligt vitt efter att modemet satts igång.
I användarmanualen hittar du mer information om indikatorlamporna på modemet. Internetförbindelsen är nu klar!

 u kan ansluta apparater till ett DNA Mesh WiFiD
modem på två olika sätt:
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Anslut apparater som har ett Ethernet-gränssnitt till
modemet med en Ethernet-kabel. Detta garanterar en
internetförbindelse av högsta kvalitet. Koppla i kabeln i
ett av modemets tillgängliga Ethernet-uttag.

5B

Välj med datorn, telefonen eller en annan apparat det WiFinätverk som modemet upprättar. Nätverkets namn och
lösenord finns på etiketten som medföljer förpackningen,
på dekalen på apparatens undersida, samt på modemets
konfigurationssida.

Användarmanual för
K562-modemet
(på finska)

Se mer detaljerade instruktioner i användarmanualen, på supportsidorna
online, samt videon om hur du tar modemet i bruk. Instruktionerna
uppdateras på basis av feedback från användarna. Du hittar uppdaterade
instruktioner på dna.fi/tuki-modeemit och genom att skanna QR-koden Videon om hur du tar
i bruk K562-modemet
bredvid (informationen är på finska).
(på finska)

På baksidan hittar du ytterligare information om hur du konfigurerar ett trådlöst nätverk.

Ta i bruk ett trådlöst nätverk
DNA Mesh WiFi-modemen är krypterade när
det gäller WiFi-nätverk. Nätverkets namn och
lösenord finns på etiketten som medföljer förpackningen, på dekalen på apparatens undersida, samt på modemets konfigurationssida.
Du kan också automatiskt ansluta din
apparat till standardnätverket genom att
skanna QR-koden på dekalen på apparatens
undersida.
OBS! Om du använder ett K562-modem som
WiFi-förlängare tillsammans med ett eller flera
Mesh WiFi-modem, ska du alltid ansluta apparaterna till WiFi-nätverket i det första K562modemet som fungerar som huvudmodem
i ditt hem.

DNA Mesh WiFi K562
Namnen på ett trådlöst nätverk:
SSID: DNA-WIFI-XXXX
SSID: DNA-WIFI-5GHz-XXXX
Gemensamt lösenord: XXXXXXXX
Konfigurationssidans adress:
dna.wifi/ eller 192.168.101.1
Användare/lösenord: admin/1234
Ytterligare information:
www.dna.fi/tuki-modeemit

• SSID (nätverkets namn):
T.ex. DNA WIFI-XXXX
T.ex. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
• Lösenord:
Gemensamt lösenord: XXXXXXXX

DNA Mesh WiFi-modemet stöder trådlösa WiFi-nätverk med frekvenserna 2,4 GHz och
5 GHz. Som standard är ett 5 GHz-nätverk aktiverat i apparaten, dessutom har den ett
kombinationsnätverk på 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din apparat väljer vilken frekvens den
använder. Vi rekommenderar att du använder ett kombinationsnätverk (DNA-WIFI-XXXX).

Chatt: dna.fi/asennusmestari eller ring: 0800 304 010
(mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–16.30) Samtalet är gratis i Finland.
Instruktioner gällande ett trådlöst WiFi-nätverk: dna.fi/tuki-wifi
Ytterligare instruktioner för modem: dna.fi/tuki-modeemit

