VMG1312
Wireless N VDSL2 4-ports
Gateway with USB

Quick Start Guide
Default Login Details
LAN IP Address

http://192.168.1.1

User Name

admin

Password

1234
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Lamper / Tilkoblinger
• POWER : Blinker frem til modemet er ferdig startet, lyser så konstant
• DSL WAN Dersom denne lyser har du kontakt med vår sentral.
Det vil si at kobberforbindelsen er ok.

• INTERNET Når denne lyser skal du ha fått en ip-adresse,

Det vil si at du skal kunne komme på nett eller få opp Nextnets portal
for innlogging med tildelt brukernavn / passord

• LAN Lys viser at det er kontakt med enheten plugget til nummerert port.
Blinker ved trafikk på porten

• WLAN / WPS Lyser når enheten sender trådløst.
Blinker ved trafikk på trådløst nett.
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Oppkobling av ADSL / VDSL
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2

3

1 . DSL:
Bruk medfølgende telekabel for å koble modemet til vegguttak.
(Dersom du har fasttelefon er det viktig å bruke en splitter.
Dette for å skille telefon og dsl forbindelse fra hverandre.
Eksempel på dette vises på neste side i manualen.)
2. LAN:
Her kan du koble opp til 4 enheter mot internett med kabel.
Dette er en god løsning for enheter som krever mye eller stabil kapasitet.
Ekempel på dette er videostreaming, lydstreaming, ip-telefon.
3. POWER: Her kobles medfølgende strømforsyning inn
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Oppkobling av ADSL / VDSL
Med telefon og splitter

Splitter

Dette eksempelet viser enkel bruk av splitter sammen med en telefon.
Dersom det er flere kontakter i huset kan de ikke brukes dersom det ikke
kobles om slik at alle kontaktene er splittet vekk fra dsl-signalet.
Sistnevnte er en jobb som i de fleste tilfeller krever hjelp fra fagperson.
Dersom dette gjøres feil er typisk feilsymptom ustabilitet i hastighet og
sporadiske utfall.
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Trådløs tilkobling
Du finner informasjonen du trenger for å koble til det prekonfigurerte
trådløse nettet under modemet.

SSID: Dette er navnet på det trådløse nettverket som du skal søke opp
på din enhet.
WPA2-PSK : Dette er koden for det trådløse nettet.
Det er viktig å skille på store og små bokstaver.
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Pålogging Internett
Ved bestilling mottok du ditt brukernavn og passord. Dette benyttes ved
pålogging til internett, og «Din Side».
Når man skal på nett første gang må man koble opp modem etter
anvisningen og deretter koble sin pc/datamaskin til modemet med kabel,
eller trådløst.
Når du er klar til å gå på nett, åpne en vanlig nettside, eksempelvis
www.vg.no.
Dersom du ikke blir automatisk redirigert til vår påloggingsside, så kan du
gå direkte til http://portal.nextnet.no
Du vil møte et påloggingsbilde som ser slik ut:
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Pålogging Internett
Legg inn ditt brukernavn og passord, og trykk «Logg inn». Merk at du her
også kan be om brukernavn og passord dersom du har glemt dette. Når
du er innlogget kan du bruke internett på helt vanlig vis.
Pålogging er noe man gjør svært sjelden. Om man bytter modem eller
man selv logger av, så vil denne komme opp på nytt.
Dersom tilgangen blir stengt av NextNet vil man få opp en egen side med
informasjon om årsak, etter innlogging.

www.nextnet.no og «din side» er tilgjengelig uten å logge inn.

Dersom du støter på problemer, ta kontakt med oss på vårt kundesenter,
så vil vi hjelpe deg.

Åpningstider:
Telefon:
Mandag - fredag:
Lørdag:
Søndag:

4000 1999
kl. 09.00 - 16.00
Stengt
Steng
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