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Hvað er í kassanum?
Vodafone HG659

Vodafone
HG 659 Stuttur leiðarvísir
Byrjaðu hér ef þú notar
LJÓSLEIÐARA

Crease Fold

My Wifi access:
2,4 GHz SSID:
5 GHz SSID:
WiFi Password:

vodafone-XXXX
vodafone-XXXX-5G
XXXXXXXXXXXXXX

Crease Fold

Hvað er í kassanum?

HG 659 netbeinir

Stuttur leiðarvísir

Wi-Fi límmiði

Vodafone HG659

My Wifi access:
2,4 GHz SSID:
5 GHz SSID:
WiFi Password:

HG 659 netbeinir

Stuttur leiðarvísir

Netsnúra (LAN)

Netsnúra (WAN)

vodafone-XXXX
vodafone-XXXX-5G
XXXXXXXXXXXXXX

Wi-Fi límmiði

Spennubreytir

Valley Fold

Valley Fold

Yfirlit yfir netbeini
Netbeinir tengir tölvu og önnur tæki við internetið.
Stöðuljós
Miði með
upplýsingum
um þráðlaust
net (Wi-Fi)

DSL-tengi
WPS-hnappur
Wi-Fi (kveikt/
slökkt) hnappur
Ræsihnappur

Símatengi (VOIP)
LAN-tengi
USB-tengi

Tengi fyrir
spennubreyti
Endurstillingarhnappur

Netsnúra (LAN)

Crease Fold

WAN-tengi

Netsnúra (WAN)

Netbeinir settur upp

4

1
2

3

1

Tengdu annan endann á RAUÐU WAN-snúrunni í LANtengi númer 1 ljósleiðaraboxinu.

3

Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER
tengið á netbeininum og tengdu hinn endann í

Crease Fold

Spennubreytir

2

Yfirlit yfir netbeini

Tengdu hinn endann við RAUÐA WAN-tengið á
netbeininum.

4

Valley Fold

samband við rafmagnsinnstungu.
Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn
(kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir
stöðuljósunum.

Valley Fold

Tæki tengd við netbeininn

A
B

A

Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa
netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið
netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

B

Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):
Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í
eitthvert af gulu LAN-tengjunum aftan á netbeininum.
Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.

Netbeinir tengir tölvur og önnur tæki við internetið.
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Stöðuljós

DSL-tengi
WPS-hnappur
Wi-Fi (kveikt/
slökkt) hnappur
Ræsihnappur
Tengi fyrir
spennubreyti
Endurstillingarhnappur

Miði með
upplýsingum
um þráðlaust
net (Wi-Fi)
Símatengi (VOIP)
LAN-tengi
USB-tengi
WAN-tengi

Netbeinir settur upp

4

1
2

3

1

Tengdu annan endann á RAUÐU WAN-snúrunni í LANtengi númer 1 á ljósleiðaraboxinu.

2

Tengdu hinn endann við RAUÐA WAN-tengið á
netbeininum.

3

4

Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í
POWER-tengið á netbeininum og tengdu hinn
endann í samband við rafmagnsinnstungu.
Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn
(kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir
stöðuljósunum.

Tæki tengd við netbeininn

A
B

A

Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa
netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið
netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

B

Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):
Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í tengi
merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á
netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á
tölvunni.

Vodafone
HG 659 Stuttur leiðarvísir
Byrjaðu hér ef þú notar
Ljósnet eða
ADSL

Hvað er innifalið fyrir Ljósnet og ADSL?
Vodafone HG659

Vodafone
HG 659 Stuttur leiðarvísir

My Wifi access:
2,4 GHz SSID:
5 GHz SSID:
WiFi Password:

Byrjaðu hér ef þú notar
LJÓSLEIÐARA

Crease Fold

vodafone-XXXX
vodafone-XXXX-5G
XXXXXXXXXXXXXX

Crease Fold

Hvað er í kassanum?

HG 659 netbeinir

Splitter

Stuttur leiðarvísir

Wi-Fi límmiði

Vodafone HG659

My Wifi access:
2,4 GHz SSID:
5 GHz SSID:
WiFi Password:

HG 659 netbeinir

Stuttur leiðarvísir

Netsnúra (LAN)

Netsnúra (WAN)

vodafone-XXXX
vodafone-XXXX-5G
XXXXXXXXXXXXXX

Wi-Fi límmiði

Spennubreytir

Valley Fold

Valley Fold

Yfirlit yfir netbeini
Netbeinir tengir tölvu og önnur tæki við internetið.
Stöðuljós
Miði með
upplýsingum
um þráðlaust
net (Wi-Fi)

DSL-tengi
WPS-hnappur
Wi-Fi (kveikt/
slökkt) hnappur
Ræsihnappur

Símatengi (VOIP)
LAN-tengi
USB-tengi

Tengi fyrir
spennubreyti
Endurstillingarhnappur

WAN-tengi

Crease Fold

Crease Fold

Netbeinir settur upp

LAN-snúra

DSL- og símasnúra
4

1
2

3

1

Tengdu annan endann á RAUÐU WAN-snúrunni í LANtengi númer 1 ljósleiðaraboxinu.

3

Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER
tengið á netbeininum og tengdu hinn endann í

Spennubreytir

2

Uppsetning á netbeini

Tengdu hinn endann við RAUÐA WAN-tengið á
netbeininum.

4

Valley Fold

samband við rafmagnsinnstungu.
Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn
(kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir
stöðuljósunum.

Valley Fold

Tæki tengd við netbeininn

A
B

A

Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa
netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið
netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

6

1

Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):
Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í
eitthvert af gulu LAN-tengjunum aftan á netbeininum.
Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.

4
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3

2
1

Tengdu annan enda DSL-snúrunnar við gráa DSLtengið á netbeininum.

4

Tengdu hinn enda símasnúrunnar í símatengilinn á
veggnum.

2

Tengdu hinn enda DSL-snúrunnar við tengið á
splitternum sem er merkt MODEM.

5

3

Tengdu annan enda símasnúrunnar við tengið á
splitternum sem er merkt LINE.

Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í
POWER-tengið á netbeininum og hinn endann í
samband við rafmagnsinnstungu.

6

Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn
(kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir
að internetljósið verði grænt.

Tæki tengd við netbeininn

A
B

A

Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa
netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið
netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

B

Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):
Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í tengi
merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á
netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á
tölvunni.

Hafðu samband við okkur
Þjónustuteymið okkar er reiðubúið að veita þér alla þá hjálp sem þú þarft til að
setja upp netbeininn.
Hringdu í 1414
Finndu okkur á netspjallinu á www.vodafone.is/netspjall
hjalp@vodafone.is
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