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Hægt er að tengja Netopia Cayman 3341 beininn bæði með USB snúru í þar til gert tengi 
tölvunar eða netkapli í netkort tölvunnar.  Stilla þarf tölvuna þannig að hún sæki sjálfkrafa 
IP tölu (Optain an IP Address Automatically).  Mismunandi er eftir stýrikerfum hvernig það 
er gert en hægt er að nálgast þetta í Properties fyrir Internet Protocol (TCP/IP). 
 
Win 98 
Start -> Settings -> Control Panel -> Network  -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties 
Win 2000 
Start -> Settings -> Network and Dial-up Connections -> Hægrismella á Local Area Connection og velja 
Properties  -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties 
Win XP 
Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Smella á Network Connections -> Hægrismella 
á Local Area Connection og velja Properties  -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties 
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1) Opna vafrann og sláið inn í Address 

“http://192.168.1.254” og fer þá vafrinn á 
uppsetningasíðu beinisins.  Þar þarf að 
ákveða lykilorð (þ.e. password) inn á 
beininn sjálfan og staðfesta það svo.  Næst 
þegar þú skráir þig inn á beininn þarft þú að slá inn notendanafnið admin og það 
lykilorð sem þú hefur valið þér.  

2) Því næst smellum við á  Home hnappinn efst í vinstra horninu á 
vefsíðunni. 

3) Og svo velja Expert Mode og OK  Því 
næst Configure og svo WAN og ATM 
 
 
 

4) Hér breytir þú Encapsulation í 
PPP over Ethernet  og 
Multiplexing í LLC/SNAP (sjá 
mynd).  Smelltu svo á Submit.  
 
ATH!! Á eldri tengingum getur átt 
við að hafa 0 í VPI og 35 í VCI, 
PPP over ATM í Encapsulation og VC – MUX í Multiplexing 
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5) Næst skaltu smella á gula 
þríhyrninginn sem birtist efst í 
hægra horni vefskoðarans og svo 
Save and Restart.  Þá endurræsir 
beinirinn sig. Nú gætirðu þurft að velja  
Basic Mode eða endurtaka skref 1 og 
2. 

6) Því næst velur þú Manage My Account 
úr valstikunni vinstra megin á skjánum.  
Nú setur þú inn notendanafnið og 
lykilorðið þitt að Internetinu sem þú 
valdir með sölumanni Vodafone eða 
fékkst úthlutað og velur Submit. 
*Ef þú býrð fyrir utan þjónustusvæði Vodafone þá þarftu að hafa @internet.is á eftir notendanafni 
þínu. 
 

7) Nú er beinirinn þinn tilbúinn til notkunar. Ef þú lendir í vandræðum, getur þú 

farið yfir allar 

stillingar aftur og athugað hvort allar tengingar séu réttar: 

� *Ef þú býrð á svæðum þar sem Vodafone hefur ekki komið upp sínum eigin búnaði 
þarftu að breyta VPI í 8 og VCI  í 48 í lið nr. 4 og hafa @internet.is á eftir 
notendanafninu, í lið nr. 6. 

� Eru smásíur á öllum símum og snúa þær rétt? 
� Er netsnúra (USB snúra eða netkapall) frá router til tölvu í lagi og rétt tengd? 

� Er símasnúra frá veggtengli til beinisins í lagi og tengd í réttan tengil? 
� Athugaðu að smásían á ekki að vera á símasnúrunni sem liggur að beininum. 
� Ef þú færð ekki netsamband eftir að þú hefur gengið úr skugga um að þetta sé í lagi, 

hafðu þá samband við Vodafone í síma 1414 (velja 2)  eða sendu tölvupóst til 
hjalp@vodafone.is með greinagóðum skýringum á vandamálinu. 

Gangi þér vel og góða skemmtun á Internetinu. 
Starfsfólk Vodafone 


