Vodafone
netbeinir
Leiðbeiningar fyrir ADSL
og ljósleiðaratengingu

T e n g i Vo da f o n e n e tb e i n is
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A

DSL-tengi. Fyrir ADSL tengingar er
símasnúra tengd hér.

B

Svörtu tengin tvö eru ekki notuð.

C

Greiningartakki. Til að sjá stöðu net
tengja beinisins er þessum takka haldið
inni. Ef appelsínugula ljósið er stöðugt
og græna ljósið blikkar er tengi virkt. Ef
ekkert ljós lýsir er tengið ekki í notkun.

D

LAN-tengi fyrir netsnúrur til að
tengja tölvur eða annan netbúnað.

E

LAN-4 er tengt í netaðgangstæki
(ljósleiðari) eða myndlykil (ADSLtenging).

F

Þráðlaust net. Til að slökkva eða
kveikja á þráðlausu neti er þessum
takka haldið inni í 3 sekúndur.

G

Kennimiði beinis, m.a. með upplýsing
um um þráðlaust net. Sjá nánar bls. 7–8.

H

Takki til að endurræsa beini.

I

Rafmagnstengi fyrir spennubreyti.

J

Reset. Endurræsir beini á verksmiðjustillingu. Notist einungis í samráði við
þjónustufulltrúa Vodafone.

K

USB-tengi. Má nýta til að tengja harða
diska, prentara, 3G nettengla o.fl.
Alls eru þrjú USB-tengi, sjá nánar bls. 11.

Takk fyrir að velja
Vodafone Internet
Í þessum bæklingi eru einfaldar uppsetningarleiðbeiningar fyrir Vodafone netbeini (e.router) fyrir ADSLog ljósleiðaratengingar. Hér finnur þú yfirlit yfir tengi og ljós beinisins, farið er skref fyrir skref í gegnum
það hvernig tengt er í fyrsta skipti og ýmsir eiginleikar beinisins útskýrðir.
Einnig fylgja ábendingar varðandi helstu vandamál sem upp geta komið við tengingu og góð ráð fyrir
notkun beinisins.
Við hvetjum þig til að fylgja leiðbeiningunum vandlega við tengingu netbeinisins.

Í kassanum eru:
»» Vodafone netbeinir
og borðstandur
»» Netsnúra (LAN)
»» Símasnúra (DSL)
»» ADSL-tvítengi
»» Spennubreytir
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adsl

Svona tengir þú netbeininn
fyrir ADSL
Vodafone beinir

1

Heimasími

DSL-tengi 2

ADSL-tvítengi

ADSL PHONE

3

PHONE-tengi

Tengdu netbeini og síma
Áður en uppsetning hefst þarf að huga að réttri staðsetningu beinis. Til að þráðlaust samband
dreifist eins vel og hægt er um heimilið þarf beinir að vera staðsettur miðsvæðis. Nánari
ráðleggingar um staðsetningu eru á bls. 14.
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1

Ef þú ert nú þegar með heimasíma tengdan skaltu aftengja símasnúruna frá veggnum og tengja
stuttu snúru ADSL-tvítengisins í vegginn.

2

Settu símasnúru í ADSL-tengi tvítengisins. Tengdu svo hinn enda snúrunnar í gráa tengið sem
merkt er DSL á beininum (lengst til vinstri).

3

Settu símasnúruna fyrir heimasímann í PHONE-tengið á tvítenginu.

Ljósleiðari

Svona tengir þú netbeininn
fyrir ljósleiðara
Vodafone beinir

Netaðgangstæki
(ath. til eru nokkrar mismunandi
gerðir tækja, sjá neðst á síðunni)

ETH1 eða ETH2*

Símtenging

LAN4/TV

Nettenging

2

Heimasími

3

Tengdu netbeini og síma

1

Áður en uppsetning hefst þarf að huga að réttri staðsetningu beinis. Til að þráðlaust samband
dreifist eins vel og hægt er um heimilið þarf beinir að vera miðsvæðis. Nánari ráðleggingar um
staðsetningu eru á bls. 14.

2

Gakktu úr skugga um að netaðgangstæki ljósleiðara sé tengt við rafmagn og bæði logi rautt
„Power“ ljós og gult „Link“ ljós. Tengdu heimasímann við Phone 1.

3

Settu netsnúru í LAN4/TV tengi beinisins og hinn endann
í ETH1- eða ETH2-tengi netaðgangstækisins*.
* ATH. Netaðgangstæki eru mismunandi. Ef þú sérð ekki tengi merkt ETH1 eða ETH2 gæti verið að rétt tengi sé
kallað Out1, Out2, PC1 eða PC2.
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adsl

Ljósleiðari

Svona tengir þú netbeininn
við rafmagn

Vodafone beinir

POWER-tengi

4

4

Tengdu rafmagn

Tengdu beini við rafmagn með því að setja straumbreytinn í samband við innstungu og hinn endann í
POWER-tengi beinisins. Þá ræsist beinirinn sjálfkrafa, en ræsing getur tekið 2-3 mínútur eftir að búið er
að setja í samband.
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adsl

Ljósleiðari

Tengdu tölvuna
5

Tölvan tengd þráðlaust
Finndu „Wi-Fi“ á kennimiðanum á bakhlið beinisins. Beinirinn notar tenginguna sem merkt
er SSID1 og er á sniðinu vodafone_WEP_xxxx. Athugið: Ef slökkt er á þráðlausa netkortinu
í tölvunni finnur hún ekkert net. Nánar um þetta á bls. 13. Athugið einnig að ef búið er að
breyta SSID og lykilorði (sbr. bls. 12) munu upplýsingarnar á miðanum ekki virka.

5.1 Opnaðu yfirlit yfir þráðlaus net í tölvunni.
Tenging við þráðlaust net er mismunandi eftir stýrikerfum. Ef þú veist ekki hvaða útgáfu af
Windows-stýrikerfi þú ert með getur þú séð það með því að hægrismella á „My Computer“
og velja „Properties“.
»» Tölvur með Windows XP: Hægrismelltu á merki
þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til hægri
og veldu „View Available Wireless Networks“

»» Tölvur með Windows Vista: Hægrismelltu á
merki þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til
hægri og veldu „Connect to a network“

»» Tölvur með Windows 7: Smelltu á merki
þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til hægri.

»» Tölvur með Apple Mac: Smelltu á merki
þráðlausa netsins hjá klukkunni.
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5.2 Í glugganum eða valmyndinni sem birtist skaltu leita að þráðlausu neti sem samsvarar heiti
SSID1 tengingarinnar á bakhlið beinisins.
Þegar þú hefur fundið það skaltu gera eftirfarandi:
Windows XP og Windows Vista:
Tvísmelltu á heiti þráðlausa netsins.
Windows 7: Smelltu á „Connect“
við heiti þráðlausa netsins.

Serial: 4400006776xxxx

Wi-Fi:
SSID1 : vodafone_WEP_1A2B
Key1 : 6VRPYK3MVV94V
SSID2 : vodafone_WPA_1A2B
Key2 : 6VRPYK3MVV94V

Setup:

URL : http://vodafonedslrouter/

Apple Mac: Smelltu á heiti þráðlausa netsins.
5.3 Þá biður tölvan um lykilorð. Sláðu inn lykilorðið sem merkt er Key1 á kennimiða beinisins.
ATH: Lykilorðið er allt með hástöfum og því er gott að ýta á Caps Lock á lyklaborðinu áður en lykilorðið
er slegið inn. ATH: Ef þú ert með Windows XP þarf að slá lykilorðið inn tvisvar.
5.4 Smelltu svo á Connect (Windows XP) eða OK (Windows Vista, 7 og Apple Mac). Ef þú ert með ADSL
ætti tölvan að tengjast innan skamms og t.d. hægt að athuga hvort tenging sé virk með því að opna
netvafra og slá inn www.vodafone.is eða aðra vefslóð. Ef þú ert með ljósleiðara þarftu næst að virkja
aðgang, sjá bls. 9.

Tölvan tengd með snúru
Vodafone beinir

Einnig er hægt að tengja tölvuna við beininn með snúru.
Þá er netsnúra sett í nettengi tölvunnar og hinn endinn
í LAN-tengi 1, 2 eða 3 aftan á beini.

LAN 1, 2, 3

netsnúra
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Fyrir ljósleiðara: virkja aðgang
ATH. gildir ekki fyrir ADSL

6.1 Opnaðu vafra (t.d. Internet Explorer eða Firefox) í tölvunni. Þá
ætti síða netbeinisins að opnast og biðja um fyrstu uppsetningu.
Þar velur þú „Ljósleiðari til heimila“ og velur þá gagnaveitu sem
starfar í þinni heimabyggð. Sem dæmi, ef þú býrð í Reykjavík velur
þú „Gagnaveita Reykjavíkur.“ Þá opnast slóðin http://skraning.
gagnaveita.is (ef hún opnast ekki sjálfkrafa getur þú slegið slóðina
inn). Þar skaltu velja hnappinn „Innskráning“.
6.2 Sláðu inn notandanafn og lykilorð sem afhent voru við afhendingu
netaðgangstækis hjá Gagnaveitunni. Ef þetta hefur glatast þarf að hafa
samband við 1414 til að endurstilla innskráningarupplýsingar.

Þetta er uppsetning sem birtist þegar beinir er settur upp í fyrsta skipti.
Vinsamleg veldu það sem á við þína nettengingu.
ADSL tenging
Ljósleiðari til heimila
Gagnaveita Reykjavíkur
Gagnaveita á Norðurlandi
3G only
> Í lagi

Innskráning

Innskráning.
Athugið - gera þarf greinamun á há- og lágstöfum.

Notendanafn :
Aðgangsorð :

6.3 Nú birtist skjámynd sem staðfestir að búið sé að tengjast þjónustu.

Til baka

••••••
Tengjast

Endurræstu þá bæði netaðgangstækið og netbeininn. Byrjaðu á að endurræsa netaðgangstækið
með því að taka það úr sambandi við rafmagn, bíða í andartak og setja í samband aftur. Gefðu því 30
sekúndur til að ræsa sig alveg og endurræstu svo netbeininn með því að ýta á „Restart“ hnappinn.
6. 4 Þá ætti tölvan að ná sambandi við internetið. Staðfestið með því að slá inn einhverja vefslóð, t.d.
www.vodafone.is.
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Tengdu sjónvarpið
Ef þú ert með Vodafone Sjónvarp um ljósleiðara tengirðu myndlykilinn við TV1 eða TV2 tengi
netaðgangstækis ljósleiðara.
Ef þú ert með Vodafone Sjónvarp um ADSL tengirðu myndlykilinn við LAN4/TV tengi beinisins.
Sjá nánar í leiðbeiningabæklingi myndlykilsins.
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Hvað merkja ljósin?
Ljós skína í gegnum framhlið beinis ef ákveðin virkni er í gangi, en sjást ekki sé engin virkni.
Alls eru ljósmerkin fjögur fyrir tengingu um ADSL en þrjú fyrir ljósleiðaratengingu.

Stöðuljós:

Stöðugt ljós þýðir að beinir sé í gangi.
Blikkandi ljós þýðir að beinir sé að keyra sig upp.
Ekkert ljós þýðir að slökkt sé á beini.

3G net:

Kveikt ljós þýðir að 3G nettenging sé virk (sjá nánar
„Tenging við 3G net“ á bls. 11).
Slökkt ljós þýðir að 3G nettenging sé óvirk.

Internet:

Þetta ljós er einungis notað fyrir ADSL-tengingar.
Stöðugt ljós þýðir að beinirinn sé nettengdur og
fullt netsamband náist með honum.
Blikkandi ljós þýðir að beinir nái ADSL-sambandi
en geti ekki veitt netsamband. Þetta gerist í nokkrar
mínútur við ræsingu eða endurræsingu en ef ljósið
blikkar lengur þarf að hafa samband við þjónustuver
til að leita lausna.
Ekkert ljós þýðir að beinir nái engu sambandi.

Þráðlaust net: Kveikt ljós þýðir að kveikt er á þráðlausri sendingu
beinisins.
Slökkt ljós þýðir að slökkt sé á þráðlausri sendingu
beinisins. Kveikt og slökkt er á þráðlausa netinu með
takka á hlið beinisins (sjá lið F á bls. 2).
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Auka e i g i n l e ikar

USB-tengi
Þrjú USB-tengi eru á netbeininum (sjá mynd). Með þeim er
hægt að nýta ýmsa aukaeiginleika beinisins og tengja við
hann jaðartæki á borð við harðan disk og prentara.

3G nettengill

1

USB-tengi

2
USB-tengi

3 USB-tengi

Tenging við 3G net
Hægt er að nota Vodafone 3G nettengil (seldur sér) til að tengjast við 3G farsímanet. Þannig er t.d. hægt
að nota 3G-net sem varasamband eða hægt að taka beininn úr húsi, t.d. í sumarbústað, og nota hann til að
deila 3G tengingu þráðlaust til margra tækja.
Fjarlægðu plastlokið efst til vinstri aftan á beininum, stingdu nettenglinum í samband og beinirinn
virkar eins og venjulega ef gagnasamband yfir farsímanetið næst. Beinirinn er sjálfgefið stilltur fyrir 3G
varasamband. Til að nota hann sem aðaltengingu þegar farið er úr húsi þarf að skrá sig inn á beininn, (sjá
bls. 14), velja „Fyrsta uppsetning“ í vallistanum og haka síðan við „Einungis 3G Net.“ Þegar heim er komið
þarf að breyta stillingu á nýjan leik.
ATH: Til að nettengill virki þarftu að vera með 3G gagnamagn í áskrift eða frelsi hjá Vodafone. Sjá nánar á
www.vodafone.is/internet/3gnet. Flestir nettenglar frá Vodafone, en þó ekki allir, virka með beininum.
Tenglar sem virka eru ZTE, gerð K3765-Z, og Huawei tenglar af gerðum E220, E270, E272, E172, K3715,
K3760 og K352.
Tenging við prentara
Hægt er að tengja prentara við beininn með USB. Með því fæst aðgangur að prentaranum frá öllum tölvum
sem tengdar eru við beininn. Leiðbeiningar um stillingar er að finna á www.vodafone.is/hjalp/internet.
Athugið að ekki virka allir möguleikar prentara, t.a.m. skönnun, í gegnum beininn.
Tenging við utanáliggjandi harðan disk
Hægt er að tengja beininn við utanáliggjandi harðan disk með USB-tengi. Þannig er hægt að fá aðgang
að gögnum disksins í gegnum þráðlaust net, deila efni hans milli margra tölva o.s.frv. Leiðbeiningar
um tengingar má finna á www.vodafone.is/hjalp/internet. Athugið að hraði disksins er háður gagna
flutningshraða beinis og má búast við minni hraða en ef diskurinn er tengdur beint við tölvuna.
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Aukið öryggi á þráðlausu neti
Það hefur sýnt sig að auðvelt getur verið að brjótast inn á þráðlaus net á heimilum. Því mælum
við með að stilla þráðlausa netið á WPA2-staðalinn, sem er sá öruggasti sem er í boði.

Opnaðu vafra og sláðu inn slóðina http://192.168.1.1. Lengst til vinstri er smellt á „Þráðlaust net“ til
að opna stillingarsíðu. Þar byrjar þú á að breyta SSID nafni í glugganum sem merktur er SSID 1. SSID
er það nafn sem notað er til að tengjast þráðlausa netinu (t.d. Vodafone_2heimA). Þvínæst skaltu
haka við WPA2-PSK undir Öryggi. Svo velur þú nýtt lykilorð til að tengjast þráðlausa netinu og skrifar
það í reitinn Lykilorð (Ascii) - sjá nánar um lykilorð hér fyrir neðan. Að lokum skaltu slökkva á SSID 2
með því að haka við Óvirkur og vista stillingarnar með því að smella á Í lagi neðst á síðunni. Ef „Í lagi“
hnappurinn sést ekki þarftu að prófa aðra tegund vafra, t.d. Firefox eða Google Chrome.
Val á lykilorði
Hafa þarf í huga að þegar valin eru lykilorð á þráðlausa netið er öruggara að hafa þau löng og flókin.
Ekki er t.d. skynsamlegt að nota eingöngu kennitölu sem lykilorð. Betri hugmynd er t.a.m. að tvinna
saman kennitölu og öðru orði sem heimilismenn geta munað en aðrir geta ekki giskað á með góðu
móti. Með WPA2 geta lykilorð verið allt að 60 stafir og því er sjálfsagt að nýta þá stafalengd eins og
hægt er. Ekki má nota séríslenska stafi í lykilorðið.
Athugið þó að eldri tölvur með Windows 98 stýrikerfið geta ekki notað þennan staðal, auk þess sem
uppfæra gæti þurft Windows XP í nýjustu útgáfu áður en hægt er að nota staðalinn (það er gert með
Windows Update). Sé beinirinn þegar stilltur á WPA2 þarf engu að breyta.
Athugið: Þegar búið er að breyta stillingum beinisins þarf að stilla tölvuna inn á beininn á nýjan leik,
með nýju lykilorði. Í leiðbeiningunum á bls. 7–8 er sýnt hvernig það er gert.
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Algeng vandamál við tengingu
og tillögur að lausn
Ef öllum skrefum sem lýst var á bls. 4-9 var fylgt ætti beinirinn að virka eðlilega. Ef eitthvað virðist
í ólagi er gott að byrja á að fara yfir skrefin aftur og ganga úr skugga um að allt sé rétt tengt.
Önnur algeng vandamál eru:
Ekki er búið að virkja tenginguna. Virkja þarf ljósleiðaratenginguna eða ADSL-línuna inn í húsið áður en
hægt er að tengjast, en það ferli getur tekið allt að 10 daga frá pöntun. Þegar tengingin er tilbúin sendir
Vodafone SMS á símanúmer tengiliðs þar sem látið er vita að þjónustan sé orðin virk.
Bilaðar snúrur. Ef samband næst ekki gætu snúrur verið gallaðar. Prófið að skipta út snúrum.
Endurræsið beini, netaðgangstæki og tölvur. Gott fyrsta ráð þegar netsamband næst ekki er að
endurræsa netbeini, netaðgangstæki og tölvur. Um tímabundið vandamál getur verið að ræða sem
lagast við endurræsingu.
Þráðlaus tenging virkar ekki. Ef beinir er í sambandi og nettengdur að fullu (stöðuljós framan á
beninum lýsir stöðugt og netsamband næst þegar tölva er tengd með snúru í LAN 1-3) en ljós þráðlausa
netsins lýsir ekki er sennilega búið að slökkva á þráðlausa netinu með takka á hlið hans (sjá bls. 2). Til
að kveikja á þráðlausa netinu er takkanum haldið inni í 3 sekúndur. Ef kveikt er á ljósi þráðlausa netsins
en engin tenging næst gæti verið slökkt á þráðlausa netkorti tölvunnar. Oft er takki við lyklaborð eða
á hlið tölvunnar til að kveikja á netkortinu. Á slóðinni www.vodafone.is/wifi má finna lista yfir ýmsar
fartölvutegundir og upplýsingar um hvar kveikt er á þráðlausa neti þeirra.
Netið er mjög hægt. Algeng ástæða fyrir hægvirku interneti er að kveikt er á skráadeiliforritum (P2P)
á borð við µTorrent. Ef verið er að nota slík forrit er skynsamlegt að takmarka eða fækka fjölda tenginga
(connections) í forritinu – leitið að stillingum fyrir það í viðkomandi forriti. Mikilvægt er einnig að slökkva
á skráadeiliforritum þegar notkun er lokið og stilla þau þannig að þau ræsist ekki upp sjálfkrafa þegar
kveikt er á tölvu.
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Góð ráð fyrir
Vodafone Internet

Staðsetning netbeinis
Ef þú notar beininn til að tengjast þráðlaust er gott að hafa í huga að til að þráðlausa netið náist sem
víðast um húsið eða íbúðina er best að setja beininn upp miðsvæðis. Þykkir veggir og aðrar hindranir draga
jafnframt úr styrk útsendingarinnar – besta sambandið næst með því að hafa tölvuna í sjónlínu við beininn.
Því ætti alls ekki að staðsetja beini í bílskúrum eða lokuðum kompum. Einnig er gott að hafa beininn ekki
niðri við gólf, gott er að miða við a.m.k. 1 meters hæð. Forðist jafnframt að hafa beininn nálægt öðrum
heimilistækjum sem senda þráðlaust merki.
Stilling beinis
Hægt er að fá aðgang að stillingum beinisins með því að slá inn slóðina http://192.168.1.1 í netvafra.
Með því að velja „sérfræðihamur“ er hægt að fá aðgang að enn frekari stillingum, en þá er beðið um
notendanafn og lykilorð sem í báðum tilvikum er „vodafone“. Ekki er gefinn aðgangur að stjórnendaham.
Upplýsingar um erlent niðurhal
Þú getur séð upplýsingar um erlent niðurhal á þinni tengingu á slóðinni www.vodafone.is/gagnamagn og
á Mínum síðum og þannig fylgst með því hversu mikið er eftir af mánaðarlegu erlendu niðurhali hverju
sinni. Ef þú klárar niðurhal mánaðarins verður erlent niðurhal sjálfkrafa mjög hægt til að koma í veg fyrir
óumbeðinn kostnað viðskiptavina. Hægt er hins vegar að kaupa aukaniðurhal á Mínum síðum á slóðinni
www.vodafone.is/minar.
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Nýttu þér netvörnina
Allir viðskiptavinir í Vodafone Gull geta nú nýtt sér Netvörn Vodafone. Með henni færð þú aukavörn gegn
vírusum og öðrum skaðlegum hugbúnaði, færð eldvegg sem stöðvar utanaðkomandi tilraunir til að
tengjast tölvunni þinni og getur lokað á óæskilegt efni. Þú getur kveikt á netvörninni og stillt hana eftir
þínu höfði á Mínum síðum Vodafone.is.
Þrjú netföng fylgja
Með nettengingu hjá Vodafone fylgja þrjú netföng með endinguna @internet.is. Pósthólfin rúma 1 GB
af gögnum hvert fyrir sig, en viðskiptavinir í Vodafone Gull fá 1 GB aukalega fyrir hvert pósthólf. Hafðu
samband við þjónustuver Vodafone til að stofna netfang.

Fleiri símtæki?
ATH. gildir einungis fyrir ADSL

Ef fleiri en eitt símtæki eru á heimilinu þarf að setja smásíu á hvern símatengil sem er í notkun. Smásían er
sett í veggtengil og símasnúra tengd í hana. Slíkar smásíur koma í veg fyrir að ADSL-merkið trufli símtæki
og öfugt. Í verslunum okkar má kaupa fleiri smásíur ef þörf er á.
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Hafðu samband:
Ef þú hefur spurningar um nettengingu Vodafone eða þarft aðstoð skaltu ekki hika við að hafa samband.
Þú getur haft samband við þjónustuver okkar í síma 1414, sent SMS á 1414 með spurningu eða beiðni
um aðstoð eða notað vefinn okkar, www.vodafone.is. Þar er m.a. að finna ítarlegar hjálparsíður fyrir
internettengingar, hægt að eiga netspjall við þjónustufulltrúa Vodafone og jafnframt hægt að panta
símtal og fá þannig tæknimann Vodafone til að hringja í þig þegar þér hentar.
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