
 

1. Opnaðu vafra og farðu á slóðina http://192.168.1.1. Þá er beðið um notendanafn og lykilorð. 

 

Notendanafn: vodafone 

Lykilorð: vodafone 

 

2. Smelltu á Network og NAT. 
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3. Undir Service Name er valið User Define nema þjónustan sem er verið að opna sé í listanum. 
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4. Þá ætti að koma nýr gluggi. Settu inn upplýsingar um eftirfarandi: 

a. Service Name. Hér þarf að setja inn nafn á þjónustunni. 

b. WAN Interface. Hér þarf að velja tegund nettengingar. 

Ppp1 = Vodafone ADSL 

ppp3 = ADSL utan heimasvæðis 

Ppp4.4 = Ljósnet 

Pppo3G0 = 3G net 

Eth4_2 = Ljósleiðari Gagnaveitu Reykjavíkur 

Ppp2_1 = Norðurljós og Öræfanet 

c. External Start Port. Hér þarf að setja inn númerið á portinu sem á að opna. 

d. External End Port. Ef það á að opna spönn porta (range) þá er sett inn endatalan hér. 

e. Server IP Address. Hér þarf að setja inn local IP töluna á tölvunni sem á að fá umferðina frá þessu 

porti (sjá leiðbeiningar neðst á síðunni um hvernig á að finna IP tölu tölvunnar). 

f. Protocol. Hér þarf að velja TCP+UPD. 

5. Smelltu síðan á Apply til að vista. 
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IP Tala tölvunnar 

Ef beinirinn kemur ekki sjálfkrafa upp með IP tölu vélarinnar þá er hægt að fletta henni upp. 

Windows XP 

1. Smellt er á Start 

2. Smellt er á Control Panel 

3. Smellt er á Network Connections 

4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á Local Area Connection en ef tengt er þráðlaust þá 

tvísmellirðu á Wireless Network Connection. 

5. Smellt er á Support flipann og þar stendur IP Address. 

 

Windows Vista 

1. Smellt er á Start 

2. Smellt er á Control Panel 

3. Smellt er á Network and Sharing Center 

4. Smella þarf á Manage Network Connections, vinstra megin. 

5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á Local Area Connection en ef tengt er þráðlaust þá 

tvísmellirðu á Wireless Network Connection. 

6. Smellt er á Details og þar stendur IP Address (IPv4 Address) 

 

Windows 7 

1. Smellt er á Start 

2. Smellt er á Control Panel 

3. Smellt er á Network and Sharing Center 

4. Smella þarf á Change adapter Settings, vinstra megin. 

5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á Local Area Connection en ef tengt þráðlaust þá 

tvísmellirðu á Wireless Network Connection. 

6. Smellt er á Details og þar stendur IP Address (IPv4 Address) 

 

Mac OSX 

1. Smellt er á Eplamerkið, efst í vinstra horninu. 

2. Smellt er á System Preferences 

3. Smellt er á Network 

4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá smellirðu á Ethernet og Advanced, þar er flipi sem heitir TCP/IP, 

þar stendur IPv4 Address. Ef þú ert tengd/ur þráðlaust, þá smellirðu á AirPort og Advanced, þar er 

flipi sem heitir TCP/IP, þar stendur IPv4 Address. 

 


