
Kom godt   
i gang med dit  

Korsør Connect

VEJLEDNING



1  INDHOLD I DIN PAKKE  

2 TILSLUT DIN ROUTER  

2

1

Find kabel-tv-stikket i væggen og tilslut din router (A) med det medsendte coax-kabel 
(B). Har du �ere stikdåser til kabel-tv i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver med det i 
stuen.  Skru kablet på stikket i væggen. Tilslut strømforsyningen (C) i routeren (A) samt i din 
stikkontakt (230V). Tænd for strømmen, og tænd for routeren (A)  på ON/OFF knappen.
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2 Tilslut din router

� ��R TV

AB       C

Hvis dit kabel-tv-stik kun har to udgange (radio/tv), skal du bruge adapteren (E), som du 
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Find kabel-tv-stikket i væggen og tilslut din router (A) med det medsendte 
coax-kabel  (B). Har du flere stikdåser til kabel-tv i hjemmet, anbefaler vi, at du først 
prøver med det i  stuen. Skru kablet på stikket i væggen. Tilslut strømforsyningen 
(C) i routeren (A) samt i din  stikkontakt (230V). Tænd for strømmen, og tænd for 
routeren (A)  på ON/OFF knappen.  

Hvis dit kabel-tv-stik kun har to udgange (radio/tv), skal du bruge adapteren (E), 
som du  indsætter i stikket. Derefter skrues kablet fast i bunden af adapteren (hvis 
du også skal  have tv tilsluttet, forbinder du ligeledes dette i adapteren).  



3 OPSTART AF DIN ROUTER  

3

Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet    . Den vil herefter konfigurere og blinke i 
symbolerne      og     . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der 
er konstant lys i symbolerne                    .
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3 Opstart af din router

Tænd din router på 
ON/OFF knappen

Bagsiden af din router Forsiden af din router
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4 OPRET FORBINDELSE  

VIA NETVÆRKSKABLE

For at aktivere din forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon 
oprette  forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel eller 
med wifi. Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-fi-navn) og din adgangskode 
(Wi-fi-kode), som du  finder bag på routeren. HUSK: Der er forskel på store og små 
bogstaver.  
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For at aktivere din forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon oprette 
forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel eller med wi�.
Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-�-navn) og din adgangskode (Wi-�-kode), som du 
�nder bag på routeren. HUSK: Der er forskel på store og små bogstaver.

Hvis du ønsker at oprette forbindelse med netværkskabel, skal du anvende det medfølgende 
netværkskabel (D). Du tilslutter den ene ende til en vilkårlig af de �re udgange på bagsiden 
af din router, og efterfølgende tilslutter du den anden ende til netværksudgangen på din 
computer, spillekonsol eller anden valgte enhed.

Siden af din router

Wi-�- navn: Wi Fi-F048
Wi-�- kode: vwm3 ktz3

Wi-fi- navn: Wi Fi-xxxx 
Wi-fi- kode: vwmxxxxx
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Hvis du ønsker at oprette forbindelse med netværkskabel, skal du anvende det 
medfølgende  netværkskabel (D). Du tilslutter den ene ende til en vilkårlig af 
de fire udgange på bagsiden  af din router, og efterfølgende tilslutter du den 
anden ende til netværksudgangen på din  computer, spillekonsol eller anden 
valgte enhed.  
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4

Ønsker du at oprette forbindelse med wi� på mobil eller tablet, skal du først åbne ‘ Indstillinger ’ 
og herefter ‘ Wi� ’, hvor du så vælger dit nye netværk og indtaster din kode. 

Via wi� på mobil og tablet

symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste koden. Hvis 
symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne ‘ Indstillinger ’, vælge ‘ Netværk og Internet ’ og 
derefter ‘ Wi� ’, hvorefter du vælger dit nye netværk og indtaster din kode.           

Via wi� på computer/PC

�����������
 ��� �	������

���� ����

����������

�����  �������

��������

����� �����
��������� �����

4
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VIA WIFI PÅ COMPUTER/PC  

VIA WIFI PÅ MOBIL OG TABLET  

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på din computer/PC, kan du klikke 
på wifi-symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste 
koden. Hvis  symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne ‘Indstillinger’, vælge 
‘Netværk og Internet’ og  derefter ‘Wifi’, hvorefter du vælger dit nye netværk 
og indtaster din kode.             

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på mobil eller tablet, skal du først 
åbne ‘Indstillinger’  og herefter ‘Wifi’, hvor du så vælger dit nye netværk og 
indtaster din kode.   

1 2 3 4
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5 AKTIVERING AF DIT BREDBÅND  

Når der er forbindelse til din router, skal du åbne en browser/internettet, som 
automatisk  åbner aktiveringssiden ”mitwifi.dk”. Hvis dette ikke sker, skal du 
skrive: www.mitwifi.dk i  adressefeltet. På aktiveringssiden skal du bruge det 
kontonummer og kodeord, som du har modtaget sammen med din router eller 
via mail. Tryk ’Log ind’  når  dine  oplysninger  er  indtastet.                 

indtast dine oplysninger

Kontonr.:

Kodeord.:

Log Ind

Efter at du er logget ind med dit kontonummer og din aktiveringskode, vil du nu 
se et  skærmbillede som nedenstående. Tryk her på knappen ’bekræft’. 

Aktivering af bredbånd 
Netværk: 
Wi-fi-navn:  Wifi-Fxxx  
Wi-fi-kode:  vwmxxxx
Kanal (channel):  Auto

Netværk
Produkt   Bredbånd xxx/xxx

Rediger

Herefter aktiveres din forbindelse - du er nu klar til at nyde dit 
Korsør Connect bredbånd.  
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Ønsker du at redigere dit wifi-navn og kodeord, kan du gøre dette på www.
mitwifi.dk. Her  trykker du på ’Rediger’ og ændrer herefter navn og/eller kode, 
hvorefter du trykker ’Gem’.  

Du kan opdele og navngive dit netværk i to, henholdsvis 2.4 og 5 GHz net-
værk. 2.4 GHz  netværket giver bredest mulige dækning (til fordel for højest 
mulig hastighed),  og 5 GHz giver højest mulige hastighed (til fordel for bre-
deste dækning). Vi anbefaler som  udgangspunkt 5 GHz. Du skal først vælge 
‘Rediger’ og derefter ’Avanceret opsætning’.   

6 EKSTRA: NAVNGIV DIT WIFI 

7 EKSTRA: OPDEL DIT WIFI I 2 

Avanceret opsætning  

Avanceret opsætning  

Rediger  

Rediger  

Gem 

Gem 

Wi-fi-navn: 
Wifi-xxxx 

Wi-fi-kode:  

Wi-fi-navn: 
Wifi-xxxx

Wi-fi-kode:  

vwm xxxx 

vwm xxxx  
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Netværk: 
Wi-fi-navn:  Wifi-xxx  
Wi-fi-kode:  vwm xxxx
Kanal (channel):  Auto

Netværk
Produkt   Bredbånd xxx/xxx
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Når du har trykket på ’Avanceret opsætning’ er det nu muligt at redig-
ere 2.4 og 5 GHz  indstillingerne ved at taste de ønskede navne og koder 
(Bemærk: Koden kan godt være den  samme på begge netværk). Husk at 
trykke ’Gem’  for at gemme dine ændringer.  

Avanceret opsætning 

2.4 GHz 5 GHz  

Wi-fi-navn: 
Wifi-1 

Wi-fi-kode:  
kode-1  

Wi-fi-navn: 
Wifi-2 

Wi-fi-kode:  
kode-2  

Gem  

Rediger  

Rediger  

Bekræft

Når du er tilfreds med dine ændringer, trykker du ’Bekræft’ for at aktivere 
ændringerne. 

Aktivering af bredbånd  



TIPS TIL DEN BEDSTE DÆKNING
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Placér din router centralt i hjemmet og gerne så højt som muligt, 
da du dermed får den bedste rækkevidde.  

Giv din router plads og undgå placering i skabe og bag større 
møbler. Beton og tykke vægge/døre vil også dæmpe wifi-signalet.  

Undgå gerne placering nær andre elektroniske apparater,  
såsom telefoner, computere og mikrobølgeovne.  

Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på din radiator.  
Routeren præsterer dårligere, hvis den står et varmt sted.  

Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du ønsker bredest mulige 
dækning og 5 GHz, hvis du vil have højst mulige hastighed.  



Har du brug for hjælp?  
VIGTIGE NUMRE:
Tlf. +45 5837 3870

ÅBNINGSTIDER:
Medlemsservice/tekniker

SUPPORT:
Alle hverdage 17:00-21:00

weekend 10:00-14:00
Lukket alle helligdage

Support@korsoer-antenne.dk
Tlf. +45 6914 0070

Følg os på Facebook 
og få nyheder, tips og praktisk info

Korsør Antenneselskab
Tårnborgvej 4
4220 Korsør.

Tlf. 5837 3870
kontor@korsoer-antenne.dk

www.korsoer-antenne.dk

Mandag  10:00-14:00
Tirsdag 10:00-17:00
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-14:00


