
HØNG ANTENNELAUG
Vejledning til Cisco EPC3928ad Router

SÅDAN TILSLUTTER DU DIT MODEM

Høng Antennelaug Cisco EPC3928ad Side �  af �1 3

Bagside, EPC3928ad

Forside, 

2,4 5 

1-5 telefoner
pr. udgang

Smart-TV tilsluttet via LAN-
Stationær computer tilsluttet 

HF-tæt 



SÅDAN KOMMER DU IGANG MED DET TRÅDLØSE NETVÆRK 
(WIFI) PÅ DIN ROUTER
Se på etiketten under dit modem, eller på æsken som modemmet blev leveret i.

Det trådløse netværksnavn finder du i det lille felt til højre på labelen (SSID:  B48502  ). Når du 
søger efter dette på dine trådløse enheder, fremkommer det med ‘HNG-‘ foran.

I dette tilfælde vil det trådløse netværksnavn altså være; HNG-b48502

Det trådløse netværk kræver en WPA-sikkershednøgle (adgangskode) for at du kan benytte det. 
Den finder du også på labelen angivet som PRE-SHARED KEY.

På dette modem er WPA-sikkerhedsnøglen altså;  269537858     - som iøvrigt også er lig med 
serienummeret S/N

CISCO EPC3928ad INDEHOLDER
DOCSIS 3.0 KABELMODEM, ROUTER, TRÅDLØST ACCESSPOINT, 4 PORTS GIGABIT SWITCH, 2 
EMTA PORTE TIL SIP IP-TELEFONI

SET FORFRA;

1. POWER - lyser når modemmet er tændt
2. DS - lyser når modemmet modtager data fra netværket
3. US - lyser når modemmet sender data til netværket
4. ONLINE - lyser når modemmet er registreret på netværket og er klar til brug
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5. ETHERNET 1-4 - lyser når en enhed at tilsluttet med kabel i en af portene
6. USB - lyser når der er tilsluttet en enhed til USB-porten. Blinker når der overføres data
7. WIRELESS - lyser når det trådløse netværk er tændt. Blinker når der overføres data
8. WIRELESS SETUP - normalt slukket. Blinker når Wireless Protected Setup (WPS) er aktiveret 

for at tilføje nye trådløse til netværket via WPS
9. TEL1 - lyser når porten er opsat til telefoni (kræver abonnement igennem evercall). Blinker når 

telefonlinie 1 er i brug
10. TEL2 - lyser når porten er opsat til telefoni (kræver abonnement igennem evercall). Blinker når 

telefonlinie 2 er i brug

SET BAGFRA

ON/OFF KNAP - tænd/sluk for modem uden at fjerne strømforsyningen
POWER - tilslutning for strømforsyning
TELEPHONE 1 og 2 - RJ11 forbindelsesporte til traditionel telefon eller fax
USB - tilslutningsport til f.eks USB harddisk eller printer
ETHERNET - 4 RJ45 porte til brug for kablet forbindelse til dine netværksenheder
RESET - trykkes ned 1-2 sek. for at softresette modemmet. Trykkes og holdes ned i 10 sek. for at 
nulstille modem til fabriksindstillinger
MAC ADRESSE LABEL - viser CM, EMTA og WAN MAC adresserne for modemmet
CABLE - F-connector til tilslutning af modem til data udgangen i datastikdåsen i hjemmet (Brug 
KUN HF-tæt antennekabel!)
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