
Til dig der benytter telefoni / dørtelefoni gennem foreningens net

Sådan tilslutter 
du din nye 

telefoni-boks

Har du brug for hjælp? Ring på 69 12 12 12

Det skal du bruge boksen til 
Denne boks er til dig der benytter telefoni / dørtelefoni gennem 
foreningens bolignet. 

Du kan ikke benytte telefoni uden boksen er tilsluttet.



Tilslut boksen til vægstikket
Forbind den blå port med ikonet:          til vægstikket med det 
medfølgende kabel.

Sæt strøm til boksen
Forbind den medfølgende strømforsyning til en stikkontakt.
Vent derefter 5 minutter mens boksen kommer online.

Tilslut din computer eller router
Forbind din computer/router til den blå port med ikonet:  
        
Tilslut din telefon
Din telefon skal tilsluttes i en af de grønne porte med ikonet:        
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Tilslutning, trin-for-trin
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Tilslutning, illustreret



5.   TLF 1 / TLF 2: Her skal din telefon tilsluttes.

1.   RESET: Gendanner (nulstiller) boksen til fabriksindstillinger.

3.   ETHERNET: Her skal din computer/router tilsluttes.
4.   INTERNET: Tilslut netværkskabel til vægstikket.

2.   DC 12V: Tilslut strømforsyningen her.

7.   TLF 1 / TLF 2: Lyser når telefonen er tilsluttet.
8.   INTERNET: Lyser når boksen er online.

6.   STRØM: Lyser når der er strøm til boksen.

Strømlampen lyser ikke • Kontroller at strømforsyningen er sat i boksen 
og stikkontakten og at der er tændt på stikkon-
takten.

• Kontroller at kablet er tilsluttet korrekt i både 
boksen og vægstik/telefon-adaptoren.

• Sluk for strømmen til boksen og tænd igen.
• Fungerer det stadig ikke:
Tag kablerne ud af Ethernet og Internet. Hold 
en kuglepen inde i “RESET” i 10 sek og vent 5 
min. Tilslut kablerne igen.

Internetlampen lyser ikke

Lamperne lyser, men 
der er stadig ingen 
forbindelse
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9.   ETHERNET: Lyser når din computer/router er tilsluttet.

Er der noget der ikke virker?


