Installationsvejledning til kabel-modem
Kære nye Canal Digital Internet-kunde,
Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse.
1. Kabelmodem med strømforsyning
2. Netværkskabel
3. Antennekabel
4. evt. telefonkabel

Hvilket antennestik har du?
Ved opsætningen af dit kabel-modem, skal du være meget opmærksom på hvilken type antennestikdåse,
der sidder på din væg. Der findes 3 forskellige typer antennestikdåser, både med og uden data-udtag, og
det er derfor meget vigtigt, at du ved hvilken, type du har og får kablerne monteret rigtigt. I modsatfald vil
du kunne beskadige forbindelsen, og få brug for et teknikkerbesøg.

Antennestikdåse-typer:
1.

2.

3.
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1. Almindelig antennestikdåse uden data-udtag: (se billede, illustration 1: stik-dåse med 2 udtag til filter)
Hvis du har denne type antennestikdåse, skal du rekvirere et ”plug-in-filter” hos Canal Digital KundeCenter.
”Plug-in-filteret skal monteres uden på antennestikdåsen, før du kan blive koblet på internettet.
2. Udvidet antennestik-dåse med data-udtag:
(se billede illustration 2 og 3: stik-dåse med 3 udtag) Hvis du har en stikdåse med 3 stikudtag, er det
vigtigt du ikke bruger et ”plug-in-filter”. Du skal blot montere det tilsendte antennekabel direkte i antennestikdåsens stik, hvor der står ”DATA”.

Antennestikdåser monteret med ”plug-in-filter” og eller kabel
Illustration 1 viser ”plug-in-filteret” påsat den almindelige antennestikdåse og monteret kabel. ”plugin-filteret behøver ikke nødvendigvis ar vende, som vist på billedet. Placeringen af ”plug-in-filteret” vil
afhænge af antennestikdåsens placering.
Illustration 2 viser de to forskellige udvidede antennestikdåser (med 3 stik) med data-udtag monteret
med kabel.

Kabelmodemet
Du har modtaget et Webstar EPC2203 kabelmodem og er nu klar til at sætte dit modem til.
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Installation af kabelmodemet:
Sådan gør du:
1.	Montér den ene ende af det tilsendte antennekabel i din antennestikdåses data-udtag, der hvor der står
”DATA”, eller på ”plug-in-filteret”, hvis du skal bruge det jvf. tidligere beskrivelse.
2. Montér den modsatte ende af antennekablet i udtaget bag på kabelmodemet. (se billede herunder)

3.	Herefter tager du netværkskablet (det tynde kabel, se billede herunder på illustration 2. RJ45) og
monter ligeledes den ene ende bag på kabelmodemet. Den modsatte ende monteres netkortet, som
typisk sidder bagpå computeren. Det giver et lille ”klik”, når kablet sidder korrekt. Hvis du også har
bestilt IP-telefoni fra Canal Digital, skal du nu montere et telefoni-kabel i Line1 eller 2 i kabelmodemet.
(se billede, illustration 1: RJ11 telefonikabel) Den modsatte ende af telefonikablet sættes i din fastnettelefon. NB: ISDN- og drejeskivetelefon kan ikke anvendes. Har du trygheds/alarmer eller telefax, kan vi
af tekniske årsager ikke garantere, at de virker med IP-telefoni. Ønsker du at have mere end én telefon i
huset, anbefales trådløse telefoner, og evt. en base med to eller flere tilhørende håndsæt.
4. Sæt herefter strømforsyningen i kabelmodemet i power og sæt stikket i din stikkontakt og tænd.
5.	Første gang du tænder kabelmodemet, skal det finde den rigtige frekvens. Denne søgning kan tage fra
ca. 15 til 300 min. før modemet er online. Der vil være blinkende aktivitet i modemets dioder under
frekvenssøgningen.
6.	Når der er konstant lys i den grønne diode under teksten ”online” er kabelmodemet online, og du er nu
parat til at benytte dit nye internet.
7.	Tænd din computer, og du nu er klar til at gå videre med opsætning af e-mail. Se vejledningen som følger
på de næste sider.
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Tillykke med din nye Canal Digital Internet forbindelse
Opsætning af browser (eks. Internet Explorer)
For at få mest mulig glæde af din internetforbindelse, skal du sørge for, at din browser er korrekt opsat.
Hvis du ikke allerede har adgang til internettet, og du har tilsluttet dine kabler korrekt, kan det skyldes,
at din Internet Explorer ikke er sat rigtigt op. Det kan du gøre på følgende måde:
Opsætning af Internet Explorer 5.x / 6.x (Browser)
1. Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne.
2. Vælg [Kontrolpanel]
3. Klik på ikonet [Internetindstillinger]
4. Vælg fanebladet [Forbindelser]
5. Marker [* Ring aldrig til en forbindelse]
6. Klik på knappen [Lan-indstillinger...]
7. Fjern eventuelle flueben fra alle felter.
8. Klik på knappen [OK]
9. Klik på knappen [OK] i vinduet [Internetindstillinger]
Din internet-browser er nu opsat, og du er klar til at bruge din internetforbindelse. Gå videre med guiden:
”Oprettelse af e-mail-adresse”.
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Oprettelse af e-mail-adresse:
For at kunne sende og modtage e-mails, skal du oprette din personlige e-mail adresse via vores hjemmeside
canaldigital.dk under ”Min Side”. Du kan oprette op til 10 forskellige e-mail-adresser.

Sådan gør du:
1.

Åbn en browser (fx: Internet Explorer)
➔ tast følgende i adressefeltet: www.canaldigital.dk
➔ klik her efter på ”Gå” eller tryk på ”Enter” på dit tastatur
2. På Canal Digitals hjemmeside klikker du på: ”Internet og telefoni”
3. På Canal Digital Internet, klikker du videre i den øverste menu på linket ”Min Side”
4. På ”Min Side” klikker du på Kunde login
5. På log-in siden indtaster du dit kundenummer og din kode/master password.
Klik dernæst på knappen [Login]
6. På ”Min Side” finder du alle dine personlige oplysninger, som kunde hos Canal Digital Internet.
Klik i menuen Email for at oprette din e-mail-adresse/r
7. I feltet [Email] skriver du den e-mail-adresse du godt kunne tænke dig.
8. I feltet [Domæne] vælger du et domæne i den pulldown ▼ menu som er der.
9. I feltet [Kodeord] skriver du et nyt password efter eget valg. Dette hører sammen med din valgte
e-mail-adresse. Disse oplysninger skal du bruge, når du går videre med opsætning af dit mailprogram.
10. Klik på knappen [Gem]

Oprettelse af ”Admin e-mail-adresse” på mine sider.
For at kunne modtage relevant information fra Canal Digital via e-mail vedr. eventuelle større driftsforstyrrelser, som vil forårsage kortere eller længere driftsforstyrrelser på tv-signal, internet eller IP-telefoni, skal du
oprette det vi kalder en ”Admin e-mail-adresse.”
I feltet [admin email] skriver du den e-mail-adresse, som du vil bruge til modtage info-mails fra Canal Digital.
Du kan vælge hvilken som helst e-mail-adresse som du bruger ofte fx: …@hotmail.com, @gmail el.lign.
11. Klik på knappen [Gem]
12. Klik på [Log ud]
Du er nu færdig med at oprette din nye e-mail-adresse, og har sikret at Canal Digital kan kommunikere med dig
via din såkaldte ”admin e-mail”. Gå nu videre med guiden ”Opsætning af mail-program”.
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Opsætning af Windows Mail i Vista
Hvis du anvender Windows Mail, skal du gennemgå denne opsætning før du kan sende og modtage e-mails.
(Følg guiden til Outlook Express el. Office Outlook hvis du bruger et af disse mailprogrammer)
1.

Start ➜ Windows Mail
Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller]

2.

I menuen [Funktioner] vælg [konti]

3.

Vælg [Tilføj] for at tilføje en ny post-konto.
Alternativt kan en eksisterende post-konto vælges, og der kan klikkes ”Egenskaber” for at redigere denne.

4.

Vælg [E-mail-konto] og klik [Næste]

5.

Indtast dit eget navn i feltet [Vist navn] og klik [Næste]

6.

Indtast i dette felt din oprettede e-mail-adresse i feltet [Emailadresse]

7.

Klik på knappen [Næste]

8.

Sæt feltet (Indgående post-servertype) til [POP3] Er sat som standard.

9.

Tast [pop3.cdnet.dk] i feltet (Serverer til indgående post (POP3, IMAP)

10. Tast [smtp.cdnet.dk] i feltet (Serverer til udgående post (SMTP)
11. Marker [Den udgående server kræver godkendelse]
12. Klik på knappen [Næste]
13. Tast din e-mail-adresse i feltet [E-mail-brugernavn]
14. Tast det password (du oprettede sammen med din email) i feltet [Adgangskode]
15. Marker [* Husk adgangskode]
16. Klik på knappen [Næste]
17. Klik på knappen [Udfør]
18. Du er nu tilbage i vinduet [Internetkonti]
19. Dobbeltklik på nyoprettede [Postkonto] el. klik [Egenskaber]
20. Vælg fanebladet [Servere]
21. Kontrolér at der er markeret i nederste box * Min server kræver godkendelse
22. Vælg fanebladet [Avanceret]
23. Marker den første boks under ”Udgående Post (SMTP):”
*(Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)
24. Ændre nu tallet 25 til 465
25. Klik [Anvend & OK]
26. Klik [Luk] - Du er nu færdig med opsætning af dit mailprogram.
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Opsætning af Outlook Ekspress 5.x / 6.x
Hvis du anvender Outlook Ekspress, skal du gennemgå denne opsætning før du kan
sende og modtage e-mails. (Følg guiden til Office Outlook hvis du bruger et Office mailprogram).
Sådan gør du:
1. Start ➜ Outlook Express
Hvis Windows prøver at ringe op, skal du klikke på [Annuller]
2.

I menuen [Funktioner] vælg [Konti]

3.

Vælg fanebladet [Post]

4.

Klik på knappen [Tilføj] og vælg [Post]

5.

Indtast dit eget navn i feltet [Vist navn] og klik på knappen [Næste]

6.

Indtast i dette felt din oprettede [E-mailadresse]

7.

Klik på knappen [Næste]

8.

Sæt feltet (Serveren til indgående post er en) til [POP3]

9.

Tast [pop3.cdnet.dk] i feltet (Serverer til indgående post (POP3, IMAP eller http)

10. Tast [smtp.cdnet.dk] i feltet (Serverer til udgående post (SMTP)
11. Klik på knappen [Næste]
12. Tast din e-mail-adresse i feltet [Kontonavn]
13. Tast det password (du oprettede sammen med din e-mailadr.) i feltet [Adgangskode]
14. Marker [* Husk adgangskode]
15. Klik på knappen [Næste]
16. Klik på knappen [Udfør]
17. Du er nu tilbage i vinduet [Internetkonti]
18. Vælg din oprettede konto
19. Klik på knappen [Egenskaber]
20. Vælg fanebladet [Servere]
21. Sæt flueben i nederste box * Min server kræver godkendelse
22. Vælg fanebladet [Avanceret]
23. Sæt flueben i den første boks under ”Udgående Post (SMTP):”
*(Denne server kræver en sikker (SSL)
24. Ændre nu tallet 25 til 465
25. Klik [Anvend & OK]
26. Klik [Luk] - Du er nu færdig med opsætning af dit mailprogram.
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Opsætning af MS Office Outlook 2003
Hvis du anvender MS Office Outlook, skal du gennemgå denne opsætning, før du kan sende og modtage e-mails.
Sådan gør du:
1.

Start programmet Outlook. Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller]

2.

Vælg [Funktioner] i menuen [E-mail-Konti]

3.

Vælg [Tilføj en ny e-mail-konto]

4.

Vælg [POP3] Opret forbindelse til en POP3-e-mail.server for at hente mail.
”Hvis du allerede har en e-mail-konto, så vælg”
[Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti] og rediger de eksisterende data.

5.

[Brugernavn] indtast dit navn og e-mail-adresse i disse 2 felter.

6.

[Serveroplysninger] i feltet:
(Server til indgående post (POP3) indtast [pop3.cdnet.dk]
(Server til udgående post (SMTP) indtast [smtp.cdnet.dk]

7.

[Logonoplysninger] i feltet:
(Brugernavn) indtast din e-mail-adresse.
(Adgangskode) indtast den kode du oprettede sammen med din e-mail-adresse.

8.

Sæt flueben i [Husk adgangskode] og klik på [Flere indstillinger...]

9.

Vælg fanebladet [Udgående server]

10. Sæt flueben i boxen *Min udgående server (SMTP) kræver godkendelse
11. Vælg fanebladet [Avanceret]
12. Sæt flueben i boxen under: Server til udgående post (SMTP).
*Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL)
13. I feltet ændres 25 til 465. Klik OK
14. Klik på [Test konto indstillinger...]
15. Hvis du bliver spurgt om brugernavn og adgangskode igen, indtaster du disse og sætter en
flueben i boksen *Husk adgangskode
16. Klik på knappen [Luk] efter du har testet og fået grønne flueben ved alle test
17. Klik på knappen [Næste]
18. Klik på knappen [Udfør]
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Opsætning af computerens netkort
Hvis der ikke er forbindelse til computerens netkort, skal du gennemgå den af de nedenstående
opsætninger, som passer til dit styresystem, for at komme på internettet.
Sådan finder du ud af hvilket styresystem du har:
1. Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne.
2. Højreklik på [Computer] i [Startmenuén] og vælg [Egenskaber]
3. Her ses hvilken Windows udgave (styresystem) computeren har installeret (fx: Vista)

Standard netværksopsætning i Windows Vista
1. Vælg Start ➜ Kontrol Panel
2. Vælg Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet
Alternativt kan man højreklikke på LAN ikonet i processlinien og i menuen vælge
Netværks- & delingscenter.
3. I Netværks- og delingscenter klikkes på [Se status] til højre for LAN-forbindelse.
4. Vælg [Egenskaber]
5. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ➜ [Egenskaber]
6. Marker *Hent automatisk en IP-adresse og *Hent automatisk en DNS-serveradresse
7. Vælg de ønskede indstillinger (typisk automatisk)
Klik derefter [OK] og [OK] igen.
8. Netværksforbindelsen er nu konfigureret.
Hvis du har Windows XP, 2000 eller 98. Se venligst næste side
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Opsætning af computerens netkort
Hvis der ikke er forbindelse til computerens netkort, skal du gennemgå den af de nedenstående opsætninger,
som passer til dit styresystem, for at komme på nettet.
Sådan finder du ud af hvilket styresystem du har:
1. Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne.
2. Højreklik på [Computer] i [Startmenuén] og vælg [Egenskaber]
3. Vælg fanebladet [Generel]
4. Under punktet System kan du se hvilket styresystem du har (eks.: Windows XP)

Standard netværksopsætning i Windows XP
1. Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne.
2.

Klik på [Kontrolpanel]

3.

Klik på [Netværk-og Internetforbindelser]

4.

Klik på [Netværksforbindelser]

5.

Højreklik på [Lan-forbindelse] og vælg [Egenskaber]

6.

Marker [Internet (TCP/IP)] og klik på knappen [Egenskaber]

7.

Marker feltet [* Hent automatisk en IP-adresse]

8.

Marker feltet [* Hent automatisk en DNS-serveradresse]

9.

Klik på knappen [OK]

10. Klik på knappen [OK] i vinduet [Egenskaber for LAN-forbindelse]

Hvis du har Windows 98 eller 2000. Se venligst næste side
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Opsætning af computerens netkort Windows 98 & 2000
Hvis der ikke er forbindelse til computerens netkort, skal du gennemgå den af de nedenstående opsætninger ,
som passer til dit styresystem, for at komme på internettet.

Standard netværksopsætning i Windows 98
1. Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne
2. Vælg [Indstillinger] og klik på [Kontrolpanel]
3. Dobbeltklik på [Netværk]
4. Vælg fanebladet [Konfiguration]
5. Klik på [TCP/IP] i vinduet Netværk. Hvis der vises flere valgmuligheder for TCP/IP
skal du vælge den, som passer til dit ether-netkort.
6. Vælg fanebladet [IP-adresse]
7. Marker feltet [* Hent automatisk en IP-adresse]
8. Klik på knappen [OK] for at lukke vinduet Netværksforbindelser.
9. Klik på knappen [OK] når du bliver bedt om at genstarte din PC. Klik på knappen [OK]
10. Du er nu færdig med opsætning af dit netkort.

Standard netværksopsætning i Windows 2000
1.

Klik på knappen [Start] i skærmens nederste venstre hjørne

2.

Klik på [Indstillinger] og klik på [Kontrolpanel]

3.

Dobbeltklik på [Netværks-og Internetforbindelser]

4.

Højreklik på ikonet [Lan-forbindelse] og vælg [Egenskaber]

5.

Marker [Internetprotokol (TCP/IP)]

6.

Klik på knappen og vælg [Egenskaber]

7.

Marker feltet [* Hent automatisk en IP-adresse]

8.

Marker feltet [* Hent automatisk en DNS-server-adresse]

9.

Klik på knappen [OK]

10. Klik på knappen [OK] i vinduet [Egenskaber for LAN-forbindelse]
11. Du er nu færdig med opsætning af dit netkort.
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