
Endre navn og eller passord på WiFi for 
Nokia Beacon 
 

Innledning 
I en del tilfeller så greier ikke kundeutstyr som varmeovner, smart utstyr o.l. å koble seg til det 
trådløse nettet. Årsaken er dårlig SW i kundeutstyret som ikke greier å fange opp at det er et 2,4 Ghz 
nett til stede når 2,4 Ghz og 5Ghz nettene har samme navn (SSID) og passord. 

Løsningen er å enten endre navn på ett av nettene eller å slå av 5 Ghz nettet mens man kobler til 
enheter som bruker 2,4 Ghz nettet. 

I denne lille veiledningen er det beskrevet begge løsningene. I begge tilfeller må brukeren koble seg 
inn på administrasjonsgrensesnittet på Nokia enheten, og gjøre endringer av konfigurasjonen. 

NB! 
Dette gjøres på eget ansvar. Ikke gjør NOEN andre endringer enn de som er beskrevet i denne 
veiledningen. 

Om du gjør noe feil. 
Skulle du være uheldig å få problemer med at enheten ikke virker som den skal etterpå, så kan man 
enkelt sette den tilbake til fabrikkinnstillinger ved å finne frem en binders som rettes ut eller en spiss 
blyant/penn eller lignende. Denne stikkes så inn i det lille hullet bak hvor det står «Restore». Press 
forsiktig til du merker et lite klikk, hold i 10-15 sekunder til lampen blinker rødt, slipp og vent til 
enheten starter på nytt. Da er du tilbake til start uten at noe er endret. 

  



Felles for begge alternativene 
Start en nettleser og skriv inn 192.168.18.1 i adresse feltet (i dette tilfellet benyttes Crome). 
Klikk på Avanserte 

 

 

  



Klikk deretter på Fortsett til…… 

 

  



Du kommer nå til innloggingen, skriv inn admin og passordet som står under enheten din 

 

 

Velg Network  

 

 



Alternativ 1 – endre navn på WiFi nettet for å skille mellom 2,4 Ghz og 
5 Ghz nettet. 

 
Velg det WiFi nettet du ønsker å gjøre endringer på. I dette tilfellet legger vi til teksten -5Ghz bak 
SSID som er NOKIA-2223 for 5GHhz nettet. 
Husk å klikke på SAVE før du går ut av menyen. 

  

 

Når du nå søker opp tilgjengelige trådløse nett vil du se 2 nett som starter med samme navn, men 
det ene ender med -5Ghz. 
Utstyret du skal koble opp skal bruke nettet UTEN denne endelsen. 

Når du er ferdig med å koble til de nye enhetene kan du velge om du vil reversere prosessen, eller 
om du ønsker å fortsette med 2 ulike WiFi nett. 

  



Alternativ 2 – slå av 5 Ghz nettet. 
 

For å slå av 5 Ghz nettet så velges Wirelss (5 Ghz) akkurat som i alternativ 1, men nå fjernes haken i 
boksen Enable. Husk å klikke på SAVE før du går ut av menyen. IKKE rør navnet på nettet i dette 
alternativet. 

 

Når du har koblet opp de nye enheten må du inn i samme meny og sette tilbake haken i boksen 
ENABLE, igjen – husk å klikke SAVE når du er ferdig! 
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