
Slik bytter du 8245H modemet. (Hvitt med 2 utvendige antenner) 
 

Finn frem esken med nytt modem, ser slik ut: 

 

Ta ut modemet av esken, og fjern beskyttelsesdekselet over fiberkontakten. 
Legg merke til at det er et spor inne i kontakten.  

 

Ta med nytt modem til der du har det gamle modemet, og ta den grønne kontakten ut av gammelt 
modem. (undersiden av modem) Legg merke til den lille styretappen på kontakten. Den skal inn i 
styresporet i kontakten på nytt modem. 

 

VIKTIG 
Ikke ta på den hvite tuppen! 
Ikke pust på den hvite tuppen! 
Ikke tørk den hvite tuppen med noen ting! 
Ikke la den hvite tuppen komme bort i noe! 
Ikke se inn i den hvite tuppen – her er det laserlys 
som kan skade øynet! 
 
Lysåpningen er mindre enn kjernen i et hårstrå og 
kondens, støv, fingerfett og mikroskopiske 
partikler som legger seg i åpningen kan være nok 
til å forringe forbindelsen. 



Sett kontakten inn i nytt modem, styretapp inn i styrespor! 

 

Skyv kontakten helt inn til du merket er markert klikk. Hvit linje på kontakten skal flukte med chassis 
på modem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finn frem nettverkskabelen du ønsker å benytte. 
Det ligger en grå kabel med gule kontakter i esken til modemet, og det ligger en hvit flat kabel i esken 
til Nokia enheten. De gjør samme jobben, og du kan velge selv hvilken du vil bruke.  

 

 

Sett inn nettverkskabelen du ønsker å benytte i den gule kontakten på modemet, og sett inn 
strømledningen. 

 



Husk å trykke inn power knappen for å strømsette modemet! 

 

Finn frem Nokia Beacon enheten og sett inn nettverkskabelen i den BLÅ porten, sett også inn 
strømledningen. Husk å trykke inn power knappen (på høyre side) 

 



Nokia Beacon starter opp, og vil lyse med et hvitt stabilt lys, deretter begynner dette å blinke for så å 
bli stabilt blått.  
Når lampen lyser blått er du online.  

 

 

Dersom du har bedt oss om å beholde ditt gamle nettverksnavn og passord på det trådløse nettet 
trenger du ikke foreta deg noe mer. Enhetene dine vil koble seg til av seg selv. 

Om du ikke har bedt oss om dette så finner du informasjon om nettverksnavn(SSID) og passord på en 
etikett på under siden av Nokia enheten. (Se bildet under) 
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