Kabelrouter opsætning og portåbning
Denne guide har til formål at hjælpe dig med at ændre kabelrouter opsætningen
og åbne for porte i din kabelrouter. Det kan være nødvendigt at ændre
kabelrouter opsætningen hvis man ønsker at benytte sin egen router efterfølgende
kabelrouteren, lave ændringer på det trådløse netværk eller opsætte en fast IP
adresse. Herudover kan det være nødvendigt at åbne porte i ens kabelrouter hvis
man for eksempel anvender fjernskrivebord eller overvågningsudstyr, som ønskes
tilgået udefra ens private netværk.
Vi gør opmærksom på at alle ændringer er på eget ansvar og der ydes ikke
support herpå. Ved support henvendelse kan det kræves at al opsætning nulstilles.
Kabelrouter opsætning
Kabelrouter opsætningen kan ændres ved at logge ind på Stofas mine sider:
www.stofa.dk/minesider
Der logges ind på Stofas minesider ved at benytte sit oprettede Stofa brugernavn
og tildelte Stofa kode. Er du i tvivl herom, kan du kontakte Stofa på 88 30 30 30.
Vær opmærksom på at alle kabelrouter opsætninger lavet på Stofas mine sider,
kræver efterfølgende opdatering af kabelrouteren, hvilket sker automatisk. Der
kan derfor gå op til 30 minutter inden ændringerne træder i kraft på
kabelrouteren. Efter der er logget ind, gås der til indstillinger og router opsætning.
Her møder man følgende skærmbillede:
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Under router indstillinger kan det vælges om router funktionaliteten skal være
slået til eller fra. Hvis du benytter egen router efterfølgende kabelrouteren kan
det være en fordel at slå router funktionaliteten fra, hvilket sætter
kabelrouteren i bridge mode. Når dette gøres skal sikkerheden komme fra ens
egen tilkoblede router eller enhederne direkte på netværket.
Hvis du ikke har egen router efterfølgende kabelrouteren, anbefales det altid at
have router funktionaliteten slået til, da dine enheder ellers vil være sårbare ud
imod internettet.
Under trådløs opsætning kan der laves ændringer på det trådløse netværk som
udsendes fra kabelrouteren. Her er det muligt at ændre krypteringsnøglen,
krypteringstypen, den trådløse radiokanal og om den trådløse radio skal være
aktiv eller inaktiv i kabelrouteren. Vær opmærksom på at den trådløse radio
skal være aktiv for at benytte en eventuel trådløs forbindelse til smartTV bokse.
Under fast IP adresse kan der tilknyttes en fast IP adresse til en MAC adresse på
en enhed på ens netværk. MAC adressen kan for eksempel være
kabelrouteren selv eller sin egen router. Det kan være praktisk at have en fast IP
adresse hvis man for eksempel har en server derhjemme eller andre services
som kræver en fast IP adresse udefra. Vær opmærksom på at en fast IP
adresse typisk koster et fast månedligt gebyr.

Kabelrouter portåbning
For at lave portåbninger skal der logges ind på ens kabelrouter ved at åbne en
internet browser på en computer tilkoblet netværket fra kabelrouteren og skrive
kabelrouter IP adressen:
192.168.87.1
Man bliver herefter mødt af kabelrouterens login side, hvor der indtastes følgende:
Brugernavn: stofa
Adgangskode: admin
Hvis man ikke kan logge ind via disse oplysninger eller man ikke kan nå frem til
kabelrouterens login side, kan det være nødvendigt og nulstille kabelrouteren ved
at holde reset knappen inde på kabelrouteren, i tændt tilstand, i cirka 20 sekunder.
Herefter kan der gå op til 30 minutter inden kabelrouteren kommer online hvorefter
der kan forsøges igen. Vær opmærksom på at når man gør dette, sletter det alle
indstillinger på kabelrouteren og gendanner standard indstillingerne. Når der er
logget korrekt ind på kabelrouteren, kan man gå til opsætningen via menu
bjælken, hvor det er muligt at finde port forwarding. Herunder er det muligt at
opsætte hvilke enheder på netværket der skal have åbnet porte op, til tilgang
udefra. Vær opmærksom på, at der ikke ydes support på opsætning af
kabelrouteren på denne måde.
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