Hurtigguide for installasjon
bigblu modem




Installasjon av modem med PC
Installasjon av modem med APP

INSTALLASJONSTRINN for bigblu WiFi-modem med PC
Trinn 1: Finn først ut hvilken fargesone (beam) du
befinner deg i. Dette finner du ut her:
http://finder.tooway-instal.com eller er på appen som
heter «KA-sat finder».
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Trinn 2: Koble kablene fra det gamle modemet og legg
det tilbake i originalesken.
Trinn 3: Koble til koaksialskjøten til modemet (figur1).
Trinn 4: Koble til strømtilførselen og nettverkskabelen til
PC-en.

Figur 2

Trinn 5: Åpne nettleseren og tast inn:
192.168.100.1/install
Velg fargesonen du fant i trinn 1, og klikk på pilen
nederst til høyre (figur 2).
Trinn 6: Kontrollere at du har gode signaler. Og klikk
«neste» (figur 3).
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Trinn 7: Klikk på «modem» og vent til du har 4 grønne
ringer på skjermen(figur 4).
Trinn 8: Åpne en annen nettside og skriv inn:
selfact.skylogic.com
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Dersom modemet trenger en oppdatering vil du
få beskjed om at modemet er «outdated». Da
klikker du bare på «neste» og modemet vil
oppdatere seg selv. Det det blå lyset på modemet
vil begynne å pulsere, og lyse konstant når den er
ferdig (figur 5). Dette kan ta opptil 15 minutter.

Trinn 11: Tast inn aktiveringsnøkkelen og trykk på save
(figur 6).
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Trinn 12: Vent på meldingen som bekrefter at
aktiveringen var vellykket, og trykk på «Reboot».
Modemet vil da restarte etter dette.
Vent i to minutter til modemet har startet opp på nytt.
Du er nå klar til å bruke parabolbredbåndet.
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INSTALLASJONSTRINN for bigblu WiFi-modem med APP
Trinn 1: Finn først ut hvilken fargesone (beam) du
befinner deg i. Dette finner du ut her:
http://finder.tooway-instal.com eller er på appen som
heter «KA-sat finder».

Figur 1

Trinn 2: Monter fotplaten på modemet ved og tre dette
bakover i sporene som er under modemet.
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Trinn 3: Koble til koaksialskjøten til modemet (figur1).
Trinn 4: Koble den utvendige koaksialkabelen til
koaksialskjøten.
Trinn 5: Koble til strømtilførselen.
Trinn 6: Koble til smarttelefonen til modemets WIFI
nettverk. SSID og nettverksnøkkelen finner du på
baksiden av modemet (figur2).
Trinn 7: Åpne appen «Ka-sat pointer» på
smarttelefonen din.
Trinn 8: Trykk på «start installation» (figur 3) og trykk
på neste. Sjekk at du har gode signaler og gå videre.
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Trinn 9: Vent noen få minutter til ringene som du ser på
skjermen har blitt grønne (figur 4).
Trinn 10: Skriv inn aktiveringsnøkkelen som du har
mottatt av oss og trykk «Send» (figur 5).
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GRATULERER

Aktiveringen av terminalen din
var vellykket
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Dersom modemet trenger en oppdatering vil du
få beskjed om at modemet er «outdated». Da
trykker du bare på «neste» og modemet vil
oppdatere seg selv. Dette kan ta opptil 15
minutter.

Trinn 11: Vent på meldingen som bekrefter at
aktiveringen var vellykket. Du er nå klar til å bruke
parabolbredbåndet (Figur 6).

