1:
Inden du tilslutter din nye NanoStation (1), skal din PC og evt. router/trådløs router være slukket.
Et godt signal kræver frit sigte mellem din Nano-station og MA-Nets sendeantenne.
NanoStationen skal opsættes udenfor og pege direkte mod MA-Nets sendeantenne. Opsætningen
bør laves så fri som muligt af udhæng, store metalflader og træer etc. Nanostationen kan opsættes
og fastgøres ved hjælp af de medfølgende strips - helst på et kort rørstykke.
2:
Sæt den ene ende af det 10 meter lange, sorte lan-kabel (2) i stikket mærket ”MAIN” under låget
på Nano-stationen.
Lan-kablets anden ende tilsluttes stikket mærket ”POE” i POE-adaptret (3) som fulgte med
udstyret.
POE-adaptret skal altid placeres indendørs og fri for fugt.
HUSK:
- at alle kabler ikke må opsættes / føres med skarpe bukninger.
- at beskytte kablernes stik med tape, hvis det føres gennem huller i mur eller væg.
- at der altid skal være strøm til Nano-stationen, da den ellers ikke kan opdateres eller
fejlrettes af MA-Net.
3:
Tilslut nu det hvide lankabel (4) til POE-adaptrets LAN stik. Den anden ende tilsluttes din
computers netværksstik / LAN-stik eller eventuel router. Husk at computer og eventuel router
stadig skal være slukket.
4:
220 volt kablet (5) tilsluttes nu POE-adaptret og en egnet strømkontakt. Tænd nu for strømmen for
at skabe forbindelse til NanoStation. Efter et kort øjeblik begynder indikatorlamperne 1 samt
muligvis 4-7 i toppen af bagsiden på Nano-stationen nu at lyse.
5:
Finjustering af din Nanostation:
I toppen af bagsiden på NanoStation er der 7 lamper, som bruges til at justere Nanostationen ind i
forhold til MA-Nets sendeantenne (se foto på forsiden).
- Den 1. lampe fra venstre lyser, når strømmen er tilsluttet.
- Den 2. lampe lyser, når der er dataforbindelse mellem Nanostationen og din til pc/router via LANkablet.
- Den 3. lampe skal ikke lyse.
Lampe 4 - 7 angiver hvor godt et signal der er mellem Nanostationen og MA-Nets sendeantenne.

- Når den 4. lampe lyser rødt er der en meget dårlig internetforbindelse (10 - 20%)
- Når den 5. lampe lyser gult er der en nogenlunde internetforbindelse (20 - 40%)
- Når den 6. lampe lyser grønt er der en god internetforbindelse (60 - 80%)
- Når den 7. lampe lyser grønt kan forbindelsen ikke blive bedre (90 - 100%)
Kontroller, at der er lys i lampe 1. Hvis ikke, så kontroller strømkablet til POE-adapter og POEkablet herfra og til Nanostationen. Finjuster nu Nanostationen ved langsomt at ændre stilling/vinkel
i forhold til sendemasten. Flest mulige af lamperne 4-7 skal lyse. Giv indikatorlamperne tid til at
reagere. Vent ca. 10 sekunder mellem hver justering. Når flest muligt af indikatorlamperne 4-7 på
Nanostationen lyser er din opsætning næsten fuldført. Fastgør nu Nanostationen med de
medfølgende strips (6) i denne position.
6:
Hvis du bruger en router til dit internet, tændes den nu (og først nu!) Herefter kan du starte din
computer.

Hvis du har fulgt denne vejledning, skulle du nu have forbindelse til internettet.
Skulle der alligevel være et problem, så kontakt vores support på tlf: 26 89 59 70
Husk også, at du altid kan finde oplysninger om MA-Net og eventuelle driftsforstyrrelser på
hjemmesiden: www.ma-net.dk
GOD FORNØJELSE MED DIT NYE INTERNET.

Venlig hilsen
MA-NET

