
Vegleiðing til Billion BiPAC 5102G  

  

Set mótaldið til telduna og ADSL-linjuna. 

 

  

Set streymstikkið í PWR og tendra (ON) 

 

Tryggja tær, at PWR, SYS, WLAN, ADSL og LAN-portrið (nr. 1, 2, 3 ella 4) 
við UTP-kaðalinum lýsa. 

 

Um alt lýsir, sum tað skal, kann uppsetingin halda fram  

  

Starta Internet Explorer (ella annan kaga), og skriva 



http://192.168.1.254 í adressuteigin 

 

  

Skriva admin í teigin: User name/Brugernavn 

og admin í teigin Password/Adgangskode 

og klikk á OK 

 
Nú er komið inn í mótaldið/routaran 

  



Vel Quick Start 

 

Vel síðani á RUN WIZARD 

 

  



Nú kemur eitt nýtt vindeyga upp. Vel NEXT 

 

Nú ber til at broyta uppruna loyniorðið í mótaldinum, so eingin annar kann fara 
inn at broyta. Um uppruna loyniorðið skal varðveitast, skriva admin í báðar 
teigarnar og vel á NEXT. 

 



Vel GMT í listanum og síðani NEXT 

 

Vel síðani PPPoE/PPPoA og síðani NEXT 

 

  

Skriva brúkaranavn og loyniorð, sum Føroya Tele hevur útflýggjað, í ávikavist 
Username og Password  
 
set VPI til at vera: 1 
set VCI til at vera: 47 
set Connection Type: PPPoA VC-Mux 
 



Vel síðani Next 

 

Nú er uppsetingin næstan liðug.  
Vel NEXT fyri at goyma og fara víðari ella BACK, um okkurt er skeivt ella skal 
broytast 

 



Nú er ADSL-uppsetingin liðug. Vel á CLOSE  

 

  

  

  

Uppseting av tráðleysum sambandi 

Vel Interface Setup og síðani Wireless 

 

  



Gev tráðleysa sambandinum eitt navn í SSID, í døminum hava vit brúkt 
inetsupport (minst til navnið, sum skal brúkast seinni í uppsetingini).  
 
Vel yes í Broadcast SSID  
 
Vel WPA-PSK í Authentication Type og TKIP í Encryption.  
 
Skriva eina kotu í Pre-Shared Key. Kotan skal í minsta lagi vera 8 stavir og í 
mesta lagi 64. Minst til hesa kotu, tí hon skal nýtast í teimum teldum, sum 
skulu knýtast í tráðleysa sambandið.  

(G.G. Nýt eina aðra kotu enn hana, sum er í døminum.) 
Vel SAVE 

 

  

  

  



Uppseting av tráðleysum sambandi á telduni 
(Windows Xp). 

Far inn í Kontrolpanel 

 

  

Síðani Netværkforbindelser. 



 

  

Um síðan ikki líkist hesi omanfyri vel Skift til klassisk visning. 

 

  



Høgraklikk á Trådløs netværksforbindelse og vel Vis trådløse netværk, 
der er tilgængelige. 

 

  

Vel tráðleysa sambandið (navnið, sum varð skrivað í SSID-teigin í 
beinaranum) og vel Opret forbindelse (í okkara dømi eitur tráðleysa netið 
Inet) 



 

  

Skriva loyniorðið (Pre-shared Key) í Netværksnøgle og Bekræft. 

 



  

Nú er klárt at brúka breiðbandið 


