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Fritz!Box 7583 er uppsettur og klárur at brúka til VDSL. 

Set beinaran til sum víst niðanfyri og virkar internetið ikki eftir 15 minuttir, skal tú fylgja 

vegleiðingini á síðu 3.  

 

Nøkur ráð at hugsa um, tá ið tú setur beinaran til 

• Set beinaran mitt í húsið – helst har, ið internetið verður mest brúkt. 
• Stendur beinarin í einum enda av húsinum, kunnu tey, ið nýta internetið í hinum 

endanum, ofta uppliva vánaligt samband og lága ferð. 
• Stendur beinarin aftanfyri møblar ella fjaldur í einum skápi, kann hetta órógva ella 

forða signalinum frá beinaranum. 
• Set tí beinaran fram og set hann ovarlaga, so signalið kemur betri út í rúmið. Um 

beinarin sæst, verður sambandið helst eisini betri. 
• Tráðleys tól sum t.d. mikroovnar og barnaalarmar senda eisini EM-bylgjur, ið 

avlaga signalið frá beinaranum. 
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1. Far inn á 192.168.178.1 

 

2. Loyniorðið til beinaran og tráðleysu upplýsingarnar finnur tú á einum lepa aftanfyri á 
beinaranum.   
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3. Um Setup Wizard kemur fram, skalt tú velja Annex A og trýsta á Next. Trýst síðani 
á Cancel og Exit Wizard fyri at koma út úr Setup Wizard. 

 

4. Trýst á teir 3 prikkarnir ovast í høgra horni 
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5. Flyt knøttin í Advanced View so hann verður grønur – hetta gevur tær fleiri 
møguleikar at broyta innstillingar. 

 

6. Trýst síðani á Internet -> Account Information -> Internet Connection 

• Vel Faroese Telecom í Internet Service Provider 
• Type of Connection  

o Vel Faroese Telecom DSL um tú hevur ADSL ella VDSL 
o Vel Faroese Telecom WAN um tú hevur Fipur hald 
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7. Trýst á Apply fyri at goyma uppsetingina. Trýst á OK, tá ið kanningin er liðug fyri at 

testa internet uppsetingina. 

 

Tá ið hendan myndin kemur fram hevur tú samband við internetið. Um tú fært ein feil 
kann tað verða neyðugt at endurstarta beinaran. 
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Fritz!Box 7581 broyt WIFI 
 

Far inn á Wireless/Wi-Fi 

FritzBox beinarin er uppsettur til at bæði tráðleysu netini, 2.4 GHz og 5GHz, brúka sama 
navn. Hetta kanst tú broyta, um tú ynskir tað, men vit mæla til at brúka tað sama fyri 2.4 
GHz og 5GHz. 

1. Trýst á Wi-Fi Network, síðan á Wi-Fi Channel 
2. Her kann tú broyta navnið á báði 2.4 GHz og 5 Ghz 
3. Men um 2.4 GHz og 5 Ghz skal hava hvørt sítt navn, mást tú velja Different 

names for the Wi-fi networks on 2.4 and 5 Ghz 
4. Her kanst tú sløkkja/tendra fyri 2.4 GHz netinum og broyta navnið á tí 
5. Her kanst tú sløkkja/tendra fyri 5 GHz netinum og broyta navnið á tí 

 

Broyt loyniorðið 

1. Lat prikkin standa í WPA-encryption (highest security) fyri at hava loyniorð á 
tykkara tráðleysa netið. 

2. Fyri at broyta loyniorðið skulu tit bert skriva eitt nýtt í teigin Network key og trýsta 
á Apply niðast á síðuni. 
Vit viðmæla at man brúkar eitt langt trygt loyniorð við tølum og stavum. 
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Broyt kanalina 

Trýst á Wi-Fi Channel 

1. Her hevur tú møguleika at broyta kanalina, ið beinarin hjá tær brúkar 
2. Lat prikkin standa í hesum, um tú vilt hava at beinarin sjálvur skal velja kanalina. 
3. Set prikkin í Adjust radio channel settings um tú sjálv/ur vilt velja kanalina fyri 

2.4Ghz og 5Ghz neti.  

Vit viðmæla at man letur beinaran finna út av kanalini. 

 

Niðast á somu síðu sært tú tvey yvirlit yvir aðrar beinarar í nærumhvørvinum og hvørjari 
kanal teir senda á. Hetta kann hjálpa tær við at velja eina kanal, ið ikki hevur ov nógvar 
signal órógvinr. 

Her hevur tú yvirliti á 2.4 GHz og 5GHz bandinum. Grøna linjan vísir hvørja kanal tín 
beinari brúkar, meðan tann bláa vísir hvørjar kanalir aðrir beinarir nýta. 
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Her sært tú yvirlit yvir tráðleys net í nærumhvørvinum og júst hvørjari kanal hvørt net 
koyrir á. 

 

Soleiðis fáa tíni tól tráðleyst samband 

Windows 7/8/10 Mac 

Trýst á ta tráðleysu ímyndina  niðast í 
høgra horni og vel títt tráðleysa net. 
Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst 
á Opret. 

  

Trýst á ta tráðleysu ímyndina ovast í høgra 
horni á skerminum og vel títt tráðleysa net. 
Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst 
á Opret forbindelse. 

                

 

 

  

iPhone/iPad Android 
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Far inn á Indstillinger og trýst áWiFi. 
Vel títt tráðleysa net og skriva loyniorðið 
inn. 

  

Far inn a Indstillinger og trýst á WIFI. Vel títt 
tráðleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst 
á Opret. 

 

 

 


