
Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 
 

Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. 

Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: 

www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf 

 

Powerline Netværkssættet består af to Adaptere. Adapter A skal stå tæt på din router og være 

tilkoblet til din router med et netværkskabel. På Adapter B kan man tilslutte både trådløse og ikke-

trådløse enheder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter A. Uden Wi-Fi. Skal forbindes 

til router. Adapter B. Har indbygget Wi-Fi. 

http://www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf


 
Figur 1. Adapter A forbundet til router. 

1. Sæt adapter A til en stikkontakt og forbind et netværkskabel mellem din router og adapteren. 

Se Figur 1. 

2. Sæt adapter B i en stikkontakt der hvor du ønsker at have bedre signal i huset. 

3. Bemærk at begge adaptere skal tilkobles direkte i stikkontakten for køre optimalt. Dvs. de 

skal ikke tilkobles stikdåser el.lign. 

4. Tryk og hold Security knappen, på adapter A, nede i mellem 6-7 sekunder. Enheden vil 

blive nulstillet og genstartet med ny tilfældig netværksnøgle (NKM). Vent 1 minut og forsæt 

så til punkt 4. 

5. Tryk på Security knappen, på Adapter A, og hold den nede i 1-2 sekunder. 

6. Inden for to minutter tryk på Security knappen, på Adapter B, og hold den ende i 1-2 

sekunder. 

7. Adapter A og B skulle nu være forbundet, hvilket kan ses ved at data lyset på begge enheder 

er tændt.  

8. Forbind det andet medfølgende netværkskabel til LAN1 på adapter B og til din computer. Se 

Figur 2.  



 
Figur 2. Adapter B tilsluttet til PC. 

 

Bemærk at hvis man har lavet en fejl eller ønsker at starte forfra, så kan man reset begge enheder 

for at gendanne dem til fabriksindstillinger. 

Adapter A: holde Security/Reset knap nede mellem 10-15 sekunder. 

Adapter B: Brug en papirclips eller lignende og sæt den ind i det i lille hul ved siden af hvor der står 

reset. Man kan mærke når man trykker knappen ned. Hold den nede mellem 10-15 sekunder. 

Bemærk at reset virker ikke hvis man ikke holder knappe nede hele tiden. Det er vigtigt at man 

holder reset knappen nede mellem 10 og 15 sekunder ellers vil enhederne ikke blive gendannet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Web konfiguration. 

1. Åbn din internet browser og skriv i adresse feltet 192.168.1.1 

2. Vælg admin og indtast kodeordet admin. Tryk på login. 

 

 

 

 

 

 

3. Tryk på Setup Wizard.  

 

 

4. Den næste side vil give dig et overblik over opsætningen af netværkssættet. Tryk på Next. 

 
 

 



5. Adgangskoden er som standard sat til admin for både ADMIN og USER, ønskes du at ændre 

den så skriv dem her. Ønsker du at beholde standard koden så tryk på Skip. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vælg din tidszone og tryk på Next. 

 

 

7. Vælg Bridge under Connection Type. 

 



8. Sæt flueben i LAN1 og LAN2 under Lan Port og i SSID1, SSID2, SSID3, SSID4 under 

WLAN Port. Tryk Next. 

 

 

9. Her kan du indstille SSID navnet for Wi-Fi adapteren (wireless Network Name feltet). Man 

kan give den samme SSID navn som routeren har. På denne måde vil man ikke kunne se den 

over listen af tilgængelige netværk og dine trådløse enheder vil selv vælge om de er tilkoblet 

til din router eller til adapter B. Husk der er forskel på store og små bogstaver. Man kan også 

selv vælge et nyt SSID navn. Under Country vælg land. Tryk på Next. 

 

 

10. Hvis SSID er sat til det samme som på det eksisterende netværk(trin 9.), så skal Wirelsess 

Security Mode sætte til det samme som din trådløse router bruger. Du kan finde de 

oplysninger i enten din router manual, på nogle computere kan man se hvilken security 

mode de bruger når man ser listen over trådløse forbindelser eller kan man ringe ind til sin 

internet udbyder for at spørge dem om hvilken security mode routeren bruger (gælder hvis 

du har fået udleveret routeren fra din internet udbyder). Der er 4 typer 

sikkerhedsindstillinger; WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK og WPA/WPA2-PSK. Vælger man 

None vil alle kunne logge på dit netværk uden adgangskode. Tryk Next. 



 

 

11. Under Pre-Shared Key skal du skrive samme adgangskode som til din router hvis du har 

givet powerline adapteren samme SSID navn som din router(punkt 9). Husk der er forskel 

på store og små bogstaver.  

 

 

12. Her vil du se de valgte indstillinger. Hvis du ønsker at ændre noget så tryk på Back. Hvis du 

er tilfreds med opsætningen så tryk på Complete.  

 
 

13. Opsætningen er nu færdig og du kan nu frakoble netværkskabel fra adapter B og PC.  

Har du sat SSID og adgangskoden på Adapter B til det samme som på din trådløse router så vil den 

være usynlig på listen over tilgængelige enheder og dine trådløse enheder vil selv vælge om de er 

forbundet til Wi-Fi på din router eller på Adapter B.  

Hvis du ikke har givet den samme SSID som på din router så ville du kunne se den over 

tilgængelige Wi-Fi forbindelser og du ville kunne logge på den. 



Du kan også forbinde ikke-trådløse enheder på Adapter B ved brug af et netværkskabel. 

 

For mere info angående opsætning og ændring af indstillinger se manual:  

http://www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf 

http://www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

