
Optimering af dit trådløse net 
 

Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. 

 

Du skal dog være opmærksom på følgende: 

 

- Den hastighed du køber er garanteret via kablet forbindelse direkte i modemmet. Der er for mange 

faktorer som spiller ind i et trådløst net, til at hastigheden kan garanteres. Det vil du også blive 

opmærksom på i denne vejledning. 

- Hvis du f.eks. har en hjemmearbejdsplads eller en spillekonsol, kan det være en fordel at trække et 

kabel, da et trådløst net kan have svært ved at leve op til de krav som nogle enheder stiller. 

 

Flere ting i denne vejledning kræver at du logger ind i modemmet for at ændre og tilpasse forskellige ting. 

Det gøres ved at åbne en browser og i adresse feltet skriv ”192.168.10.1” og taste disse login oplysninger: 

 

Brugernavn: user 

Kodeord: userpass 

 

 

  



Placering 
 

Generelt skal man forsøge at give modemmet så frit et udsyn som muligt, ikke gemme det bag et TV, reol 

eller i et skab. Undgå at placere dit modem ved en varmekilde, og et sted der er temperaturudsving. 

 

Modemmet leverer det bedste trådløse signal, når modemmet står oprejst og ikke ligger ned. Modemmet 

skal helst stå lidt oppe i højden, dvs. 1,5 - 2 meter over gulvet, og på den etage i bruger trådløse enheder 

mest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk, det er ødelæggende for signalet at skulle igennem f.eks. radiatorer eller andre stål objekter 

(skriveborde, reoler o. lign.). Flyt modemmet så der er mindst mulig materiale imellem modemmet og de 

enheder der skal bruge det. Hvis modemmet flyttes en halv meter, kan det betyde meget for signalet. Tænk 

på at des bedre gemt modemmet er, jo mere skal det trådløse signal igennem, hvilket gør det svagere. 

 

  



Kanaler 
 

Er der mange trådløse net i nærheden af dig, vil det forringe dit trådløse net, da trådløst net deler 

båndbredde med alle dem der bruger samme kanal. Oplever du problemer med dit trådløse net kan det 

være en fordel at skifte kanalen. Der kan komme indstråling (forstyrrende signaler) fra andre enheder 

(andre routere, mikrobølgeovne, trådløse telefoner, babyalarmer o. lign.) som ødelægger eller overdøver 

signalet fra dine enheder. I mange tilfælde kan det hjælpe at flytte til andre kanaler. 

 

Under ”Wireless” og ”Radio Settings” kan du skifte den kanal dit trådløse net kører på. Her vælger du en 

kanal der enten er 1, 6 eller 11 (trådløs forbindelse optager 5 kanalpladser, hvor man indstiller den 

midterste kanal. Dvs. at kanal 6 bruger kanal 4-8 og kanal 11 bruger kanal 9-13). 

 

 
Standard står modemmet til ”Auto”. Det betyder at modemmet selv prøver at finde ud af hvilken kanal der 

er bedst. Ulempen ved ”Auto” er, at i det modemmet skifter kanal, vil du opleve en kortvarig afbrydelse af 

dit trådløse signal. Dette kan du undgå ved at vælge en fast kanalindstilling. 

 

Når du flytter kanal på det trådløse, så lav evt. en hastighedstest (f.eks. speedtest.asom-net.dk eller 

speedtest.net). Det er den bedste måde at finde den kanal med færrest forstyrrelser.  

 

BEMÆRK: Det kan ændre sig løbende hvilken kanal der er bedst (andre enheder skifter kanal eller nyt 

udstyr kommer til) 

  



Yderligere muligheder 
 

Båndbredde 
 

Har du problemer med udfald, kan problemet være forstyrrelser. En mulighed er at ændre modemmet til at 

køre 20MHz båndbredde i stedet for 40MHz. Det vil ofte være en fordel, da 40MHz kræver bedre 

signalforhold end 20MHz. 

 

Under ”Wireless” og ”Radio Settings” kan du ændre båndbredden (Channel Width) på dit trådløse net. Der 

skal den stå til 20MHz, i stedet for ”Auto”. 

 

 
 

Opdeling af 2.4GHz og 5GHz (ikke alle modemmer har 5GHz) 
 

Modemmet understøtter trådløs forbindelse på både 2,4GHz og 5GHz båndet. Hver bånd kører med sin 

egen sender og modtager. Hvis du har enheder som understøtter 5GHz kan du udnytte begge bånd, ved at 

fordele enhederne mellem dem. 

Under ”Wireless” og ”Radio Settings” kan du ændre navnet (Network Name (SSID)) på dit trådløse net. Du 

kan f.eks. tilføje ”5” til navnet. Hvis dine enheder viser, det ”nye” netværk ved en søgning, har det en 5GHz 

antenne. Hvis den ikke viser den, har du ikke en enhed med 5GHz. 

 



 
 

 

Kryptering 
 

Har du enheder der slet ikke vil komme på det trådløse net. Det viser sig typisk ved at enheden kan se det 

trådløse net, men når du vælger det og skriver koden, sker der ikke mere. 

 

Et problem kan være at din enhed ikke kan håndtere krypteringen, eller den trænger til en driver 

opdatering (se længere nede). 

 

Under ”Wireless” og ”Wireless Security” kan du ændre krypteringen. Her kan du prøve forskellige 

indstillinger og se om det gør at enheden kommer på. Husk dog at hvis du slåer sikkerheden helt fra 

(Vælger: None under Security Mode) skal du slå den til igen, når du er færdig med at teste. 



 
 

 

Opdatering af Netkort drivere 
 

Det kan være en løsning at opdatere driver på det trådløse netkort. Hvis du bruger en stationær eller 

bærbar PC kan vi anbefale se om der er nye opdateringer. Ofte kan det gøres via ”Windows Update”, eller 

skal du ind på producentens hjemmeside og finde driveren. 

 

Ekstra enheder 
 

Hvis alle disse ting ikke har hjulpet dig til at få et tilstrækkeligt godt trådløst net, vil vi anbefale at skaffe et 

Access Point. Har du i forvejen en router, kan den også bruges. 

 

Wireless Extender: Vi anbefaler ikke brugen af Wireless repeatere eller extender. 

 

Access Point (AP): AP er den optimale løsning til at forbedre dækningsområdet på det trådløse 

net. Det gøres ved at konfigurere AP, med nøjagtigt de samme indstillinger 

som modemmet. Den skal have samme SSID, kryptering, kode. Så arbejder de 

2 enheder sammen og din enhed vil ”hoppe” imellem de 2 uden du mærker 

det. Vi yder dog ikke support på opsætningen. 

 

Router:  Kan konfigureres som AP, der skal DHCP server dog deaktiveres og kablet skal 

sidde i LAN porten i stedet for WAN/Internet som normalt. Vi yder dog ikke 

support på opsætningen. 

 

 

Andet 
 

Dit modem understøtter op til 10 trådløse enheder samtidigt. Kommer der en 11. på, vil den smide en af de 

andre af. 


