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1/6: Undersøg ”admin password” 
 
Undersøg og notér koden som står bagpå Homebox routeren i feltet efter ”admin password:”. 
Denne kode skal bruges i det videre forløb. 
 
Læg mærke til at koden er en blanding af STORE BOGSTAVER og tal. 
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2/6: Log ind på Homebox router 
 
1: Skriv webadressen 192.168.1.1 ind i din webbrowsers adresselinje 
 
2: I feltet Bruger skrives admin 
 
3:  I feltet Adgangskode skrives din unikke kode som undersøgt på forrige side i denne guide 
 
4: Tryk på Login knappen 



  
  

3/6: Vælg Wi-Fi 2,4GHz 
 
Klik på tandhjulet til højre for teksten ”WiFi 2,4 GHz” 
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4/6: Ændre Wi-Fi kanal for 2,4GHz 
 
1:  Vælg Wi-Fi kanal på listen 
 
  Tip: En god idé kan være at starte fra en ende af og gå alle kanaler igennem med fx 1 dags mellemrum   
for at se om det gør en forskel. Og på den måde finde frem til hvilken Wi-Fi kanal som er bedst. 
 
2: Klik på Gem 
 
3: Klik på Hjem-knappen 



  
  

5/6: Vælg Wi-Fi 5GHz 
 
Klik på tandhjulet til højre for teksten ”WiFi 5 GHz” 
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6/6: Ændre Wi-Fi kanal for 5GHz 
 
1:  Vælg Wi-Fi kanal på listen 
   
  Tip: En god idé kan være at starte fra en ende af og gå alle kanaler igennem med fx 1 dags mellemrum for at se 
om det gør en forskel. Og på den måde finde frem til hvilken Wi-Fi kanal som er bedst. 
 
  På 5GHz kan det i visse tilfælde være en fordel at holde sig til enten kanal 36, kanal 40, kanal 44   
eller kanal 48. 
 
2: Klik på Gem 
 
3: Klik på Hjem-knappen 
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