Dårligt Internet signal
Denne guide har til formål at hjælpe dig med at fejlsøge din egen Internet
installation for fejl. Vi anbefaler at man først kigger i guiden ”Det rigtige
antennegrej”. Her kan vurdere om ens antenneinstallation trænger til at bliver
fornyet. Følg nedenstående fremgangsmåde og fortsæt trin for trin, for at fejlsøge
din Internet installation. Alt fremvist antennegrej kan købes i vores butik på
Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV. Hvis man ikke selv ønsker at fejlsøge sin Internet
installation kan du kontakte antenneforeningen og bestille et teknikerbesøg. Vi
yder kun support på vores eget netværksudstyr.
Fremgangsmåde
Trin 1
Tjek om dit kabelmodem er online. I dette trin er der fremvist hvordan man tjekke
de tre mest brugte kabelmodem for online status. Herved kan man tjekke om man
er på Internettet hvis ens kabelmodem er online. Hvis du derfor ikke har forbindelse
på computeren og er online på kabelmodemmet, er det højeste sandsynligt din
computer der er problemet. Dette yder GVD Antenneforeningen ikke support på.
Her skal du i stedet kontakte din computer forhandler. Husk og prøv med flere
forskellige computere hvis du har mulighed for det. Det første kabelmodem er
fremvist på næste side. Find det kabel modem du har og følg teksten. Hvis du er i
tvivl kan du kontakte antenneforeningen.
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Cisco EPC3925 Kabelrouter
Det første kabelmodem er en samlet boks med integreret router og kabelmodem,
altså en kabelrouter. Her skal lysdioden ”POWER”, ”DS”, ”US” og ”ONLINE” lyse grøn
konstant. Når disse lyser, er kabelrouteren online og du er på Internettet. Hvis ”DS”
og ”US” blinker er kabelrouteren ved at opdatere sin firmware og må derfor ikke
afbrydes til alle fire overnævnte lysdioder lyser konstant grøn.
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Trin 2
Tjek altid først hos naboen om de oplever samme problem, hvis de også har GVD
Internet. Hvis naboen oplever samme problem, kontakt da antenneforeningen
med information om dig og din nabos adresse og situation. Hvis naboen ikke
oplever det samme, er der stor chance for at fejlen ligger hos dig lokalt i huset.
Husk også at kigge driftstatus på hjemmesiden. Hvis problemet ligger i driften,
arbejder vi så hurtigt vi kan, for at løse problemet.
Trin 3
Kontroller dit TV signal. Hvis dette også er blevet dårligere, er der muligvis tale om
kabelbrud på din stikledning. TV signalet sendes i samme antennekabel som
Internettet, hvor Internet signalet er mest følsomt. Det er derfor typisk via Internettet
man mærker kabelfejlen først. Kontakt antenneforeningen, hvis du har mistanke
om, at dette er tilfældet.
Trin 4
Hvis dit Internet føles ustabilt tjek da din Internet hastighed ved at følge guiden
”Hastighedstest”. Herefter kan du bedømme om din Internet hastighed er dårlig,
set ud fra dine hastighedsoplysninger på dit Internet kundekort. Hvis du har flere
computere, tjek da om du har dårligt Internet signal på alle dine computere. Husk
at tjekke forbindelsen med netværkskabel direkte i kabelrouteren. Hvis du benytter
eget trådløst udstyr eller kan vi ikke garantere den trådløse forbindelse.
Hvis det løser problemet at sætte kablet direkte i routeren eller kabelrouteren, se
da guiden ”Dårligt trådløst netværk”. Her er der gennemgået hvordan du kan
tjekke om dit trådløse signal er i orden.
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Trin 5
Gennemgå dine kabler. Tjek først om der er synlige brud på kablerne. Tjek
herudover om du har lavet din installation korrekt i forhold til guiden ”Internet
installation”. Vi anbefaler at man som minimum benytter CAT 5e netværkskabler.
Herudover anbefaler vi, at man benytter kabler med en aflastning som
nedenstående billede. Hvis ikke ens netværkskabler overholder CAT 5e
standarden, kan det betyde at man ikke opnår en fuld hastighed på sit netværk.
Du kan opleve pakke tab, ustabilt Internet og i værste fald falde af dit
lokalnetværk hvis dine kabler er for gamle.
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Trin 6
Tjek alle dine stik i din installation. Her er det vigtigt at gevind stikkene ser ud som
nedenstående. Det er vigtigt at kablet er skubbet helt ind i stikket, således at man
kan se den hvide plastik kappe helt fremme ved hullet, som ved nedenstående
billede. Herudover kan dit kabel være irret, hvis du har haft en utæt samling. Hvis
dette er tilfældet skal du lave en ny samling med et nyt stik. Tjek herudover om alle
stik sidder stramt skruet på. Pas på ikke at efterspænde for meget, da du kan skrue
dem over gevind. Husk aldrig at efterspænde gevind stikket ved kabelmodemmet
eller kabelrouteren med en nøgle. Her må du kun benytte fingrene, for at undgå
at ødelægge stikket.
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Herudover er det vigtigt at inder lederen kun stikker et par millimeter ud, som på
nedenstående billede.
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Hvis ens gevind stik ikke ser ud som på de to tidligere billeder, vil det være en
fordel at lave en ny samling. Hvis det ikke er de samme stik der anvendes, kan det
også være en fordel at købe nye stik til sin installation. Hvis man skal lave en ny
samling til sit gevind stik, kan du benytte nedenstående afisolering som eksempel.
Skærmen af flettet metal, trækkes tilbage henover den ydre plastikkappe.
Folieskærmen, som sidder ovenpå den indre plastikkappe, skal dække hele
plastikkappen indtil inder lederen blottes. Vær forsigtig med ikke at berøre
folieskærmen, da den meget nemt kan gå i stykker. Ligeledes gælder det
skærmen af flettet metal, her kan de små ledere nemt knække. Når man har en
afisolering som nedenfor, presser man kablet ind i gevind stikket. Det er vigtigt, at
man kun presser den på stikket og at man derfor ikke drejer den på stikket. Hvis
man drejer stikket på, risikere man at ødelægge de to skærme og dermed
ødelægge sin samling.
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Trin 7
Hvis du stadig ikke kan modtage dit Internet signal korrekt, skal du kontakte
antenneforeningen. Her kan supporten hjælpe dig med at fejlsøge yderligere og
der er mulighed for at få lavet et teknikerbesøg for 299 DKK, hvor teknikeren måler
din installation igennem. Herefter ved du hvor fejlen ligger og teknikeren eller dig
selv, kan fortage de ændringer der skal laves. Hvis fejlen ligger i
antenneforeningen installation er teknikerbesøget uden beregning. Såfremt fejlen
findes i din egen installation er teknikeren berettiget til at fakturere
teknikerbesøget.
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