


Läs detta innan du sätter igång!
Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du 
ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nät-
verkskabel från datorns nätverkskort. Nätverkskabel finns att köpa på alla 
ställen där de säljer elektronik.

Kontrollera sedan dina nätverksinställningar. Detta görs på lite olika sätt i 
olika versioner av Windows. Nedan finns en beskrivning för de vanligaste 
versionerna.

  Öppna upp nätverksinställningarna.

Windows XP
Start / Kontrollpanelen / 
Nätverks- och Internet-in-
ställningar / Nätverksanslut-
ningar / Högerklicka på 
”Anslutning till lokalt nät-
verk” – Egenskaper.

Windows 2000
Start / Inställningar / Kon-
trollpanelen / Nätverk-
sanslutningar / Högerklicka 
på ”Anslutning till lokalt 
nätverk” – Egenskaper.

Windows 98
Start – Inställningar – Kon-
trollpanelen – Nätverk.

Markera “Internet Protocol (TCP/IP)”* och klicka på Egenskaper.

Markera ”Erhåll IP-adress automatiskt” och ”Erhåll adress till DNS-server 
automatiskt”.

Klicka “OK” / “OK” / Stäng alla fönster.

  Ställ in Internet Explorer 

Windows XP
Start / Kontrollpanelen / Nätverks- och Internet-inställningar / Internet-alterna-
tiv

Windows 2000 & Windows 98
Start / Inställningar / Kontrollpanelen / Internet-alternativ

Under fliken “Allmänt” / “Startsida” fyller du i adressen ”http://login.stadsnat.se

Under fliken “Anslutningar” kontrollerar du att “Ring aldrig upp någon anslut-
ning” är markerad under “Inställningar för fjärr- och VPN-anslutningar”



1  När du anslutit datorn till det lokala nätverket.

Starta din webbläsare (Internet Explorer eller motsvarande) och du
hamnar automatiskt på startsidan.

2  Om det är första gången...

… du är inne bör du följa de steg som startsidan visar. Det först du ska göra 
är att testa så att din programvara klarar av portalen. Detta görs automatiskt 
när du trycker på knappen ”Testa din dator!”.
Går allting bra kan du nu välja att registrera dig. För att kunna beställa In-
ternetanslutningar och använda de tjänster som finns i stadsnätet måste du 
registrera dig.

  Klicka på knappen “LAN-inställningar” 
  och se till att det ser ut som på bilden nedan.
Klicka “OK” / “OK” / Stäng alla fönster.

Dina nätverksinställningar är nu klara. Beroende på vilken version av Win-
dows du använder kan du behöva starta om datorn för att ändringarna ska 
börja gälla.

* Saknas TCP/IP i listan måste det först installeras. Till det behöver du din 
Windows CD. Klicka på “Lägg till” / Välj “Protokoll” / Klicka på “Lägg till” / Välj 
“Microsoft” / Välj “TCP/IP” / Klicka “OK” / “OK”



Läs igenom villkoren. 
Längst ner på sidan väljer 
du om du är en privatper-
son, eller företag/organi-
sation och trycker sedan 
“Fortsätt>”.

På nästa sida, sidan 2, fyller du i dina personuppgifter. Alla uppgifter som 
har en röd stjärna (*) och färg måste fyllas i. Klicka på “Fortsätt>” när du är 
klar.

OBS! Om något inte är korrekt ifyllt kommer du inte vidare, anledningen står i 
rött överst på sidan.

På sida tre i registreringen ser du dina inmatade uppgifter. Om något inte 
stämmer klickar du på “<Ändra” och rättar till felet. Om allt stämmer skall du 
godkänna att du accepterar angivna villkor genom att markera i rutan längst 
ner på sidan. Vill du veta mer om villkoren klickar du bara på länkarna. När du 
har godkänt villkoren klickar du på “Slutför>”.

Sida fyra bekräftar registreringen.
OBS! Det är viktigt att du kommer ihåg det användarnamn och lösenord du 
angivit under registreringen. Har du en skrivare bör du skriva ut kontoupp-
gifterna. (Klicka på knappen ”Skriv ut sidan”)

Klicka sedan på knappen ”Klicka här för att logga in i stadsnätet” för att logga 
in i stadsnätet.

3  Logga in

Du kan nu använda det användarnamn och lösenord som du har valt för ditt 
stadsnätskonto. Som leverantör skall du välja Stadsnätet (Lokalt).

När du loggat in hamnar du på din personliga startsida. Från denna sida kan 
du bl.a. se vilka tjänster du abonnerar på och ändra dina kontouppgifter.

Vill du exempelvis beställa en Internet-anslutning, kan du läsa om alla till-
gängliga tjänster under “Tjänsteutbud”.
För att beställa Internet-abonnemang följer du instruktionerna från 
respektive leverantör.

4  Registrera ditt 
Internet-abonnemang

När du har fått ett använ-
darnamn och lösenord av 
den Internetleverantör du 
valt under Tjänsteutbud 
måste detta aktiveras för 
att fungera i stadsnätet. Du 
loggar in som vanligt med 
ditt stadsnätskonto.

Under “Min startsida” klickar du på menyn “Registrera Internet-tjänst”.
Här skriver du in uppgifterna du fått av din Internet-leverantör.
OBS!  Glöm inte att välja rätt leverantör.



6  Byta tjänsteleverantör

När du klickat på utloggnings-knappen hamnar du på inloggningssidan. Om 
du skall byta leverantör klickar du på knappen “Logga in till annan leverantör” 
längst ner på sidan. Följ instruktionerna som följer.

7  Logga in till tjänsteleverantör

Du ska nu stå på inloggningssidan (se bild).
Nu loggar du in med de konto-uppgifter du fått av din Internetleverantör, 
och börja surfa.

OBS! Hädanefter behöver du bara logga in med dessa uppgifter för att an-
vända stadsnätet. Vill du byta internetleverantör i framtiden behöver du dock 
använda din Stadsnätsinloggning.

När du är klar klickar du på “Spara”.
För att kunna använda den nyregistrerade Internet-tjänsten måste du först 
logga ut från ditt stadsnätskonto, byta tjänsteleverantör och logga in med ditt 
nya konto.
För att förenkla denna process kan du klicka på länken ”Byt tjänsteleverantör” 
i den gröna informationsrutan som dyker om. Använder du denna metod kan 
du hoppa direkt till steg 7.

OBS! Det kommer eventuellt upp en ruta som frågar om du vill köra en JAVA-
applet. En JAVA-applet är ett program som körs på din dator och behövs för 
att kunna logga in till den nya leverantören. För att köra program måste du 
klicka ’Ja’.

5  Logga ut

För att logga ut väljer du “Logga ut” i topp-menyn och klickar sedan på “Logga 
ut ur stadsnätet”. Om inte utloggningen fungerar kan det bero på att du har 
något program som stoppar nya fönster, t ex en brandvägg. För att stadsnätet 
ska fungera måste du ändra inställningarna i detta program så att inte några 
fönster från stadsnätet stoppas.



Kontrollera din IP-adress

Om du använder Windows 2000 eller Windows XP

• Välj Start/Program/Tillbehör/Kommandotolken.
• Skriv: ipconfig
• Tryck ENTER eller klicka på “OK”.

Om du använder Windows 95, 98, eller ME

• Välj Start/Kör.
• Skriv: winipcfg
• Tryck Enter eller klicka på “OK”.
• Kontrollera att nätverkskortet är valt 
 i listan.
• Kontrollera att nätverkskortet tilldelats 
 en IP-adress.
 Om ip-adressen börjar med 169.254.x.x 
 har ett fel uppstått.
• Kontrollera nätverkskonfigurationen 
 och ditt nätverksuttag och utför sedan 
 nedanstående steg.

Om du använder Windows 2000 eller Windows XP

• Skriv: ipconfig /release <ENTER>
• Skriv: ipconfig /renew <ENTER>

Om du använder Windows 95, 98, eller ME

• Tryck på knappen “Frigör”
• Tryck på knappen “Förnya”

Problem?

Har du problem med…

• … din dator, eller annan kringutrustning, skall du vända  
 dig till den som levererat datorn eller utrustningen.

• … din Internet-uppkoppling skall du kontakta din 
 Internet leverantör.

• … att koppla upp dig mot Stadsnätet för första gången  
 skall du i första hand kontrollera dina inställningar med 
 informationen i ”Nätverksinställningar” som finns till 
 sammans med denna information.

• … att din anslutning till Stadsnätet eller inloggning till  
 Stadsnätet har slutat att fungera kan du först och  
 främst prova med att kontrollera alla anslutningar och  
 sedan starta om datorn.

Om problemet ändå skulle kvarstå kan du 
ringa eller skicka e-post till
vår support enligt nedan:

Telefon: 020-23 95 00
Teltid: måndag-fredag 8:00-17:00
E-post: felanmalan@thalamus.net


