QUICK GUIDE
Sådan tilslutter du dit udstyr til din fiberboks.
God fornøjelse med dit fiberbredbånd!
Fiberboks Nokia og Icotera 4850i router

FIBERBREDBÅND • TV • TELEFONI

Trådløs internet via routeren
For at komme på det trådløs netværk skal du benytte det SSID og
password, du får tilsendt på e-mail. Skulle du have mistet SSID og
Password kan disse oplyses eller ændres ved at kontakte kundeservice.

Trådløs internet via Smart WiFi
Har du Smart WIiFi står Wi-Fi Name og Password under bunden på dine
Smart WiFi enheder.
1: W
 iFi name: Dette er dit netværksnavn, og dermed også det du siden
skal finde på din liste over netværk.
2:  Password: Dette er din adgangskode til det trådsløse netværk.
Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk der er
forskel på store og små bogstaver.
Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget
personligt. Vi anbefaler dog, at du bruger default navn og kode på Smart
WiFi.

Billedet viser, hvor Wi-Fi Name og Password står
under bunden på din Smart WiFi enheder
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Ønsker du at kable din PC til din router, skal
du kable den i port 1 i routeren.
Illustrationen her viser situationen, hvor
du både ønsker at have Smart WiFi, og
samtidig har brug for en kablet forbindelse.
Her sætter du en swich mellem routerens
port 1 og Smart WiFi 1s port 1. Og PC skal
kables til switch.

TV via Kabel TV
Skal du tilslutte flere TV via
Kabel skal du bruge en fordeler.

Ubrugte udgange i fordeleren bør
afsluttes med en slutmodstand.
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KONTAKTINFORMATION
Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77
Kundeservice har åbent:
 andag - torsdag kl. 8 - 16
m
f redag kl. 8 - 15

Teknisk Support

Tlf: 87 92 55 77 - tast 3
Supporten har åbent:
 lle hverdage kl. 8 - 20
a
l ørdag, søndag og helligdage kl. 10 - 14

Adresse

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email

fibernet@aura.dk

Web

aura.dk

