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Computer Computer

Fiberboks med indbygget router Fiberboks med indbygget router

Med kabel Trådløs

Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af AURA Fiber.

Eksempel på 
fiberboks

Eksempel på 
fiberboks
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Opret en trådløs adgang til din fiberboks

Din sikkerhed
Det er meget vigtigt, at du gør dit trådløse netværk sikkert, så 
andre ikke kan bruge det uden din viden og tilladelse. 
Ønsker du at gøre brug af det indbyggede WiFi i fiberboksen, kan 
du læse, hvordan du tilslutter trådløst netværk på de følgende 
sider. 
Har du bestilt Waoo Smart WiFi, skal du følge vejledningen til 
opsætningen/installationen af dem. De hedder Waoo Smart Wifi  
AirTies 4920. Og du kan bl.a. finde en vejledning påaura.dk/fiber-
vejledninger

Det siger loven
Vi er lovmæssigt forpligtet til at logge al trafik på internettet i 
forbindelse mod terror bekæmpelse. Det er derfor vigtigt, at du 
ikke deler din trådløse forbindelse med andre, da det er ejeren 
af routeren, der er ansvarlig for trafikken på routeren. Ved en 
eventuel henvendelse fra myndighederne, kan vi kun oplyse ejer 
af routeren, som skal identificere brugere på net værket. 

Der ydes udelukkende support på udstyr leveret af AURA Fiber.!
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Telefoni via din Fiberboks

For at kunne tilslutte din nuværende telefon til routeren skal telefonen have et 
RJ11 stik. I dag er langt de fleste telefoner udstyret med et RJ11 stik, men hvis 
det ikke er tilfældet, kan du købe en omformer. Hvis din telefoni ikke virker efter 
korrekt tilslutning, skal du kontakte vores tekniske support på 87 92 55 77 - tast 
3.

Brug udgangen "Phone 1"
på fiberboksen

Telefon

Eksempel på 
fiberboks

!

Fiberboks
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Hvorfor skal min trådløse forbindelse sikres?
Det anbefales at sikre den trådløse forbindelse, så andre ikke 
bruger forbindelsen uden ejers tilladelse. Ejeren af forbindelsen har 
det lovpligtige ansvar. Det betyder, at ejer hæfter for alle down-
loads foretaget på forbindelsen, selv om det ikke nødvendigvis er 
ejeren selv, der har foretaget downloads.

Hvad mener I med Hastighedsgaranti?
Waoo og AURA Fiber garanterer, at du på din kablede forbindelse 
får den hastighed, du betaler for. Gå ind på testdinhastighed.dk 
og mål din hastighed. Når du tester din hastighed, skal du være 
opmærksom på forudsætningerne for korrekt måling:

1. Foretag målingen med kabel direkte på din fiberboks.
2. Slå dit trådløse netværk fra.
3. Luk alle kørende programmer.
4. Brug godkendte kabler (kategori 6).
5. Slå din indbyggede firewall og dit antivirusprogram fra  
 (husk at slå dem til igen efter testen).

Brug en nyere computer.

Ofte stillede spørgsmål
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