QUICK GUIDE

Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye udstyr skal
forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din computer.
God fornøjelse med dit fiberbredbånd!

Fiberboks Icotera 6801

FIBERBREDBÅND • TV • TELEFONI

Fiberboks
Læs mere om kabling
af dine apparater i
‘Installationsvejledning
til private’.

Læs om dine telefonitjenester i
‘Brugervejledning til Waoo telefoni’.
Kable TV tilsluttes
med F-connector.
Netværkskabler

Strømforsyning

Netværkskabler

Trådløs internet via den indbyggede router i fiberboksen
På en Icotera 6801 er der indbygget en trådløs router. For at
komme på det trådløse netværk, skal du følge fremgangsmåde i den ”pixibog”, som du fik sammen med fiberboksen.
Her får du mulighed for at lave personligt netværksnavn og
adgangskode til dit netværk. Det gør du ved at tilslutte din
computer med et kable til fiberboksen. Pixibogen hedder
Quickguide til Icotera Fiberboks i6801. Find vejledninger
online på fiber.aura.dk/vejledninger.

Telefonkabel

Antennekabel

Smart WiFi enhed
Anvendelse af Waoo Smart WiFi som TV-bridge
Hvis du har et Smart WiFi sæt, som du vi anvende som
trådløst adgangspunkt og som TV-bridge, så du slipper for at
trække et netværkskabel fra din fiberboks til din TV-boks, så
skal du tilslutte dit udstyr som vist med orange kabler, og du
skal ignorere de stiplede kabler.
De sorte stiplede kabler viser tilslutning at TV-boks og
router/PC UDEN Smart WiFi.
De orange kabler viser tilslutningsmulighed MED Smart WiFi.

Radio
Benytter du dig
af radio, skal den
tilkobles med antennekabel.
Smart WiFi enhed

Fordeler

Strømforsyning

Netværkskabel
fra LAN 1 tilsluttes
direkte i PC hvis du
ønsker at kable din
computer.

Skal du have
tilsluttet flere TV
via Kabel skal du
bruge en fordeler.

TV via TV-boks

Netværkskabel

Læs mere om
tilslutning af din
TV boks i ’Installations-guide til
Waoo TV-boks
Airties 7410x’.

HDMI kabel

TV-boks 7410x

Ubrugte
udgange i fordeleren bør
afsluttes med
en slutmodstand.

Strømforsyning

Strømforsyning

PC

NB! Du finder alle vejledinger på aura.dk/fiber under ‘vejledninger’. Har du brug for yderligere hjælp, så kontakt teknisk support på 70 150 175.

TV via Kabel TV
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KONTAKTINFORMATION
Kundeservice
Tlf: 87 92 55 77
Kundeservice har åbent:
 andag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
m
f redag kl. 8.00 - 15.00
Teknisk Support
Tlf: 70 150 175
Supporten har åbent:
 lle hverdage kl. 8-21
a
lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16
Adresse
AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder
Email
privat.fiber@aura.dk
Web
aura.dk/fiber
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