


Husk markering på 

mur eller sokkel 
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Din opgave er at 
markere ønsket 
placering på mu
ren
Husk at den ind
vendige boks pla
ceres på den anden 
side af muren og 
kræver tilslutning 
til 230V stikkontakt. 

Vi lægger fiber
røret ind til dit 
hus
Du behøver ikke 
være til stede 
under etablerings
arbejdet.

Serviceteknike
ren kommer på 
besøg
Du vil blive kontak
tet vedr. tidspunkt. 
Det er nødvendigt, 
at du er hjemme 
under tekniker
besøget.

Tilslutning
Så snart fiberbok
sen er på plads, vil 
de produkter, du 
har bestilt, være 
klar til brug.

Vi blæser 
fiberen ind
Du behøver ikke 
være til stede un
der etablerings
arbejdet.

Etablering af fibernet
Fibernettet bliver etableret i din bolig i 5 nemme trin. Når vi har etableret fibernet til din bolig, 
sørger vi selvfølgelig for, at din grund efterlades i samme stand, som da vi påbegyndte arbejdet. 

Er du i tvivl om den optimale placering af fiberboksen?
Du kan se mere i vores installationsvejledning til private, som du kan finde her: aura.dk/fiber
vejledninger under "Installation". Eller du kan kontakte vores kundeservice, hvis du har brug for 
hjælp og vejledning til hvilken placering, der er den bedste for dig. Ring til os på tlf. 87 92 55 77.

Afstand påvirker hastigheden
Vi lover hastighedsgaranti ved direkte kabeltilslutning fra computer til fiberboksen, men også på 
et trådløs netværk vil du opleve en høj internetnet hastighed, såfremt du har placeret din fiber
boks optimalt. En central placering i huset er at foretrække, for at opnå den højst mulige ha
stighed , da f.eks. mure, stålkonstrutioner og elektrisk udstyr kan nedsætte hastigheden på det 
trådløse netværk. 
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OBS: Manglende markering kan forsinke installationen af fibernet i din bolig. 
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