
Quick Guide 
Denne guide giver dig et overblik over, hvordan dit nye 
udstyr skal forbindes til blandt andet dit fjernsyn og din 
computer. Guiden viser også, hvor du kan læse mere. 

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!
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Læs mere om kabling
af dine apparater i 
‘Installationsvejledning til 
private’.

Læs mere om opsætning af AURA Fibers trådløse router 
i ‘Brugervejledning til trådløs router’.
NB! Har du egen trådløs router, så kontakt producenten, hvis du har brug for hjælp til opsætning.

Hvis du ikke har en router, skal 
du trække et kabel direkte fra din 
computer til fiberboksens port 1.

nr. 2, 3 og 4 er kun til TV-bokse.}

NB! Du finder alle vejledinger på fiber.aura.dk under punktet ‘Support’.
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Du får adgang til Waoo!s TV portal 
via din TV boks. Læs mere i 
’Brugervejledning til Waoo! TV portal’
- herunder opsætning af billedformat.

Læs mere om 
tilslutning af din TV 
boks i ‘Installations-
Guide til Waoo! TV 
boks Airties 7210 + 
7310’.

Læs om dine telefonitjenester i 
‘Brugervejledning til Waoo! telefoni’.

Hovedmenu i Waoo!s TV portal

Multifunktionsfjernbetjening

nr. 2, 3 og 4 er kun til TV-bokse.

Benytter du dig af radio, skal den 
tilkobles med antennekabel.

Fordeler

Radio

NB! Du finder alle vejledinger på fiber.aura.dk under punktet ‘Support’. Læs mere om opsætning af mail osv. i vejledningen ‘Kom godt i gang’

Ser du TV uden boks, så kan  
du læse mere om kabling i  
‘Installationsvejledning til private’.



V
ERSIO

N
 10 - 07 - 2014

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?
 
Så klik ind på fiber.aura.dk eller
kontakt vores tekniske support på  
tlf. 70 150 175 eller support.fiber@aura.dk. Vi 
sidder klar til at hjælpe dig!

 
Åbningstider teknisk support:
Alle hverdage kl. 8.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00
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