
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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NB! Du finder alle vejledinger på fiber.aura.dk under punktet ‘Support’.

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

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

Bruges kun hvis 
du ikke har HDMI.

Trådløs internet via den indbyggede  
router i fiberboksen
Din fiberboks har indbygget router og 
dermed mulighed for trådløst netværk.
På det påsatte mærke på Fiberboksen, 
kan du se de oplysninger du skal bruge 
for at tilkoble din computer trådløst med 
netværket.

Ønsker du at ændre dit netværksnavn 
og/eller dit password til det trådløse 
netværk, sker det ved at tilkoble din 
computer med et kabel til din fiberboks.
Du kan se mere om dette i vejledningen 
til fiberboksen. 

1:    SSID: Dette er dit netværksnavn, og 
dermed også det du siden skal finde 
på din liste over netværk. 

2:    WPA Key: Dette er din adgangskode til 
det trådsløse netværk. Windows kan 
også kalde denne for en netværks
nøgle. Husk der er forskel på store og 
små bogstaver. 

Skal du bruge hjælp til opkobling på dit 
trådløse netværk, så læs mere i ‘Opkob-
ling af computere til dit trådløse net-
værk’, som du finder på hjemmesiden.

Læs evt. mere på fiber.aura.dk

1

2



Fiberboks

TV boks

Scart-stik

Netværkskabel

Traditionelt antennekabel

HD
M

I k
ab

el

Radio
Netværkskabel

Strømforsyning

Dit TV 

Strømforsyning

Telefonstik

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

Du får adgang til Waoo!s TV portal 
via din TV boks. Læs mere i 
’Brugerguide til Waoo! TV portal’.

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

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’.

Fordeler

Tilsluttes med Fconnector

Hovedmenuen i Waoo!s TV portal,

Multifunktionsfjernbetjening

Ubrugte udgange bør  
afsluttes med en 
slutmodstand
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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. 87 92 55 77 og tast 3.  
Vi sidder klar til at hjælpe dig!

 
Åbningstider teknisk support:
Alle hverdage kl. 8  20
Lørdag og søndag 1220
Helligdage kl. 10 16
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