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Opkobling af computere 
til dit trådløse netværk
Sådan kobler du dig på dit trådløse netværk
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Før du går i gang, skal du sikre dig at:
  Din computer har trådløst netkort.
   Det trådløse netkort er tændt. Der er ofte en fysisk knap på computeren til at aktivere 

netkortet.
  Hvis du bruger Windows XP, skal denne være opgraderet til Service Pack 3.
   På nogle computere er der installeret et program fra producenten af netkortet, som 

styrer det trådløse netkort. Dette program skal være deaktiveret, således at det kun er 
Windows, som bruges til at konfigurere det trådløse netværk.

Opkobling af computere 
til dit trådløse netværk
Denne guide viser, hvordan du opretter forbindelse fra din pc til dit trådløse netværk. Følg 
guiden for hver pc, der skal have adgang til det trådløse netværk. Der er guider til opkob-
ling af computere, der bruger Windows XP, Windows Vista og Mac Leopard/Tiger.
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Klik på  ’Start’ og derefter på  Kontrol-
panel.

Windows XP

Klik på  Skift til klassisk visning (hvis 
ikke du allerede er i  ’klassisk visning’).

Dobbeltklik på  Netværksforbindelser.

Du skal nu sikre dig, at din trådløse 
netværksforbindelse er aktiveret. Har 
ikonet (Trådløs netværksforbindelse) 
grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at 
aktivere forbindelsen.
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Hvis der er blå skærme, er forbindelsen 
aktiveret. Dobbeltklik på ikonet, for at få 
vist en liste over tilgængelige netværk.

Du kan nu se ét eller flere netværk på 
listen. Klik nu på det netværk, som du 
har navngivet på  ’Selvbetjening’. Klik 
herefter på  Opret forbindelse.

Tast din netværksnøgle, som du har 
oprettet på ’Selvbetjening’ og klik på  
Opret forbindelse.

Når forbindelsen er oprettet, vil det 
fremgå med en stjerne ude til højre.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.
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Klik på Windowsknappen nederst til 
venstre og derefter på Netværk.

Klik på Netværks- og delingscenter 
øverst i vinduet.

Klik på Administrer netværksforbindel-
ser.

Windows Vista
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Find ikonet ud for ’Trådløs netværksfor-
bindelse’. Har ikonet grå skærme, skal 
du dobbeltklikke, for at aktivere for-
bindelsen. Windows Vista beder nu om 
din tilladelse til at forsætte. Her klikker 
du Fortsæt – dit trådløse netkort vil nu 
være aktiveret. Hvis der er blå skærme, 
er forbindelsen aktiveret. 
Dobbeltklik derefter på ’Trådløs net-
værksforbindelse’, for at få vist en liste 
over tilgængelige netværk.

Klik på menuen Vis. Vælg derefter 
Trådløs.

Klik nu det netværk, som du har navn-
givet på ’Selvbetjening’. Klik herefter på 
Opret forbindelse.
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Tast din Sikkerhedsnøgle, som du har 
oprettet på ’Selvbetjening’ og klik på 
Opret forbindelse.

Din forbindelse er nu oprettet. Sæt et 
flueben i ’Gem dette netværk’ og i ’Start 
denne forbindelse automatisk’. Klik på 
Luk. 

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.



Fiberbredbånd   |   TV   |   Telefoni   |   8

Klik på Kontrolpanel.

Windows 7

Klik på Opret forbindelse til Internettet.

Klik på Trådløs.
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Klik på den netværksforbin-
delse, som du har navngivet på 
’Selvbetjening’.

Klik herefter på Opret forbin-
delse Lad der være flueben i 
”Opret forbindelse automa-
tisk”, hvis du vil have Windows 
skal huske dette, og logge på 
det automatisk fremover.

Tast din sikkerhedsnøgle til netværket 
ind, som du oprettede på ’Selvbetjening’.

Forbindelsen er oprettet, når der står 
’Tilsluttet’. God fornøjelse med din tråd-
løse router fra GE Fibernet.
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Klik på ikonet for Airport øverst i højre 
hjørne.

Klik nu det netværk, som du har navn-
givet på ’Selvbetjening’. Får du ikke vist 
noget netværk, kan det skyldes, at Air-
Port er slået fra. Dette kan du se øverst i 
vinduet under punktet ’Slå AirPort fra’.

Under ’Trådløs sikkerhed’ skal du vælge 
’WPA Personal’, og nedenunder indtaste 
den netværksnøgle du har oprettet på 
’Selvbetjening’. Sæt et flueben i ’Husk 
adgangskode i min nøglering’ og klik på 
OK.

Mac OS X - Tiger/Leopard

AirPort ikonet bliver nu sort, når der er 
oprettet forbindelse.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

Bemærk hvis du tidligere har installeret en adgangsklient til internet fra GE Fibernet, skal du 
have fjernet denne, før du går på nettet via din router.



Kontaktinformation
Du kan kontakte AURA Fiber, hvis du har spørgsmål

Kundeservice og Support
Telefon: 87 92 55 77

Kundeservice har åbent:
   mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
   fredag kl. 8.00 - 15.00

Supporten har åbent
   alle hverdage kl. 8-20
   lørdag, søndag og helligdage kl. 12-16

Adresse
AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email
privat.fiber@aura.dk

Web
fiber.aura.dk
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