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Indhold Fibernet fra Fibia
Velkommen 
I denne installationsguide får du en kort gennemgang af, hvordan du tilslutter din 
computer til internettet – enten via et netværkskabel eller en trådløs forbindelse.

Vi håber, at du får stor glæde af din nye fiberforbindelse. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Fibia’s kundecenter 
på telefon 70 29 24 44 – vælg teknisk support.

God fornøjelse med din nye forbindelse! 
 
Med venlig hilsen
Fibia
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Din sikkerhed på 
internettet

Hvordan vil du på fibernet?

Kom sikkert på internettet
Den indbyggede router giver dig mulighed for at have mere end en computer  
på internettet ad gangen.

Dit trådløse netværk er beskyttet af en personlig adgangskode. Det er meget 
vigtigt, at dit trådløse netværk er sikret, så andre ikke kan bruge det uden din 
viden og tilladelse.

Du finder netværksnavn og adgangskode på fremsendte materiale. 
Du kan eventuelt notere informationen bagerst i guiden.

Vælg netop den løsning som passer dig
Med din fiberboks kan du oprette forbindelse til internettet fra en eller flere com-
putere – enten via et netværkskabel (løsning 1) eller med en trådløs forbindelse 
(løsning 2). Du kan også bruge din egen trådløse router (løsning 3).

Løsning 1. Direkte forbindelse 
Opret en direkte forbindelse til fiberboksen med et netværkskabel. Forbind et 
netværkskabel mellem port 4 på fiberboksen og derefter til netværksporten på 
din computer.

Løsning 2. Trådløs forbindelse 
Opret en trådløs forbindelse til fiber boksen. Ønsker du at tilgå internettet 
trådløst via din fiberboks, kan du læse mere på side 6.

Løsning 3. Forbind din egen trådløse router 
Hvis du ønsker et kraftigere trådløst signal, kan du bruge din egen trådløse 
router. Forbind et netværkskabel mellem port 4 på fiberboksen og internet-
porten på din egen router.

Denne løsning er et oplagt valg, hvis du ønsker at konfigurere dit trådløse 
netværk efter dine ønsker og behov.

Power WLAN 1 2 3 4 WAN
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Opret trådløs forbindelse
01. Tilslut enheder til dit trådløse netværk
For at få adgang til dit trådløse netværk fra en com-
puter eller andre enheder, skal du sætte computeren 
til at søge efter tilgængelige trådløse netværk. 

Dit nye netværk vil komme frem som et tilgængeligt 
trådløst netværk.

03. Indtast din adgangskode
Da netværket er beskyttet, vil du blive bedt om at indtaste din adgangskode. 
Koden står på det fremsendte materiale. Adgangskoden skal kun indtastes første 
gang, du tilslutter en computer eller andre enheder på dit trådløse netværk.

04. Du er nu klar til at benytte dit trådløse netværk
Og muligheden for at komme på internettet med flere enheder samtidigt.

Windows 7                      MAC OS X                      Windows 7                      MAC OS X                      

02. Find dit trådløse netværk på listen og 
dobbeltklik på det
Det starter altid med ”fibernet-” efterfulgt af dit unikke 
netværksnummer. Du finder dit unikke netværksnavn 
på fremsendte ordrebekræftelse.

Når du har fundet netværket, vil du blive bedt om at 
taste din adgangskode. Læs mere på næste side.

Vær opmærksom på at 
skærmbillederne er taget 
fra Windows 7 og MAC OS X 
Mountain Lion. 

Det kan se anderldes ud, 
hvis du for eksempel har 
Windows XP, Windows Vista 
eller Windows 8 eller anden 
version af MAC OS X.

07
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Rækkevidde på dit trådløse netværk
Som udgangspunkt kan det trådløse netværk dække 
langt de fleste huse og lejligheder. Der kan dog være 
forhold, som vil give dårlig signalstyrke. 

Hvad kan påvirke dit trådløse signal?
Hastigheden på din internetforbindelse kan variere 
ved brug af en trådløs forbindelse. Hvis fiberboksen 
og din computer er adskilt af tykke vægge, tæt på en 
microovn eller blandt andre trådløse enheder, kan det 
påvirke hastigheden. 

Fibia og Waoo! giver dig hastighedsgaranti
Som Waoo! kunde får du hastighedsgaranti på din 
internetforbindelse. 

Klik ind og test netop din hastighed på 
testdinhastighed.dk 

Sådan får du den bedste 
oplevelse

Udvidede indstillinger

Mulighed for styring af fiberboksen
Hvis du har behov for yderligere styring af fiberboksen 
kan du få adgang den via din browser i adresselinjen.

Når du tager en hastigheds-
test, skal du være opmærk-
som på forudsætningerne for 
en korrekt måling:

•    Foretag målingen direkte 
med kabelforbindelse til din 
fiberboks

•    Slå dit trådløse netværk fra

•    Luk alle kørende program-
mer på din computer

•    Brug godkendte netværks-
kabler (Cat. 6)

•    Slå din indbyggede firewall 
og dit antivirus program 
midlertidigt fra  (husk at 
aktvitere det igen umiddel-
bart efter testen)

•    Brug gerne en nyere 
computer

•    Klik ind foretag måling på 
     www.testdinhastighed.dk

Bemærk at ikke alle felter på  
webinterfacet kan ændres  
– følgende felter er låst: 

•    Router adgangskode

•    Land

•    SSID

•    Kryptering og adgangskode 
til det trådløse netværk

01. Start med at taste 192.168.1.254 
i toppen af din browser og tryk på enter.

02. Indtast derefter dine personlige 
loginoplysninger 
Brugernavnet er altid ”admin” og adgangskoden er 
den samme som til det trådløse netværk.

03. Du er klar til at konfigurere fiberboksen 
Du kan tilpasse fiberboksen til netop dine ønsker.



10 11

Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et trådløst netværk?
Et trådløst netværk hjælper med at dele 
din fiberforbindelse mellem flere tråd-
løse enheder. Du har altså forbindelse 
uden kabler.

Hvad er trådløs signalstyrke?
Du vil opleve forskellig signalstyrke og 
dermed hastighed på din forbindelse 
afhængig af, hvilken afstand din com-
puter er placeret i forhold til fiberbok-
sen.

Jeg kan ikke finde trådløst netværk?
Tjek om det trådløse netværkskort kan 
være slået fra på computeren, eller om 
computeren er uden for netværkets 
rækkevidde.

Hvilke enheder kan tilsluttes  
det trådløse netværk?
Du kan tilslutte både computere, spille-
konsoller, tablets og smartphones. 
Med udstyr der er købt i 2006 eller tid-
ligere kan der opstå problemer med at 
logge på det trådløse netværk grundet 
nye sikkerhedsstandarder (WPA2).

Hvorfor oplever jeg udfald på det  
trådløse netværk?
Du kan opleve udfald på det trådløse 
signal, hvis du anvender for eksempel 
en microovn. Andet trådløst udstyr for 
tæt på fiberboksen kan også skabe 
udfald. Prøv eventuelt at genstarte din 
fiberboks.

Min adgangskode til det trådløse virker 
ikke?
Tjek om du har CAPS LOCK aktiveret på 
din computer.

Hvordan nulstilles fiberboksen?
Du kan nulstille fiberboksen tilbage 
til de oprindelige indstillinger. Tryk og 
hold den lille knap på siden af fiberbok-
sen inde i cirka 5 sekunder.

Hvad hjælper det, at jeg nulstiller 
fiberboksen?
Hvis du oplever problemer med trådløst 
netværk, kan du forsøge at nulstille 
fiberboksen. Fiberboksen bliver sat til 
de oprindelige indstillinger. Prøv at log-
ge ind igen med de informationer, som 
du modtog i din bekræftelse.

Hvordan slår man router og trådløs 
funktion fra på fiberboksen?
Den trådløse funktion kan du selv slå 
fra i fiberboksen ved at logge ind, som 
beskrevet under afsnittet ”Udvidede 
indstillinger” på side 9. 
Hvis du vil deaktivere routerfunktionen 
skal du ringe til Fibia’s kundecenter på 
telefon 70 29 24 44.

Kan man selv ændre netværksnavnet 
eller adgangskoden?
Nej, det er ikke muligt at ændre hver-
ken netværksnavn eller adgangskode. 
Netværksnavnet kan ikke ændres, men 
hvis andre er kommet i besiddelse af 
din personlige adgangskode, skal du 
henvende dig til teknisk support på 
70 29 24 44 – tast 2.

Netværksoplysninger
Hurtig adgang til dit trådløse netværk
Noter dine personlige netværksoplysninger herunder. 
Så har du dem altid ved hånden, hvis du får behov for at 
tilslutte andre enheder til netværket.

Netværksnavn

Adgangskode
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