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Som supplement til en standard internetløsning, tilbyder Fibia 
en trådløs router indbygget i fiberboksen.

Servicebeskrivelse
af Wi-Fi funktion

Servicebeskrivelse af Wi-Fi funktion

Som supplement til en standard internetløsning, tilbyder Fibia 
en trådløs router indbygget i fiberboksen. Den trådløse router 
er konfigureret af Fibia forud for aktivering. Kunden skal, som 
udgangspunkt, ikke installere yderligere på sin computer eller 
andre enheder for at benytte tjenesten. Der henvises til gælden-
de brugervejledning.

Kunden lejer den trådløse routerfunktion af Fibia, og kan til 
enhver tid opsige den trådløse routerfunktion i fiberboksen, ved 
at ringe til Fibia’s kundecenter.

Fibia er ikke ansvarlig for indsætning og installation af eventuelt 
netværkskort i kundens computer og styresystem. Vi henviser til 
forhandleren af det pågældende netkort.

Når en trådløs router benyttes, kan den optimale hastighed 
forringes ved stor afstand mellem computer og router, af byg-
getekniske årsager eller af antallet af computere tilknyttet den 
enkelte router med videre.

Kunden har mulighed for at ændre i dele af opsætningen på 
den - af Fibia - konfigurerede router. Fibia er ikke ansvarlig for 
en sådan ændring, foretaget af kunden, og yder ikke kunden 
support, erstatning eller kompensation for mangler ved kundens 
misligholdelse. Kunden er heller ikke berettiget til erstatning, så-
fremt Fibia helt eller delvist afbryder kundens adgang til fibernet 
på grund af dette.

Der ydes alene fjernsupport på den trådløse router. 
For tilslutning af computer og andre enheder henvises til den 
gældende brugervejledning.

Der ydes ikke support til udvidede muligheder men hjælp til at 
nulstille routeren til de oprindelige indstillinger.

Der ydes ikke support til opsætning af yderligere netværk, flere 
routere med mere.

Den trådløse router er indbygget i fiberboksen. Placering af 
fiberboksen kan ikke ændres for at opnå optimalt trådløst signal.

Placering af fiberboks

I mange tilfælde er kundens fiberboks opsat optimalt i forhold til 
fibernetføringen. Det kan betyde, at placeringen i forhold til det 
trådløse signal ikke er optimal. Hvis rækkevidden på det trådløse 
signal ikke dækker hele kundens bolig, anbefales det først og 
fremmest, at fejlsøge på kilder, der kan forstyrre det trådløse 
signal. Hvis dette ikke forbedrer det trådløse signal, kan kunden 
skifte kanal på det trådløse signal. Hvis dette ikke hjælper, kan 
kunden - for egen regning - erstatte og/eller tilføje en ekstra 
trådløs router. For eksempel med en mere optimal placering af 
egen trådløse router eller som en forlængelse af det eksisteren-
de trådløse signal.

Forbehold for ændringer

Fibia forbeholder sig ret til at opdatere software og funktioner i 
den trådløse router. Dette kan, i visse tilfælde, forstyrre eventuel-
le specielle indstillinger, som kunden har foretaget på routeren.

DRG 700 serie fiberboks
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