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Fibernet
fra SEAS-NVE

Kære kunde

I denne installationsguide får du en kort gennemgang af, hvordan du 
tilslutter tv, telefon og computer til fordelerboksen.

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

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte 
SEAS-NVE kundecenter på telefon 70 29 24 44.

God fornøjelse og velkommen til en verden af data og kommunikation 
med lysets hast!

Med venlig hilsen

SEAS-NVE
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Tilslutning 
af fordelerboks

Bagside af fordelerboksen 

Netværksstikket

Installation af fordelerboks
Tilslut et netværkskabel fra stikket på bagsiden af fordelerboksen (se figur 1) 
og til netværksstikket i din væg.

Figur 1. Fordelerboksen tilsluttet netværksstikket i din væg 
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Introduktion 
til fordelerboksen
Sådan tilslutter du netværkskabler til fordelerboksen
Portene i fiberboksen understøtter hver især enten tv, internet eller telefoni. 
Du skal derfor sørge for, at dine netværkskabler bliver tilsluttet fiberboksen 
som vist nedenfor.

01. Strøm
Her skal du tilslutte strøm via den vedlagte strømforsyning. Når strømmen 
er tilsluttet fordelerboksen, skal du vente i 10 minutter, inden du tilslutter 
andet udstyr.

02. Tv-bokse
Du kan tilslutte eventuelle tv-bokse i de første tre porte fra venstre.

03. Computer eller trådløs router
I denne port kan du tilslutte enten din computer eller en trådløs router.

04. Indbygget telefoni
Har du bestilt telefoni, kan du tilslutte din telefon direkte til fordelerboksen.

Indgange som ikke markeret
Indgange som ikke er markeret på illustrationen ovenfor er inaktive. 
Det er muligt, at de vil blive anvendelige på et senere tidspunkt.

01 02 03 04

Figur 2. Fordelerboksen
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Sådan får du den 
bedste oplevelse

Ønsker du at komme på internettet trådløst? 
Hvis du har en trådløs router, kan du oprette trådløs 
forbindelse til internettet. En trådløs forbindelse giver 
dig stor bevægelsesfrihed i hele hjemmet. 

Har du allerede en computer tilsluttet 
fordelerboksen med et netværkskabel? Start med 
at fjerne netværkskablet mellem din computer og 
fordelerboksen. 

Vent 15 minutter inden du tilslutter din trådløse router 
til port 4 på fordelerboksen med et netværkskabel.

Herefter kan du tilslutte enheder til din trådløse router. 
Du kan både tilslutte med netværkskabler og logge på 
dit trådløse netværk.

Skal jeg vælge en trådløs eller fast forbindelse?
Du opnår en langt hurtigere og mere stabil forbindelse 
med et netværkskabel, som er forbundet direkte til din 
computer.  

Den trådløse forbindelse er et oplagt valg, hvis du  har 
behov for at kunne søge på internettet, tjekke e-mail 
eller lignende over hele huset.

Tips

•  Undersøg om din trådløse 
router har en port marke-
ret ”WAN” eller ”Internet”. 

Forbind herefter et 
netværkskabel fra ”WAN” 
eller ”Internet” porten på 
den trådløse router til 
fordelerboksens port 4.

•  Din trådløse router skal 
være opsat til automatisk 
at hente IP-adresse. 

• Vi anbefaler at dine net-
værkskabler er af typen 
CAT5E eller CAT6. 
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Ofte stillede spørgsmål

1.  Kan jeg tilslutte mere end 
én computer til fordelerboksen?
Du kan kun tilslutte én computer di-
rekte til fordelerboksen. Har du behov 
for at tilslutte flere computere, skal du 
anskaffe en trådløs router og tilslutte 
den til fordelerboksen. Herfra kan du 
tilslutte flere computere – enten med 
et netværkskabel eller via en trådløs 
forbindelse.

2.  Er der trådløst netværk 
i min fordelerboks?
Der er ikke trådløst netværk aktiveret 
i fordelerboksen. Du kan derfor tilslut-
te en trådløs router og tilslutte den til 
fordelerboksen med et netværkskabel.

3.  Min trådløse router mister tit 
forbindelsen til internettet?
Start med at fjerne netværkskablet 
til din trådløse router og vent i 15 
minutter. 

Tilslut herefter én computer direkte til 
fordelerboksen med et netværkskabel 
og test igen din forbindelse.

Hvis internetforbindelsen nu er stabil, 
er det din router der er problemet. Den 
bør udskiftes.

4.  Jeg kan ikke tilslutte flere 
enheder til min trådløse router?
Din router er formentlig konfigureret 
som en switch og ikke som en router. 
Det er muligt at ændre opsætningen 
i din trådløse routers konfiguration. 
SEAS-NVE kan desværre ikke hjælpe 
med konfiguration af dit eget net-
værksudstyr. Vi henviser dig til produ-
centen af din router.

5.  I hvilke tilfælde skal du 
genstarte fordelerboksen?
Hvis du oplever uregelmæssigheder 
på internettet, tv og telefoni, vil det 
første step i fejlfindingen altid være at 
genstarte fordelerboksen efter følgen-
de fremgangsmåde:

• Sluk for strømmen til din fordeler-
boks

• Fordelerboksen skal være slukket 
i ét minut

•  Tænd for strømmen til fordeler–
 boksen

•  Efter fem minutter er den klar til 
brug.

6.  Jeg har lavet en hastighedstest, 
og får ikke den lovede hastighed?
Hastigheden skal altid måles med en 
computer, som er forbundet direkte til 
fordelerboksen med et netværkskabel.

Der gives ikke hastighedsgaranti, hvis 
hastigheden måles igennem din egen 
trådløse router. Læs om hvordan du 
skal udføre hastighedstesten på 
www.testdinhastighed.dk

Hvis målingen stadig er for lav, når du 
måler direkte på fordelerboksen med 
din computer, kan du kontakte teknisk 
support på telefon 70 29 24 44 – tast 
2.



Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål om tilslutning, bestilling eller andet om 
SEAS-NVE’s fibernet, kan du finde svar på vores hjemmeside
seas-nve.dk/kundeservice.

Du er også velkommen til at kontakte vores kundecenter 
på telefon 70 29 24 44.

Få andel i fremtiden   |   SEAS-NVE.DK

SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Telefon 70 29 24 44 
Telefax 70 29 29 11 

fibernet@seas-nve.dk
www.seas-nve.dk/fibernet


