
Kom godt i gang med

Comega fiberboks
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Du må aldrig forsøge at skille fiberboksen ad. Det kan være sundhedsfarligt at se 
ind i en optisk fiber, når den er aktiv. Hvis der sker en skade på fiberen, må du aldrig 
selv prøve at ordne skaden – kontakt i stedet din lokale kundeservice.

Kom godt i gang
Når du bestiller Waoo!, vil en tekniker komme ud til dig for at installere 
fiberboksen. Herefter er du klar til at trække kabler til internet, TV og telefon.
Dit udstyr inkluderer:

Fiberboks

Tillykke med din nye fiberboks 
Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, 
TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder du  
trin-for-trin anvisninger til dit udstyr, og vi guider dig igennem tilslutningen. 

!

Teknisk support
Mandag - fredag:   8.00 - 20.00
Lørdag - søndag:  12.00 - 20.00
Helligdage:     10.00 - 16.00

Du er altid velkommen til at kontakte vores fælles tekniske support på 
telefon 79 333 344 eller på trefor.dk/kontakt. Vælg teknisk support og 
herefter privatkunde.

Din lokale kundeservice
Mandag - torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 15.00

TRE-FOR Bredbånd: 79 333 555
trefor.dk/kontakt

NRGi: 79 29 29 00
waoo@nrgi.dk
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(1) LAN Port: I denne port tilsluttes kabel til din computer. Vil du tilkoble  
 en separat router, er det også denne udgang, du skal bruge.

(2) Kabel TV: Her monteres kabel til brug for kabel TV. Du finder en 
 vejledning i folderen Kom godt i gang med Kabel TV.

Kend din fiberboks
På undersiden af din fiberboks finder du en udgang til netværkskabel (LAN) 
og et stik til et almindeligt antennekabel.

Du kan godt tilslutte en computer direkte til fiberboksen, men vi anbefaler, 
at du installerer en router mellem fiberboksen og dit udstyr. Derved opnår 
du dels en bedre beskyttelse gennem den firewall, der er indbygget i de 
fleste nyere routere – og dels giver en router mulighed for at tilslutte flere 
enheder.

Vil du have trådløst internet eller bruge din fiberforbindelse til telefoni, 
er det også nødvendigt at tilslutte en router. 2

1

Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af TRE-FOR Bredbånd eller NRGi.!
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Computer eller routeren, som du har 
modtaget fra os, er tilsluttet/tændt,  
og der er fuldt signal.

Benytter du anden router, Gigabit udstyr  
eller computer, som er tilsluttet direkte til 
fiberboksen, lyser alle tre dioder i højre side.

Der er kun strøm på fiberboksen og  
dermed ingen forbindelse.

Der er signal ind i huset, men ingen  
forbindelse til computer eller router.

Enten er der ingen fiberforbindelse ind  
i huset, eller også er fiberforbindelsen  
afbrudt.

Fiberboksen har buet front Fiberboksen har buet front

COMEGA FTTH CPE 
Gateway











Computer eller router er tilsluttet/
tændt, og der er fuldt signal.

Der er kun strøm på fiber boksen og 
dermed ingen forbindelse.

Der er signal ind i huset, men ingen 
forbindelse til computer eller router.

Der er enten ingen fiber forbindelse 
ind i huset, eller også er fiberforbin-
delsen afbrudt.

COMEGA FTTH-TVMC

Fiberboksen er firkantet









Computer eller router er tilsluttet/
tændt, og der er fuldt signal.

Der er kun strøm på fiberboksen og 
dermed ingen forbindelse.

Der er signal ind i huset, men ingen 
forbindelse til computer eller 
router.

Enten er der ingen fiberforbindelse 
ind i huset, eller også er fiber - 
forbindelsen afbrudt.

COMEGA FTTH-TVMC









Hvad betyder 
dioderne?
Dioderne på din nye fiberboks viser, 
om alting fungerer, som det skal.

Der findes tre forskellige Comega 
fiberbokse – på nogle af dem skal 
du først tage et låg af, før du kan se 
dioderne.

Du skal selv sørge for tilslutte dit 
udstyr, fx. en computer til fiber-
boksen. Se hvordan på side 8.
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Tilslutning af udstyr til fiberboksen

Du har nu 3 muligheder:
1. Forbindelse med netværkskabel via en router (anbefales)
 Montér et netværkskabel mellem fiberboksens netværksport (LAN) 
 og routerens netværksport (LAN). Følg derefter vejledningen, der fulgte 
 med din router for at installere routeren.

2. Trådløs forbindelse med netværkskabel via en router (anbefales)
 Montér et netværkskabel mellem fiberboksens netværksport (LAN) 
 og den trådløse routers netværksport (LAN). Følg derefter vejledningen, 
 der fulgte med den trådløse router for at installere routeren.

3. Forbindelse direkte til computeren 
 Forbind et netværkskabel mellem fiberboksens netværksport (LAN) 
 og en netværksport på din computer. Bemærk at du med denne 
 opsætning ikke er beskyttet af en firewall.

Kontakt vores tekniske support, hvis du efter gentagne forsøg ikke får 
fiberboksens dioder til at lyse korrekt (illustreret med         på side 6-7).

Computer Computer

Fiberboks

Router

Fiberboks

Trådløs router

Med kabel Trådløs

Routeren giver dig mulighed for at have mere end en computer på 
nettet ad gangen. Derudover giver den sikkerhed til computeren, da 
den har indbygget firewall.! Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af TRE-FOR Bredbånd eller NRGi.!
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Hvorfor skal min trådløse forbindelse sikres?
Det anbefales at sikre den trådløse forbindelse, så andre ikke bruger forbin-
delsen uden ejers tilladelse. Ejeren af forbindelsen har det lovpligtige ansvar. 
Det betyder, at ejer hæfter for alle downloads foretaget på forbindelsen, selv 
om det ikke nødvendigvis er ejeren selv, der har foretaget downloads.

Jeg opnår ikke den hastighed, som jeg har bestilt?
En trådløs router kan være begrænset af fysiske omgivelser, fx kan beton-
vægge begrænse signalet. Vi kan desværre ikke garantere en bestemt 
hastighed på et trådløst netværk.

Hvad mener I med Hastighedsgaranti?
Waoo! garanterer at du får den hastighed, du betaler for. Gå ind på  
testdinhastighed.dk og mål din hastighed. Når du tester din hastighed, 
skal du være opmærksom på forudsætningerne for korrekt måling:

1. Foretag målingen med kabel direkte på din fiberboks.
2. Slå dit trådløse netværk fra.
3. Luk alle kørende programmer.

Ofte stillede spørgsmål
4. Brug godkendte kabler (kategori 5 eller 6).
5. Slå din indbyggede firewall og dit antivirusprogram fra  
 (husk at slå den til igen efter testen).

Brug en nyere computer.

Hvilke kabler skal jeg benytte?
Det anbefales, at der benyttes kategori 6 netværkskabler (CAT6)  
for at opnå det bedste signal.
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TRE-FOR Bredbånd A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Tel. +45 79 333 555
trefor.dk/waoo

NRGi
Dusager 22, 8200 Århus N
Bjerrevej 129, 8700 Horsens
Tel. +45 79 29 29 00
waoo.dk


