
Kom godt i gang med

fibernet i din bolig



Vejledning til installation af fibernet 
Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør 
kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks på væggen.
Det er her, fiberen kommer ind i boligen, og det er fra denne fiberboks, 
signalerne til både TV, internet og telefoni kommer.

NRGi Kundeservice
Du er altid velkommen til at kontakte NRGi Kundeservice 
på telefon 79 29 29 00.

For åbningstider se nrgifibernet.dk/kundeservice
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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 NRGi Kundeservice.

StrømforsyningFiberboks

!

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.
Hvis du har brug for at bestille hjælp til at trække kabler, kontaktes en lokal 
elinstallatør eller NRGi Kundeservice.

Dit udstyr inkluderer:
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Vi monterer fiberboksen
Det eneste, du selv skal klare i den forbindelse, er at sørge for, at der er en 
ledig stikkontakt tæt ved det sted (maks. 1,5 m), hvor boksen skal monte-
res. Hvis der ikke er et stik i nærheden, skal du få et etableret. Kontakt evt. 
en elinstallatør herom.

Når fiberboksen er monteret, skal du selv sørge for resten af installationen 
i boligen. Det betyder, at du selv skal tilslutte TV, computer og telefon til 
fiberboksen. På billedet herunder kan du se, hvordan tilslutningen på 
fiberboksen ser ud, og hvor de enkelte enheder skal tilsluttes.
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(1) LAN Porte 1, 2, 3, 4: I disse 4 porte
 tilsluttes netværksudstyr, fx computer og TV bokse.

(2) POTS A: I denne port tilsluttes din nuværende analoge telefon. 
 Der skal bruges et RJ-11 telefonkabel.
 POTS B: Bruges ved tilkobling af flere telefoner.

(3) Kabel TV: Her monteres kabel til brug for kabel TV.

(4) Power Input: Strømforsyningen sættes i dette stik.

(5) Dioder: Lys i fiberboksens dioder

(6) Reset: Reset-knappen benyttes til at gendanne fiberboksens 
 fabriks indstillinger. Skal holdes inde i 15-20 sekunder.

Kend din
fiberboks 1

2
3 4

5
6
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Tilslutning til internet

Netværkskabler
Når du skal forbinde din PC eller router og din TV-boks til
fiberboksen, skal du bruge netværkskabler med RJ-45 stik,
minimum kategori 5.

Tilslutning af en enkelt PC til fiberboksen
Hvis der kun ønskes tilsluttet en enkelt computer til Internettet, forbindes 
et netværkskabel fra porten “GE 1” i fiberboksen til netværksstikket i 
PC’en. Hvis du ønsker at tilkoble flere PC’er til Internettet skal du anvende 
en router, idet vor internet-service kun uddeler én IP-adresse.

Tilslutning af en enkelt PC til fiberboksen

Hvis der kun ønskes tilsluttet en enkelt computer til Internettet, forbindes et netværkskabel fra 
porten “GE 1” i  fiberboksen til netværksstikket i PC’en. Hvis du ønsker at tilkoble flere PC’er 
til Internettet skal du anvende en router, idet vor internet-service kun uddeler én IP-adresse.

Tilslutning af (trådløs) router til fiberboksen

Ved tilslutning af flere computere skal du bruge en router. Routeren forbindes fra indgangen,  
der kan have et af følgende navne: WAN, Internet eller Uplink, til fiberboksens port “GE 1”. 
De enkelte computere forbindes så til routeren. Dvs. der skal føres et netværkskabel fra hver 
enkelt computer til hver sit netværksudtag i routeren.

Hvis du har behov for at tilslutte en trådløs router, skal routeren tilsluttes “GE 1” porten i 
fiberboksen. 
Bemærk at du selv skal stå for routeropsætningen. Routeren skal være indstillet til DHCP. Dette er 
standardindstillingen for de fleste routere, men følg instruktionerne fra routerfabrikanten og kontakt 
denne i tvivlsspørgmål.

Tilslutning til internet
Netværkskabler

Når du skal forbinde din PC eller router og din TV-boks til fiberboksen, skal 
du bruge netværkskabler med RJ-45 stik, minimum kategori 5.

Netværkskabel

Tilslutning til kabel-tv-udgang
For at kunne se analogt TV eller digital TV (DVB-T) skal du forbinde fiber-
boksen med dit TV. Benytter du et almindeligt antennekabel, skal du skrue 
det udleverede mellemstik på fiberboksens RF-udgang, før du kan tilslutte 
antennekabelet. 

Anvender du et antennekabel med F-stik (se billedet), kan du skrue dette kabel direkte på 
kabel-TV-udgangen på fiberboksen uden brug af mellemstik. Den anden ende af kabelet 
sluttes direkte til antenneindgangen i dit TV.
Ønsker du flere TV-apparater tilsluttet, skal du tilslutte fiberboksen til et fordelingsnet.

Antennekabel

2

Netværkskabel
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Tilslutning af (trådløs) router til fiberboksen
Ved tilslutning af flere computere skal du bruge en router. Routeren 
forbindes fra indgangen, der kan have et af følgende navne: WAN, Internet 
eller Uplink, til fiberboksens port “GE 1”. De enkelte computere forbindes 
så til routeren. Dvs. der skal føres et netværkskabel fra hver enkelt com-
puter til hver sit netværksudtag i routeren. Hvis du har behov for at tilslutte 
en trådløs router, skal routeren tilsluttes “GE 1” porten i fiberboksen.

Bemærk at du selv skal stå for routeropsætningen. Routeren skal være indstillet til 
DHCP. Dette er standardindstillingen for de fleste routere, men følg instruktionerne 
fra routerfabrikanten og kontakt denne i tvivlsspørgmål.!



Computer Computer

Fiberboks Fiberboks

Med kabel Trådløs

Der ydes udelukkende support af udstyr leveret af NRGi.!

Router Trådløs router
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Tilslutning til Kabel-TV-udgang
For at kunne se analogt TV eller digital TV (DVB-C) skal du forbinde 
fiberboksen med dit TV. Benytter du et almindeligt antennekabel, skal du 
skrue det udleverede mellemstik på fiberboksens RF-udgang, før du kan 
tilslutte antennekabelet.

Anvender du et antennekabel med F-stik
(se billedet), kan du skrue dette kabel direkte
på kabel-TV-udgangen på fiberboksen uden 
brug af mellemstik. Den anden ende af
kabelet sluttes direkte til antenneindgangen
i dit TV. Ønsker du flere TV-apparater tilsluttet,
skal du tilslutte fiberboksen til et fordelingsnet.

Tilslutning af en enkelt PC til fiberboksen

Hvis der kun ønskes tilsluttet en enkelt computer til Internettet, forbindes et netværkskabel fra 
porten “GE 1” i  fiberboksen til netværksstikket i PC’en. Hvis du ønsker at tilkoble flere PC’er 
til Internettet skal du anvende en router, idet vor internet-service kun uddeler én IP-adresse.

Tilslutning af (trådløs) router til fiberboksen

Ved tilslutning af flere computere skal du bruge en router. Routeren forbindes fra indgangen,  
der kan have et af følgende navne: WAN, Internet eller Uplink, til fiberboksens port “GE 1”. 
De enkelte computere forbindes så til routeren. Dvs. der skal føres et netværkskabel fra hver 
enkelt computer til hver sit netværksudtag i routeren.

Hvis du har behov for at tilslutte en trådløs router, skal routeren tilsluttes “GE 1” porten i 
fiberboksen. 
Bemærk at du selv skal stå for routeropsætningen. Routeren skal være indstillet til DHCP. Dette er 
standardindstillingen for de fleste routere, men følg instruktionerne fra routerfabrikanten og kontakt 
denne i tvivlsspørgmål.

Tilslutning til internet
Netværkskabler

Når du skal forbinde din PC eller router og din TV-boks til fiberboksen, skal 
du bruge netværkskabler med RJ-45 stik, minimum kategori 5.

Netværkskabel

Tilslutning til kabel-tv-udgang
For at kunne se analogt TV eller digital TV (DVB-T) skal du forbinde fiber-
boksen med dit TV. Benytter du et almindeligt antennekabel, skal du skrue 
det udleverede mellemstik på fiberboksens RF-udgang, før du kan tilslutte 
antennekabelet. 

Anvender du et antennekabel med F-stik (se billedet), kan du skrue dette kabel direkte på 
kabel-TV-udgangen på fiberboksen uden brug af mellemstik. Den anden ende af kabelet 
sluttes direkte til antenneindgangen i dit TV.
Ønsker du flere TV-apparater tilsluttet, skal du tilslutte fiberboksen til et fordelingsnet.

Antennekabel

2

Antennekabel
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Tilslutning af 1 TV direkte til fiberboksen
Du kan tilslutte ét TV direkte til fiberboksen med et almindeligt antenne-
kabel. Ved tilslutning af ét TV kan du få brug for et dæmpeled på fiberboksen.

Antennekabel

Fiberboks
(modellen kan variere)

TV
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Antennekabel

Tilslutning via eksisterende antennestik
Du kan tilslutte op til 4 TV via dine eksisterende antennestik. Modtager du i 
dag TV-signal gennem antenneforening , antenne eller fra parabol, kan du 
sandsynligvis benytte din nuværende TV-fordeler. Det er naturligvis også 
muligt at købe en TV-fordeler. Forhør dig hos din lokale TV installatør. Du 
skal montere et antennekabel fra TV-fordeleren til antenneudgangen på 
din fiberboks.

Fiberboks
(modellen kan variere)

Antennestik AntennestikTV TV

TV fordeler
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Tilslutning af digitalt TV (TV-boks) 
Ved bestilling af digitalt TV medfølger en ”TV-boks”, der anvendes til  
programvalg samt giver adgang til underholdningsuniverset med 
Elektronisk Program Guide, filmleje, Start-Forfra osv.

HD-TV (high definition)
For at se HD-TV kræves, at dit fjernsyn
minimum er HD-ready, samt at du forbinder
TV-boksens HDMI-udgang med dit TV via et
HDMIkabel. Alle kanaler kan vises via HDMI,
men bemærk at det kun er visse kanaler og
programmer, der sendes i HD-kvalitet.

Tilslutning af flere TV-bokse
Hvis der ønskes tilkoblet flere TV-bokse til fiberboksen anvendes en 
switch (ikke en router) til at fordele signalet til TV-boksene. Switch’en 
forbindes til porten ”GE 4” i fiberboksen og TV-boksene forbindes til 
switch’en.

Bemærk at der kun kan tilsluttes ét TV til TV-boksen. TV-boksen placeres ved 
TV-apparatet og forbindes til porten “GE 4” i fiberboksen med et netværkskabel.!

Tilslutning af digitalt TV (TV-boks)
Ved bestilling af digitalt TV medfølger en ‘TV-boks’, der anvendes til programvalg samt giver  
adgang til underholdningsuniverset med  Elektronisk Progeram Guide, filmleje, start-forfra osv.  
Bemærk at der kun kan tilsluttes ét TV til TV-boksen. TV-boksen placeres ved TV-apparatet og 
forbindes til porten “GE 4” i fiberboksen med et netværkskabel. 

HD-TV (high definition)

For at se HD-TV kræves, at dit fjernsyn minimum er HD-ready, samt 
at du forbinder TV-boksens HDMI-udgang med dit TV via et HDMI-
kabel.
Alle kanaler kan vises via HDMI, men bemærk at det kun er visse 
kanaler og programmer, der sendes i HD-kvalitet.

Når du skal tilkoble din telefon til fiberboksen, kan måden, du skal gøre det på, variere. Det afhænger 
af, hvilken type telefon du har, hvilken type telefonstik, der findes i dit hjem, og hvor mange telefoner, 
du ønsker tilsluttet. Læs derfor følgende vejledning, før du går i gang.

Tilslutning af telefon

TV-boks
Fiberboks

Netværkskabel

HDMI-kabel

Tilslutning af almindelig telefon

Du skal bruge din almindelige telefon og det stik, du fik tilsendt ved 
bestillingen af telefoni. 

Sæt RJ-11-stikket i porten ”POTS A” i  fiberboksen, og tilslut derefter 
telefonen i det trebenede stik.

Tilslutning af flere TV-bokse
Hvis der ønskes tilkoblet flere TV-bokse til fiberboksen anvendes en switch (ikke en router) til at 
fordele signalet til TV-boksene. Switch’en forbindes til porten ”GE 4” i fiberboksen og TV-boksene 
forbindes til switch’en.

3

HDMI-kabel
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Første gang du tilslutter din TV boks, kan det være nødvendigt, at du skal 
genstarte din router (dog kun, hvis du har en grå Linksys RTP300 router). 
Zappetiden (skift mellem kanaler) ved almindelig brug er normalt 1-2 sekunder. 
Hvis TV boksen har været slukket eller genstartet, må der forventes en længere 
zappetid. Zappetiden bliver normal efter et par minutter.

!

TV

HDMI-tilslutning

Scart-tilslutning

Fiberboks/router

Motorola TV boks
med harddisk
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Tilslut telefoni til din fiberboks
Når du skal tilkoble din telefon til fiberboksen, kan måden, du skal gøre 
det på, variere. Det afhænger af, hvilken type telefon du har, hvilken type 
telefonstik, der findes i dit hjem, og hvor mange telefoner, du ønsker 
tilsluttet. Læs derfor følgende vejledning, før du går i gang.

For at kunne tilslutte din nuværende telefon til routeren skal telefonen have et RJ11 stik. 
I dag er langt de fleste telefoner udstyret med et RJ11 stik, men hvis det ikke er tilfældet, kan 
du købe en omformer. For at anvende telefoni skal din router  være leveret gennem Waoo!
Hvis dit telefoni ikke virker efter korrekt tilslutning, skal du kontakte NRGi Kundeservice.

!

Brug udgangen "POTS A"
på fiberboksen

Telefon Fiberboks



Tilslutning af almindelig telefon
Du skal bruge din almindelige telefon og det stik,
du fik tilsendt ved bestillingen af telefoni.
Sæt RJ-11-stikket i porten ”POTS A” i fiberboksen,
og tilslut derefter telefonen i det trebenede stik.

Du kan naturligvis også købe et længere kabel, hvis du har behov for 
dette. Husk blot, at der skal være et RJ-11-stik i den ene ende og et 
trebenet stik i den anden. Har du en trådløs telefon, tilsluttes den på 
samme måde ved hjælp af det medsendte stik.

Tilkobling af flere telefoner
Ønsker du at tilslutte flere telefoner i din bolig, er der
flere måder at gøre dette på. Du kan købe et fordeler-
stik som vist på billedet hvor der i hver enkelt stik kan
sættes et stik som det medsendte.

Du kan også forbinde telefonerne ved hjælp af en eller flere almindelige 
fordelerdåser fra det medsendte trebenede stik. Det er vigtigt, at du IKKE 
tilslutter fiberboksen direkte til de eksisterende telefonstik i din bolig. Det
skyldes, at der som oftest ligger hvilespænding i telefonstikkene fra din 
tidligere telefonileverandør, og at denne hvilespænding kan ødelægge 
fiberboksen. Er du i tvivl, så kontakt NRGi Kundeservice.

Tilslutning af digitalt TV (TV-boks)
Ved bestilling af digitalt TV medfølger en ‘TV-boks’, der anvendes til programvalg samt giver  
adgang til underholdningsuniverset med  Elektronisk Progeram Guide, filmleje, start-forfra osv.  
Bemærk at der kun kan tilsluttes ét TV til TV-boksen. TV-boksen placeres ved TV-apparatet og 
forbindes til porten “GE 4” i fiberboksen med et netværkskabel. 

HD-TV (high definition)

For at se HD-TV kræves, at dit fjernsyn minimum er HD-ready, samt 
at du forbinder TV-boksens HDMI-udgang med dit TV via et HDMI-
kabel.
Alle kanaler kan vises via HDMI, men bemærk at det kun er visse 
kanaler og programmer, der sendes i HD-kvalitet.

Når du skal tilkoble din telefon til fiberboksen, kan måden, du skal gøre det på, variere. Det afhænger 
af, hvilken type telefon du har, hvilken type telefonstik, der findes i dit hjem, og hvor mange telefoner, 
du ønsker tilsluttet. Læs derfor følgende vejledning, før du går i gang.

Tilslutning af telefon

TV-boks
Fiberboks

Netværkskabel

HDMI-kabel

Tilslutning af almindelig telefon

Du skal bruge din almindelige telefon og det stik, du fik tilsendt ved 
bestillingen af telefoni. 

Sæt RJ-11-stikket i porten ”POTS A” i  fiberboksen, og tilslut derefter 
telefonen i det trebenede stik.

Tilslutning af flere TV-bokse
Hvis der ønskes tilkoblet flere TV-bokse til fiberboksen anvendes en switch (ikke en router) til at 
fordele signalet til TV-boksene. Switch’en forbindes til porten ”GE 4” i fiberboksen og TV-boksene 
forbindes til switch’en.
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Du kan også forbinde telefonerne ved hjælp af en eller flere almindelige fordelerdåser fra det med-
sendte trebenede stik.

Det er vigtigt, at du IKKE tilslutter fiberboksen direkte til de eksisterende telefonstik i din bolig. Det 
skyldes, at der som oftest ligger hvilespænding i telefonstikkene fra din tidligere telefonileverandør, og at 
denne hvilespænding kan ødelægge fiberboksen. Er du i tvivl, så kontakt NRGi Fibernet.

Vejledning til tilslutning af telefoner til KAP-stik

Hvis din bolig er udstyret med et KAP-stik (også kaldet multi-stik), så har du mulighed for anvende 
dine eksisterende telefonstik. Til dette skal anvendes et multiinstallationsstik med et tilhørende 
telefonkabel med RJ11-stik i begge ender. Et sådan sæt kan købes i TDC’s butikker.

Du kan naturligvis også købe et længere kabel, hvis du har behov for dette. Husk blot, at der skal 
være et RJ-11-stik i den ene ende og et trebenet stik i den anden. 

Har du en trådløs telefon, tilsluttes den på samme måde ved hjælp af det medsendte stik.

Tilkobling af flere telefoner

Ønsker du at tilslutte flere telefoner i din bolig, er der flere måder at gøre dette på.

Du kan købe et fordelerstik som vist på billedet hvor der i hver enkelt stik 
kan sættes et stik som det medsendte.
Bemærk, at selvom der er to telefonporte til rådighed i fiberboksen, skal 
du altid anvende ”POTS A”.

Det er kun, hvis du har to forskellige telefonnumre, at ”POTS B” også 
skal anvendes.Fordelerstik

Sæt multiinstallationsstikket i KAP-stikkets RJ11-stik. Forbind 
telefonkablet med RJ11-stik til fiberboksens port POTS A og 
multiinstallationsstikkets port INST. 

Herefter kan du tilslutte telefoner i husets øvrige telefonstik.

ADSL Alarm ISDN Inst.

4

Fordelerstik

Bemærk, at selvom der er to telefonporte til rådighed i fiberboksen, skal du altid 
anvende ”POTS A”. Det er kun, hvis du har to forskellige telefonnumre, at ”POTS B” 
også fordelerstik skal anvendes.!
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Vejledning til tilslutning af telefoner til KAP-stik
Hvis din bolig er udstyret med et KAP-stik (også kaldet multi-stik), så har 
du mulighed for anvende dine eksisterende telefonstik. Til dette skal 
anvendes et multiinstallationsstik med et tilhørende telefonkabel med 
RJ11-stik i begge ender. Et sådan sæt kan købes i TDC’s butikker.

Sæt multiinstallationsstikket i KAP-stikkets  
RJ11-stik. Forbind telefonkablet med RJ11-stik  
til fiberboksens port POTS A og multi- 
installationsstikkets port INST. Herefter kan du  
tilslutte telefoner i husets øvrige telefonstik.

Du kan også forbinde telefonerne ved hjælp af en eller flere almindelige fordelerdåser fra det med-
sendte trebenede stik.

Det er vigtigt, at du IKKE tilslutter fiberboksen direkte til de eksisterende telefonstik i din bolig. Det 
skyldes, at der som oftest ligger hvilespænding i telefonstikkene fra din tidligere telefonileverandør, og at 
denne hvilespænding kan ødelægge fiberboksen. Er du i tvivl, så kontakt NRGi Fibernet.

Vejledning til tilslutning af telefoner til KAP-stik

Hvis din bolig er udstyret med et KAP-stik (også kaldet multi-stik), så har du mulighed for anvende 
dine eksisterende telefonstik. Til dette skal anvendes et multiinstallationsstik med et tilhørende 
telefonkabel med RJ11-stik i begge ender. Et sådan sæt kan købes i TDC’s butikker.

Du kan naturligvis også købe et længere kabel, hvis du har behov for dette. Husk blot, at der skal 
være et RJ-11-stik i den ene ende og et trebenet stik i den anden. 

Har du en trådløs telefon, tilsluttes den på samme måde ved hjælp af det medsendte stik.

Tilkobling af flere telefoner

Ønsker du at tilslutte flere telefoner i din bolig, er der flere måder at gøre dette på.

Du kan købe et fordelerstik som vist på billedet hvor der i hver enkelt stik 
kan sættes et stik som det medsendte.
Bemærk, at selvom der er to telefonporte til rådighed i fiberboksen, skal 
du altid anvende ”POTS A”.

Det er kun, hvis du har to forskellige telefonnumre, at ”POTS B” også 
skal anvendes.Fordelerstik

Sæt multiinstallationsstikket i KAP-stikkets RJ11-stik. Forbind 
telefonkablet med RJ11-stik til fiberboksens port POTS A og 
multiinstallationsstikkets port INST. 

Herefter kan du tilslutte telefoner i husets øvrige telefonstik.

ADSL Alarm ISDN Inst.

4
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Tilslutning ved to separate hovednumre
Hvis du har abonnement på to separate telefonnumre, skal telefonerne 
tilsluttes hver sin port i fiberboksen.

Ønsker du at tilslutte flere telefoner til det enkelte telefonnummer, kan 
det sagtens lade sig gøre ved hjælp af en fordelerdåse. Følg anvisningen 
under afsnittet ”Tilkobling af flere telefoner”.

Telefon Telefon Fiberboks
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Minivejledning
Her har du en vejledning i miniformat, som du kan have liggende ved siden af 
din telefon. Så kan du nemt og hurtigt finde den tjeneste, du har behov for.

Skjul Nummer
Sådan aktiverer du Skjul nummer for næste opkald 

_______________________________________________________________

Spærring for anonyme opkald (standard tjeneste)
Sådan aktiverer du  Sådan deaktiverer du  
Spærring for anonyme Spærring for anonyme
opkald opkald
 
_______________________________________________________________

Viderestilling (alle kald)
Sådan aktiverer du Sådan deaktiverer du Sådan tjekker du 
Viderestilling alle kald Viderestilling alle kald status for Videre-
  stilling alle kald

_______________________________________________________________
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Viderestilling (ved ubesvaret)
Sådan aktiverer du Sådan deaktiverer du Sådan tjekker du
Viderestilling ved Viderestilling ved status for Videre-
ubesvaret ubesvaret stilling ved ubesvaret

_______________________________________________________________

Viderestilling (ved optaget)
Sådan aktiverer du Sådan deaktiverer du Sådan tjekker du
Viderestilling ved Viderestilling ved status for Videre-
optaget optaget stilling ved optaget

_______________________________________________________________

Forstyr ikke
Sådan aktiverer du Sådan deaktiverer du 
Forstyr ikke Forstyr ikke 

________________________________________________________________

Banke på
Sådan aktiverer du Sådan deaktiverer du 
Banke på Banke på

________________________________________________________________
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Tilslutning af radio
Radio leveres via kabel-TV-udgangen på fiberboksen og fungerer på 
samme måde som radio leveret via almindeligt kabel-TV. Det vil sige, at 
der fra kabel-TV-udgangen skal føres et antennekabel
hen til et antennestik med radio/TV fordelingsdåse.
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Hvor får jeg fat i udstyret?
De nævnte kabeltyper kan du købe hos en elinstallatør, et byggemarked 
eller i en computerforretning. Såfremt du ønsker hjælp til montering af 
kablerne, kan du kontakte en el-installatør. Router og andet netværks-
udstyr finder du hos en computerforhandler.
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Jeg har intet billed eller pixeleringer på mit analoge/DVB-C signal?
Du skal starte med at genstarte din fiberboks, hvis du stadig har problemer, 
så bliver du nød til at tjekke dine antenne kabler imellem TV og fiberboks. 
Prøv evt. med et TV direkte på fiberboksen, altså udenom splittere og 
fordelere. 

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



23

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.

Kan jeg benytte mit billedrørs-TV til fiber-TV?
Ja, det kan du. Det kan blive nødvendigt at bruge det
medfølgende scart-kabel for at tilslutte dit TV til TV boksen.

Kan jeg benytte min egen digital tuner/dekoder til at se fiber-TV med?
Nej, du skal bruge TV boksen, som du modtager fra os, når du bestiller
fiber-TV.

Hvilke kabler skal jeg benytte?
Det anbefales, at der benyttes kategori 6 netværkskabler (CAT6)  
for at opnå det bedste signal.
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