QUICKGUIDE
Sådan kommer du hurtigt og nemt på internettet
Tilslutning af PC, telefon, TV og TV-boks

Waoo leveres af dit lokale ﬁberselskab
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SÅDAN TILSLUTTER DU DIT UDSTYR

Se også
www.rah-fiber.dk

– kort fortalt (der er mere hjælp at hente på www.rah-fiber.dk)
Tilslutning af router til fiberboksen
Den eksterne router skal tilsluttes den opsatte fiberboks med et netværkskabel. WAN porten på routeren skal tilsluttes LAN1 på fiberboksen (fra Nokia).
For bedst mulig trådløs dækning anbefaler vi at routeren placeres centralt og
frit tilgængelig.
Tilslutning af PC – sådan kommer du på internettet
Navn og kode til det trådløse netværk kan findes bag på din router. Hvis du
ønsker at benytte et netværkskabel til din PC, kan du tilslutte dette i Port1 på
routeren.

TV-boksen
tilsluttes strøm

Tilslutning af TV-bokse
Hvis du har bestilt TV via TV-boks, skal du tilslutte disse i Port2-4 i routeren. TV
boksen skal desuden tilsluttes TV via HDMI kabel og naturligvis også tilsluttes
strøm i stikkontakten.
Tilslutning af kabel TV
Hvis du har bestilt TV via kabel TV, skal du slutte et almindeligt antennekabel til
fiberboksens RF udgang. Tilslutningen kræver en F-connector der kan købes i
din lokale elektronikforretning.
Indstillinger ved TV ved hjælp af manuel kanalsøgning:
Netværksid = 100, Startfrekvens = 234.000, Symbolrate = 6875,
QAM/Modulation = 256
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Routeren
tilsluttes strøm
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Tilslutning af telefon
Hvis du har bestilt telefoni skal du tilslutte din telefon til Phone1 på routeren.
Har du bestilt et ekstra telefonnummer skal du tilslutte din ekstra telefon til
Phone2.

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

RESET ON/OFF

Fiberboksen
tilsluttes strøm

PWR

Tilslutning af Waoo Smart WiFi
Har du bestilt Waoo Smart WiFi, kan du
finde hjælp til tilslutning i installations
guiden Air 4920 Trådløst access point,
som du finder på www.rah-fiber.dk
under kundeservice.

Her får du hjælp …
Har du brug for flere og mere
udførlige vejledninger, er der
masser af hjælp at hente på
www.rah-fiber.dk.
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KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?
Så klik ind på www.rah-fiber.dk eller
kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7020 5012 eller fiber@rah-fiber.dk.
Vi sidder klar til at hjælpe dig!
Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.rah-fiber.dk/kundeservice

RAH Fiberbredbånd A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg
Tlf. 7020 5012 | www.rah-fiber.dk | fiber@rah-fiber.dk
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