Sådan
opsætter du
din fiberboks
NewOnt - uden router

EWII Bredbånd A/S NewOnt fiberboks

Tillykke med din nye fiberboks
Med fiberbredbånd får du adgang til hurtigt og stabilt internet. Du får her en
kort vejledning til din nye fiberboks.
Denne fiberboks er uden router. Det vil sige, at den ikke udsender et trådløst
signal. For at få wifi/trådløst internet skal du anskaffe dig en trådløs router. Du
kan enten tilkøbe en router hos EWII eller købe en selv.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne vejledning,
dit produkt, regning eller lignende.
Kundeservice
70 55 55 55
ewii.dk/kontakt
Teknisk Support
70 55 55 56
ewii.dk/kontakt

EWII Bredbånd A/S NewOnt fiberboks

Kom godt i gang
Når du bestiller fiberbredbånd fra EWII, kommer en tekniker ud til dig for at
installere fiberboksen. Herefter er du klar til at trække kabler til din router og/
eller PC.
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 EWII Kundeservice på 70 55 55 55.
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Power: Her tilsluttes fiberboksens strømforsyning.

2 	LAN1: Her skal du sætte din router eller computer til for at få internet. De

tre andre porte er inaktive og kan ikke bruges. Har du din egen router skal
du ringe til EWII Teknisk Support på 70 55 55 56 for at få port 1 åbnet for
andet udstyr end EWIIs router.
3 	Antenneudtag til TV: Her skal du tilslutte et antennestik med gevind

(F-Connector) for at få TV signal.

EWII Bredbånd A/S NewOnt fiberboks

Kontakt os
Du er altid velkommen til at ringe til Teknisk Support på 70 55 55 56
eller besøge os på ewii.dk/kundeservice

EWII Bredbånd A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
70 55 55 55
ewii@ewii.dk

