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VELKOMMEN
Kære kunde
Tillykke med din trådløse TV-løsning fra Waoo!
Denne vejledning guider dig igennem opsætning af enten dit DUO-sæt eller
din ekstra UNO-boks.
Hvis du har tilkøbt en UNO-boks til dit allerede aktive DUO-sæt, kan du med
fordel starte vejledningen fra side 7.
Hvis du har brug for hjælp til fejlretning, bedes du kigge bagerst i denne folder
eller kontakte dit lokale energiselskab.
God fornøjelse med din nye trådløse TV-løsning!
Med venlig hilsen
Eniig
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SÅDAN VIRKER DUO
Med dit trådløse DUO-sæt kan du se TV i et andet rum, end det hvor din
fiberboks er installeret. Boksene forbindes trådløst, så du slipper for at trække
kabler igennem din bolig.

DUO

WPS

TV-BOKS

UNO

DUO

WPS
WPS

Fiberboks

TV -port

TV-BOKS

Bemærk: UNO-boks kan tilkøbes.
For installationsvejledning se side 7.
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OPSÆTNING AF DUO-BOKSE
1.	Begge bokse er fuldstændig ens og er allerede forbundet med hinanden.
Placér den ene af de to bokse ved din fiberboks. Tilslut DUO-boksen til
din fiberboks med det ethernetkabel (RJ45), der medfølger i pakken.
(Det sorte RJ45 kabel kan tilsluttes i en vilkårlig gul port i DUO-boksen).

DUO

DUO
Fiberboks
WPS

WPS

LAN-port

2.	Placér DUO-boksen nær din TV-boks, og forbind dem med det medfølgende ethernetkabel (RJ45).
(Det sorte RJ45 kabel kan sluttes til vilkårlig gul port i DUO-boksen).
3. Tilslut nu strøm til begge DUO-bokse.
4. De to DUO-bokse vil nu automatisk forbinde til hinanden trådløst.
Denne proces kan tage op til 10 minutter første gang.
Når forbindelsessymbolet
lyser konstant på begge bokse, er der
oprettet korrekt forbindelse.

Gb ETHERNET

Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser konstant grønt på boksene inden for 10 minutter,
kan du finde hjælp i afsnittet ”Fejlfinding” bagerst i denne vejledning.
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SÅDAN VIRKER UNO
Med UNO-boksen kan du tilføje et ekstra TV på trådløs forbindelse ved at forbinde denne UNO-boks med en af de eksisterende DUO-bokse. En UNO-boks
kan også benyttes til at udvide det eksisterende TV-signal i huset.

DUO

WPS

TV-BOKS

UNO

DUO

WPS
WPS

Fiberboks

TV -port

TV-BOKS
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OPSÆTNING AF UNO-BOKS
1.	Ved første opsætning skal UNO-boksen placeres med ca. 3 meters afstand til en af dine to aktive DUO-bokse. Sæt strøm til din UNO-boks, og
vent op til 5 minutter, indtil den blinker

DUO

UNO

Fiberboks
WPS

LAN-port

1.a

OBS!
3 meters afstand

WPS

1.b

2.	Tryk på WPS-knappen
på din DUO-boks (1.a) og tryk herefter på
WPS-knappen på din UNO-boks (1.b).
	Nu begynder forbindelsessymbolet
at blinke, og boksene forbindes
med hinanden. Der kan gå op til 10 minutter, før boksene er korrekt
forbundet første gang.
	Når forbindelsessymbolet
lyser konstant, er der oprettet korrekt
forbindelse.

Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser grønt på UNO-boksen inden for 10 minutter,
skal du gentage trin 2.
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OPSÆTNING AF UNO-BOKS
3.	UNO-boksen kan nu slukkes, og flyttes til det rum, hvor du ønsker 		
denne installeret.
4.	Tilslut UNO-boksen til din TV-boks med det medfølgende ethernet-kabel
(RJ45). (Det sorte RJ45 kabel kan tilsluttes i en vilkårlig gul port
i UNO-boksen).
UNO-boksen tilslutter selv den trådløse forbindelse til DUO-boksen.
Det kan tage op til 10 minutter.
	Når forbindelsessymbolet igen lyser grønt,
er der oprettet korrekt
forbindelse til DUO-boksen.
Bemærk: Hvis forbindelsessymbolet ikke lyser grønt på UNO-boksen inden for 10 minutter,
skal du læse afsnittet ”Fejlfinding” bagerst i denne vejledning.

Gb ETHERNET
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BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER
Følg nedenstående anvisninger for at få den optimale udnyttelse af produktet.
Tildæk ikke ventilationsåbninger
Enheden må ikke placeres direkte på gulvet/jorden
Undgå at placere boksen i et skab eller i et lille, lukket rum
Anbring boksen mindst 15 cm fra væggen
U
 ndgå at placere boksen i et hjørne af et rum, af hensyn til det trådløse
signal.
Undgå at placere boksen tæt ved andre Wifi enheder, Bluetooth-enheder
eller en mikrobølgeovn
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FEJLFINDING
Strømsymbolet
LYSER HVID: Boksen er tændt.
BLINKER HVID: Boksen er ved at opdatere software – vent venligst.
SLUKKET: Boksen er slukket.

WPS
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Forbindelsessymboler
LYSER GRØN: Forbindelsen er oprettet og stabil.
BLINKER GRØN: Boksen opretter forbindelse – vent venligst.
LYSER RØD: Dårlig forbindelse (fx pixelering på TV).
Boksene er forbundet til hinanden, men afstanden mellem dem er 		
		 for stor. Forsøg en af følgende muligheder:
		 Sæt boksene tættere på hinanden.
		 Tilslut en UNO-boks mellem de eksisterende bokse for at
			 styrke signalet.
BLINKER RØD: Ingen forbindelse.
Forsøg en af følgende muligheder:
Sæt boksene tættere på hinanden
		 Forsøg at tilslutte boksene igen ved at følge step 1-4 på side 5.
		 	Tilslut yderligere en UNO-boks mellem de eksisterende bokse for at
styrke signalet.
		 Kontrollér, at den ene DUO-boks har en kablet internetforbindelse, og
			 begge bokse lyser grønt, når du tilslutter din UNO-boks.
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KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?
Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060 eller fiber@eniig.dk.
Vi sidder klar til at hjælpe dig!
Åbningstider Kundecenter:
Alle hverdage kl. 08.00-18.00
Åbningstider Teknisk Support:
Alle hverdage kl. 08.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00

Eniig Tietgensvej 4 8600 Silkeborg

