
Kom godt i gang 

med  router HG2381 

Tilslutning - Trin for trin

Løft låget af fiberboksen og sæt herefter fiberboksens strømstik i stikkontakten.1

Sæt routerens strømstik i stikkontakten og tryk herefter  
“Tænd/sluk - knappen” ind. 3

Fiberboks og router (Trin 1-3) opsættes af tekniker i forbindelse med installationen. Er 
fiberboksen allerede installeret i din bolig, skal du selv udføre trin 1-3.

2 Forbind fiberboksen til routerens  
WAN stik med et netværkskabel. NETVÆRKSKABEL

- Når    lyser orange er routeren tændt
- Når ”LAN” og “Globus” lyser grønt er der interntforbindelse

  Power = Fiberboksen er tilsluttet strøm

  Fiber = Forbindelse til fibernettet OK 

  LAN = Forbindelse til routeren OK  

                                     (Kræver at routeren er tændt) 

  TV = Fiberboksens TV signal er OK

Fiberboksens dioder og display

Routerens dioder og display

Tænd/sluk

7 TV boks

4 Computer

FIBERBOKS

1 Stikkontakt

6 TV

ROUTER

2 Stikkontakt

3 Tilslutning til router 

5 Telefon

Forbind din telefon til “Phone 1” porten.5
Forbind dit TV/eller din TV installation til antenne-udgangen på fiberboksen og 
foretag herefter en ny analog/digital kanalsøgning på dit TV.6
Forbind TV boksen med et netværkskabel til én af de 4 gule LAN porte i routeren. 
Tænd TV boksen og find den på dit TV. Dette gør du ved at skifte til den HDMI/
SCART udgang på TV’et, som TV boksen er tilsluttet.

BEMÆRK! Hvis dit TV ikke finder de digitale kanaler, skal du foretage manuel/
udvidet søgning på dit TV. Du kan læse mere på 
eniig.dk/privat/fiberbredbaand

7

4 Forbind din computer med et netværkskabel til én af de 4 gule LAN porte 
i routeren.



Tilslutningsoversigt

Stue/
Køkkenalrum

Bryggers

Sådan forbindes fiberboksen til computer, telefon, TV/TV boks. Antennedåser og 
kabler medfølger ikke. Det orange    TV net varierer alt efter, hvornår dit hus er opført.

A
nt

en
ne

då
se

TV

Radio

Router
(Her set bagfra)

421 3 5

TV boks

Fiberboks

Toilet

Værelse 1

Værelse 2

Værelse 3

Entré

  DVB-C/Analog TV via husets TV net/antenneledning
  Netværkskabel fra fiberboks til router  (Medfølger - længde ca. 0,5 meter)
  Netværkskabel fra router til PC  (Medfølger ikke)
  Netværkskabel fra router til TV boks  (Medfølger - længde ca. 1 meter)
  Telefonledning fra router til telefon (Medfølger - længde ca. 0,21 meter)
  HDMI/SCART kabel fra TV boks til TV  (Medfølger - længde ca. 1 meter)

OBS: Opsætning af fiberboks og router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. 
 Tilslutning af PC, TV/TV boks og telefon skal du selv sørge for.
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Trådløst internet (WiFi) er hurtigt og nemt at bruge, men når signalet flyttes fra 
et isoleret kabel ud i luften, er der mange faktorer, som kan påvirke signalet og 
dermed hastigheden. På næste side kan du se en illustration, der dækker nogle 
af de faktorer, som kan påvirke hastigheden, når du bruger trådløst internet.  

Sådan opretter du forbindelse til  
trådløst netværk

Klik på netværksikonet 
nederst til højre1

3 Indtast adgangskoden *

2 Klik og vælg det netværk der
matcher dit kundenummer*

4 Nu er du på nettet

* dit kundenummer og adgangskode 
finder du i velkomstbrevet

Trådløst internet - WiFi 
 
Afhængig af hvilken fiberpakke du har bestilt, kan Standard WiFi være  
inkluderet i dit internetabonnement. 


