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Tillykke med dit nye Altibox fiberbredbånd  
– Danmarks hurtigste, mest stabile og frem- 
tidssikrede internetforbindelse.

I denne vejledning forklarer vi, hvordan du nemt 
og hurtigt kommer på internettet.

Samtidig vil guiden altid kunne benyttes, hvis du 
på et senere tidspunkt skulle opleve problemer 
med dit internet. Gem guiden - så er hjælpen 
altid lige ved hånden.

God fornøjelse med dit fiberbredbånd!

Velkommen 
til Altibox
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Trin 1 - Dette udstyr skal du bruge

Fiberboks: Boksen er tilkoblet af dit energiselskab og 
allerede installeret. Kontrollér at boksen er tilsluttet strøm, 
er tændt og at Power lyser.
 
 
Google Nest Wifi: Dette er routeren, som laver dit tråd- 
løse netværk. 

1 2

43

LAN-kabel til Google Nest Wifi: Følger med i æsken til 
Google Nest Wifi.

Strømkabel til Google Nest Wifi: Følger med i æsken til 
Google Nest Wifi.
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Trin 2 - Sæt Google Nest Wifi til fiberboksen 

Sæt LAN-kablet i fiberboksens LAN-port, og derefter i
Globus-porten      i Google Nest Wifi.

*VIGTIGT! - På dagen hvor dit internet bliver aktiveret, er 
det vigtigt at du benytter LAN1-porten i din fiberboks. 

Sæt strømforsyningsstikket i den midterste port      i Google 
Nest Wifi, og derefter i en stikkontakt. Lyset i Google Nest 
Wifi vil begynde at blinke hvidt, og enheden er nu klar til at 
blive sat op i trin 3. 
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OBS
Har du bestilt TV fra Altibox finder du tv-guiden 
sammen med tv-boksen. Begynd først installationen 
af TV, når denne guide er gennemført. 
 
Har du flere enheder, som skal tilkobles internettet 
med kabel, vil dette senere blive gennemgået i 
denne guide. 
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OBS: Brug første port (LAN1).

Tilslut til dette symbol
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Trin 3 - Opsætning af Google Nest Wifi   

Opsætning af Google Nest Wifi

For at komme i gang med opsætnin-
gen af Google Nest Wifi (dit trådløse 
netværk) skal Google Home app’en 
anvendes. Den hentes gratis i App 
Store og Google Play til din smart- 
phone eller tablet.  
 
Som en del af opsætningen skal 
der blandt andet oprettes en 
Google-konto, medmindre du har 
en i forvejen. Hvis der er behov for 
oprettelse af en Google-konto, skal 
det gøres  i Google Home app’en.

Google Home app’en vil guide dig 
igennem hele opsætningen, hvor 
der blandt andet skal vælges navn 
og kode til det trådløse netværk.

Når opsætningen af Google Nest 
Wifi er færdiggjort i app’en, fortsæt 
til trin 4.

TIP!
For at sikre den bedste trådløse dækning, skal Google Nest Wifi stå frit 
og centralt placeret i boligen. Er dette ikke muligt, eller har du en stor 
bolig kan det være en fordel at udvide dit trådløse netværk med flere 
Google Nest Wifi-enheder. Kontakt Altibox for at høre nærmere om 
dette. 

Har du allerede tilkøbt en eller flere Google Nest Wifi-enheder bliver 
du vejledt til opsætning af disse i Google Home app’en. 
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Hent Google  
Home app’en  

gratis i App Store 
eller Google Play



Trin 4 - Oprettelse på Mit Altibox 

I e-mailen Kom godt i gang med Altibox fiberbredbånd 
som du modtog da dit fiberbredbånd blev aktiveret, skal 
du aktivere din bruger til Mit Altibox

Derfor bør du aktivere din bruger til Mit Altibox
Som kunde har du adgang til en masse funktioner på 
Mit Altibox. Du kan blandt andet tjekke eller få hjælp 
til dine regninger, se dine oplysninger eller tilkøbe 
Altibox-produkter. Det er også dit login til Mit Altibox, 
som skal anvendes til at logge ind på Altibox-app’en, 
hvor man som tv-kunde har adgang til alle sine tv-
kanaler, arkivtjeneste mv.

*Det kræver, at du er tv-kunde ved Altibox.6

Mit Altibox. Tv-løsning via computer.

Du skal oprette  
dig på Mit Altibox  
for at få adgang til  

tv-løsningen via app 
eller computer* 



Trin 5 - Flere kablet enheder  
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1   Fiberboks         Google Nest Wifi         switch         enheder  
    (f.eks printer, tv-boks, alarm mm.).

2   Fiberboks         Google Nest Wifi         Google Nest Wifi (kabel eller trådløst)      
    switch         enheder (f.eks. printer, tv-boks, alarm mm.).

Switch

Har du mere end én enhed, 
som du ønsker at kable til din 
Google Nest, skal du bruge 
en switch. Med en switch 
kan du udvide antallet af 
LAN-porte i Google Nest.  
 
De fleste switche kan anven-
des. Hvis du har behov for en 
switch, anbefaler vi denne 
switch med 8 porte fra TP 
link: TP-link TLSG108E GB 
Media Switch. 

Den kan købes hos Altibox  
for 199,-. Kontakt kundeservice 
på tlf. 70 300 600, hvis du 
ønsker dette.

F.eks. tv-boks

F.eks. printer

F.eks. alarm

osv.

F.eks. tv-boks

F.eks. printer

F.eks. alarm

osv.
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Se de  
to eksempler  

for opsætning af 
switch og flere  
kablet enheder



Har du spørgsmål?
Gå ind på altibox.dk eller kontakt kundeservice på tlf. 70 300 600

- de sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem kl. 8.30-18.00


