
SÅDAN INSTALLERER DU
DIN FIBERBOKS



FIND FIBERSTIKKET I DIT HJEM
Fiberstikket sidder indvendigt på en af dine vægge – en tekniker har 
instal leret det på et tidligere tidspunkt.

Tjek om fiberboksen ligner billede 1 eller billede 2 nedenfor. 
Følg den tilhørende installationsvejledning.
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Billede 1: 
Der er ikke  fiber-udtag i fiberboksen
Følg vejledning A.

Billede 2: 
Der er fiber-udtag i  fiberboksen
Følg vejledning B.

Fiber-udtag



VEJLEDNING A
DER ER IKKE FIBER- 

UDTAG I FIBERBOKSEN

Det skal du bruge:

Frontplade Strømforsyning



GODT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG
Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer din fiberboks – ikke 
din router.

2.4G 5G

Om din fiber-installation
• Din fiber-installation består af en fiberboks, med en frontplade og bag-

plade.

• Bagpladen er allerede monteret på fiberstikket i din væg. 
På bagpladen sidder et passivt dæksel, som beskytter den.

• Frontpladen har du modtaget med posten.

• Frontpladen og bagpladen skal drejes sammen – det hjælper denne 
 vejledning dig med.

• Når de to dele er sat sammen, kan du installere din router.

• Du finder en installationsvejledning i kassen med routeren.

• Fiberboksen kaldes også en mediekonverter

Hvornår skal du installere fiberboksen, du har fået tilsendt?
• Du må gerne installere fiberboksen så tidligt som muligt på din onlinedato. 

Datoen står i din velkomstmail fra os.

• Du kan også sagtens installere den et par dage eller aftenen før.



Fjern dækslet der sidder på bagpladen i fiberstikket:  
Hold knappen på højre side inde og drej pladen mod urets retning.  
Når du ikke kan rotere dækslet længere, skal du fjerne det helt.

Du kan kassere dækslet – det skal du ikke bruge.

Tag frontpladen og fjern den røde støv-kappe ved at trække den op i 
pilens retning. Undgå at røre konnektoren.

Vend frontpladen.
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Sæt frontpladen skråt på bagpladen, som vist på billedet, og drej med 
urets retning indtil du hører et klik.

Det er vigtigt, at fiberboksen er drejet helt på plads.

Sæt strømforsyningen i fiberboksen og i stikkontakten.
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Vent indtil lampen <> på fiberboksen lyser konstant. Så er fiberboksen 
nemlig online. Det kan tage op til 5 minutter.

Nu kan du forbinde og installere routeren, du har modtaget fra os.  
Du kan finde en installationsvejledning i kassen med routeren.

VIL DU GERNE BRUGE DIN EGEN ROUTER?
Så kan du VLAN-tagge din egen router til vores forbindelse.

Du kan også forbinde din router til vores router, og sætte vores i bridge mode.
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BRIDGE MODE GUIDE

VLAN-TAGGING GUIDE

https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/vlan-tagging
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/bridgemode
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/bridgemode
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/vlan-tagging


VIRKER FIBERBOKSEN IKKE?  
TJEK LAMPERNE PÅ DIN FIBERBOKS

Power-lampen lyser ikke
Kontrollér at strømforsyningen sidder korrekt i fiberboksen og stik kontakten, 
og at stikkontakten er tændt.

< >  lampen lyser ikke
Kontrollér at fiberboksen er drejet helt på plads (skal drejes med urets retning, 
indtil du hører et klik).

Lyser <> stadig ikke? 
Så skal du sende fiberboksens serienummer til os, så kan vi hjælpe dig: 
Serienummeret står på bagsiden af frontpladen. Drej frontpladen af igen og kig 
på bagsiden af den. Serienummeret står ud for GPON S/N. 
Tag et billede af serienummeret eller notér det. Send det til os, så hjælper vi 
dig. Vores kontakt-info står til sidst i denne vejledning.

< >  lampen blinker
Så skal du sende fiberboksens serienummer til os, så kan vi hjælpe dig:  
Serienummeret står på bagsiden af frontpladen. Drej frontpladen af igen og kig 
på bagsiden af den. Serienummeret står ud for GPON S/N. 
Tag et billede af serienummeret eller notér det. Send det til os, så hjælper vi 
dig. Vores kontakt-info står til sidst i denne vejledning.



VEJLEDNING B
DER ER FIBER-UDTAG I 

FIBERBOKSEN

Det skal du bruge:

BagpladeFrontplade Strømforsyning



GODT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG
Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer din fiberboks – ikke 
din router.

2.4G 5G

Om din fiber-installation
• Din fiber-installation består af et fiberstik og en fiberboks.

• Fiberstikket sidder på en væg i din bolig. 

• Fiberboksen består af to dele: en frontplade og en bagplade.  
Du har fået tilsendt begge dele.

• Frontpladen og bagpladen skal drejes sammen – det hjælper denne 
 vejledning dig med.

• Når de to dele er sat sammen, kan du installere din router.

• Du finder en installationsvejledning i kassen med routeren.

• Fiberboksen kaldes også en mediekonverter.

Hvornår skal du installere fiberboksen, du har fået tilsendt?
• Du må gerne installere fiberboksen så tidligt som muligt på din onlinedato. 

Datoen står i din velkomstmail fra os.

• Du kan også installere den et par dage eller aftenen før.



Tag bagpladen og fjern beskyttelseshætten ved at trække den ned i 
pilens retning. Undgå at røre konnektoren.

Fjern beskyttelseshætten fra fiberkablet på bagpladen ved at trække den 
op i pilens retning. Undgå at røre konnektoren.
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Fastgør bagpladen på væggen, med skruerne der følger med.  
Bagpladen skal sidde så tæt på fiberstikket, at fiberkablet fra bagpladen 
kan nå fiberstikket.

Forbind fiberkablet til fiber-udtag 1 eller 2 i fiberstikket. Det er forskelligt 
hvilket fiber-udtag der er aktivt – prøv med fiber-udtag 1 først.

Ledningen er skrøbelig, da den er lavet af glasfiber.
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Tag frontpladen og fjern den røde støv-kappe ved at trække den op i 
pilens retning. Undgå at røre konnektoren.

Vend frontpladen.
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Hul til skruer

Fiber-udtag



5 Sæt frontpladen skråt på bagpladen, som vist på billedet, og drej med 
urets retning indtil du hører et klik.

Det er vigtigt, at fiberboksen er drejet helt på plads.

6 Sæt strømforsyningen i fiberboksen og i stikkontakten.



Vent indtil lampen <> på fiberboksen lyser konstant. Så er fiberboksen 
nemlig online. Det kan tage op til 5 minutter.
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Nu kan du forbinde og installere routeren, du har modtaget fra os.  
Du kan finde en installationsvejledning i kassen med routeren.

VIL DU GERNE BRUGE DIN EGEN ROUTER?
Så kan du VLAN-tagge din egen router til vores forbindelse.

Du kan også forbinde din router til vores router, og sætte vores i bridge mode.
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BRIDGE MODE GUIDE

VLAN-TAGGING GUIDE

https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/vlan-tagging
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/bridgemode
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/bridgemode
https://www.hiper.dk/hjaelp/udstyr/vlan-tagging


VIRKER FIBERBOKSEN IKKE?  
TJEK LAMPERNE PÅ DIN FIBERBOKS

Power-lampen lyser ikke
Kontrollér at strømforsyningen sidder korrekt i fiberboksen og stik kontakten, 
og at stikkontakten er tændt.

< >  lampen lyser ikke
Tjek om fiberkablet sidder ordentligt i stikket.

Prøv at flytte fiberkablet over i det andet fiber-udtag.

Lyser <> stadig ikke? 
Så skal du sende fiberboksens serienummer til os, så kan vi hjælpe dig: 
Serienummeret står på bagsiden af frontpladen. Drej frontpladen af igen og kig 
på bagsiden af den. Serienummeret står ud for GPON S/N. 
Tag et billede af serienummeret eller notér det. Send det til os, så hjælper vi 
dig. Vores kontakt-info står til sidst i denne vejledning.

< >  lampen blinker
Prøv at flytte fiberkablet over i det andet fiber-udtag.

Lyser <> ikke, efter du flyttede fiberkablet? 
Flyt fiberkablet tilbage til det andet fiber-udtag og følg vejledningen til at 
finde serienummer og dele det med os.

Blinker <> stadig, efter du flyttede fiberkablet? 
Så skal du sende fiberboksens serienummer til os, så kan vi hjælpe dig: 
Serienummeret står på bagsiden af frontpladen. Drej frontpladen af igen og kig 
på bagsiden af den. Serienummeret står ud for GPON S/N. 
Tag et billede af serienummeret eller notér det. Send det til os, så hjælper vi 
dig. Vores kontakt-info står til sidst i denne vejledning.



HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Vi lever og ånder for, at dit internet bare spiller. Derfor sidder vores dygtige 
supportere klar til at hjælpe, hvis du oplever udfordringer med dit internet.

Du er også velkommen til at besøge vores hjælpeunivers, hvor du kan finde en 
masse artikler med effektiv selvhjælp.

BRUG FOR HJÆLP?
Vi lever og ånder for, at dit internet bare spiller. Derfor sidder vores dygtige 
supportere klar til at hjælpe, hvis du oplever udfordringer med dit internet.

TLF. 8877 2000
Man-Fre: 10.00 – 15.00

CHAT PÅ HIPER.DK
Man-Fre: 10.00 – 18.00
Weekend: 10.00 – 16.00

FACEBOOK.COM/HIPER.DK
Alle dage: 10.00 – 23.00

KUNDESERVICE@HIPER.DK
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CHAT PÅ HIPER.DK
Man-Fre: 09.00 – 18.00
Weekend: 10.00 – 16.00

FACEBOOK.COM/HIPER.DK
Alle dage: 09.00 – 23.00

KUNDESERVICE@HIPER.DK

TLF. 88 77 20 00
Man-Fre: 09.00 – 16.00

https://www.hiper.dk/hjaelp
https://www.facebook.com/hiper.dk
mailto:kundeservice%40hiper.dk?subject=
https://www.hiper.dk/kontakt

