
lette trin til at 
installere dit 
YouSee Bredbånd                     
Vent med at installere, til den dato der er oplyst på 
din ordrebekræftelse. Din ordrebekræftelse har du 
fået på mail eller brev.
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Det finder du i den 
hvide kasse
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Det skal du bruge nu:

Det skal du bruge senere:

FiberTwist Strømforsyning

Rødt kabel
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1. Find fiberboksen 
i dit hjem
Normalt finder du den her:

• I bryggerset
• I rummet nærmest vejen
• I teknikskabet
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2. Fjern dækslet fra 
fiberboksen
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3. Fjern den røde 
støvkappe på din 
FiberTwist ved at 
trække den op
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4. Sæt din FiberTwist 
på fiberboksen, og drej 
i urets retning, indtil du 
hører et klik



11



12

5. Tilslut strømstik 
til din FiberTwist, 
og sæt det i 
stikkontakten
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6. Tjek, at de to lamper 
lyser grønt. Når de to 
lamper lyser konstant, 
kan du gå videre

Der kan gå op til 5 minutter, før lamperne 
lyser.
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7. Nu skal du installere 
din router. Du skal 
bruge den grønne 
kasse
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Det skal du bruge nu:

Det skal du bruge i nogle tilfælde:

Router Rødt kabel

Strømforsyning

Ekstra kabel
til bredbåndstelefoni 

 

2 kabler til 
bredbåndstelefoni 

Gennemgangsstik

Netværkskabel 
bruges, hvis computer skal 
tilkobles router uden wi-fi

Telefonkabel 
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8. Forbind din 
FiberTwist med din 
router
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9. Sæt strøm til din 
router. Og tænd på 
on/off-knappen på 
bagsiden af routeren
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10. Tjek internet-
lampen på din 
router

Når internetlampen lyser konstant, er du 
klar til at gå videre til næste trin.

Hvis ikke lampen lyser konstant efter 
10 minutter, kan du prøve at sætte det røde 
kabel i en anden indgang i FiberTwisten.
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Power

Internet
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11. Find oplysningerne 
om dit nye wi-fi
På undersiden af din router finder du:

• Netværksnavn
• Adgangskode

Disse skal du bruge for at oprette 
forbindelse til dit nye wi-fi. 
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Netværksnavn (SSID 2.4G) :
Netværksnavn (SSID 5G) :
Adgangskode :
Konfiguration - username : admin  Password :

Wifimodem -
Wifimodem -
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12. Åbn din computer, 
tablet eller smartphone, 
og opret forbindelse til 
dit nye wi-fi 
Vil du tilslutte en enhed uden wi-fi? 
Brug det netværkskabel, der følger med i 
kassen. Du skal slutte kablet til din router.
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Brug for hjælp?
På yousee.dk/kundeservice har vi samlet et hjælpeunivers, 
hvor du kan finde vejledninger og svar på mange spørgsmål. 
Du kan også ringe til os på 70 70 40 40 – vi sidder klar til at 
hjælpe alle ugens dage kl. 8-20.

Skal du også installere bredbåndstelefoni?
Gå ind på yousee.dk/telefoni – dér finder du en vejledning til, 
hvordan du installerer bredbåndstelefoni.


