
Anslut via trådlöst nätverk (WiFi)

Du kan ansluta via WiFi på två sätt, antingen 
genom att ange routerns nätverksnyckel eller 
genom att använda routerns WPS-funktion.
Nätverksnamn, nätverksnyckel (PWD)  
och operatör visas i displayen 
genom upprepade korta tryck 
på startknappen.

Anslut med nätverksnyckel

Leta upp nätverket och klicka på anslut. Ange 
nätverksnyckeln (PWD) exakt som den står 
angiven.

Anslut med WPS

Håll in WPS-knappen (C) i tre sekunder tills 
WPS-symbolen tänds. Leta upp nätverket och 
klicka på anslut. Enheten ansluts nu utan att 
du behöver ange nätverksnyckel. Observera att 
alla enheter inte har stöd för WPS.

Placering av routern

För att du ska få bästa möjliga uppkoppling 
och hastighet är det viktigt att du placerar din 
router på rätt plats. Placera din router så högt 
som möjligt och gärna i ett fönster. 
På net1.se/maxprestanda kan du få fler tips  
på hur du bäst placerar din router.

Vanliga frågor

Fråga:  Jag kan inte surfa och symbolen för signal-
styrka visar att jag inte har någon täckning. 
Vad kan jag göra?

Svar:  Kontrollera att routerns antenner är ordent-
ligt utdragna. Testa att flytta din router. 
Placera t.ex. din router i olika fönster och 
så högt som möjligt. Om symbolen märkt  
”Signal” fortfarande inte lyser kan detta 
bero på att det inte finns täckning på  
platsen där du befinner dig.  
På net1.se/tackning kan du se om det  
finns täckning där du befinner dig.

Fråga:  Jag kan inte komma ut på Internet.  
Vad kan jag göra?

Svar:  Testa att starta om din router och den 
enhet som du försöker ansluta. Kontrol-
lera att du har signalstyrka. Om inte, följ 
instruktionerna i den första frågan i detta 
avsnitt. Testa om möjligt att ansluta en 
annan enhet till din router.

Fråga:  Jag vill ändra nätverksnyckel eller annan 
inställning av min router. Hur gör jag?

Svar:  Logga in på routern via din webbläsare. 
Skriv 192.168.0.1 i adressfältet och  
tryck ENTER. 
Ange användarnamn: admin 
och lösenord: admin

Fråga: Hur lång batteritid har routern?
Svar:  Routern har en batteritid på upp till  

8 timmar.

Tips

Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos 
oss. Nedan bjuder vi på några användbara tips 
som gör ditt liv som Net1-kund lite enklare.
 
Extra data

Om du förbrukar den data som ingår i ditt 
abonnemang kan du enkelt fylla på mer via 
Mina Sidor eller via SMS. Vi har flera olika  
datapaket och du kan välja mellan engångs- 
och återkommande påfyllning.

Mina Sidor

På Mina Sidor kan du se dina fakturor och din 
dataförbrukning, uppdatera dina kontaktup-
pgifter samt köpa extra data och tillbehör till 
din router. Skapa ett konto och logga in på 
minasidor.net1.se

Autogiro

Om du kopplar din betalning till autogiro slip-
per du fakturaavgifter och krångel. Betalningen 
sker automatiskt och det enda du behöver tän-
ka på är att det finns pengar på kontot. Ansök 
via din Internetbank.

E-faktura

Med e-faktura får du din faktura direkt i din  
Internetbank med alla betalningsuppgifter 
ifyllda, så det enda du behöver göra är att god-
känna betalningen. Ansök via din Internetbank.

Net1.se/kundservice

På net1.se/kundservice hittar du de senaste 
nyheterna, installationsguider, mer tips & råd 
och mycket mer. Välkommen in!

Kontakt
Kundservice
0774-42 42 43

Kontaktformulär finns på  
net1.se/kontakt
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Kom igång med din

4G Mini-router
Det tar bara någon minut



Välkommen

Välkommen som kund hos Net1! 
Läs noga igenom denna guide innan du påbörjar 
installationen av din bredbandtjänst. När instal-
lationen är klar kan du njuta av Sveriges största 
bredbandstäckning! Längst bak i denna guide 
hittar du smarta tips som hjälper dig att få ut 
det mesta av din tjänst.

Installationen tar bara någon minut

Installationen av din router är enkel. 
Följ instruktionerna i avsnittet ”Installation av 
routern” och du är igång på någon minut.

Paketets innehåll

Router

Batteri

12/24 V laddare

230 V laddare

Strömkabel

Vad är vad på routern?

A. Antenner
B. Display
C. WPS-knapp
D.  Anslutning för 

strömkabel

E. Startknapp
F. SIM-kortshållare
G.  Reset-knapp 

Display

Signalstyrka

Internetuppkoppling

WPS aktiverat och anslutning via 
WPS är möjlig

Trådlöst nätverk aktiverat

Batterinivå

3. Anslut strömkabeln till laddaren och koppla 
därefter in den i routern.

4. Håll in startknappen för att starta routern.

5. Nu kan du ansluta din enhet till routern via 
trådlöst nätverk (WiFi)

För att spara batteri släcks routerns display 
efter en minut. Om ingen enhet är ansluten 
stängs routern av efter en timme. Stäng av din 
router genom att hålla startknappen intryckt 
i tre sekunder. För att återställa routern till 
fabriksinställning, håll in reset-knappen 
i fem sekunder.

Installation av routern

1. Om batteriet inte är förinstallerat, öppna 
luckan på routerns baksida och sätt i det 
med kontakten först. Sätt tillbaka luckan 
på routern genom trycka fast den ordentligt 
runt om. 

2. Dra ut teleskopantennerna till deras fulla 
längd och vinkla dem snett uppåt.
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