
Kom igång med din

4G WiFi-router
Det tar bara någon minut
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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! 
I slutet av 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.

Anslut via trådlöst nätverk (WiFi)
Anslut trådlöst genom att ange den unika nätverksnyckeln som 
finns på routerns undersida eller använd WPS-funktionen.  
Läs mer på sida 6
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Paketets innehåll
Router

Antenner

Nätverkskabel (Ethernetkabel)

Telefonikabel (RJ11-kabel)

Strömadapter

Vad är vad på routern?
A. Antennanslutning
B. WPS-knapp
C. Reset-knapp
D. Telefonianslutning

E. Nätverksanslutning (3st)
F. Strömbrytare
G. Strömanslutning
H. Extern antennslutning

OBS! Om du ska använda en extern antenn måste den kopplas in i uttaget för extern 
antennanslutning (H) 
För att återställa routern till fabriksinställning, håll in reset-knappen i 5 sekunder.

A B C D E F G A,H
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Symboler och lampor

Power
Av
På

WiFi
Trådlöst nätverk inte aktiverat
Trådlöst nätverk aktiverat
Blinkande lampa: Aktiv datatrafi k

WPS
 Blinkande lampa: WPS aktiverat och anslutning via 
WPS är möjlig

Connect
Ingen Internetuppkoppling
Internetuppkoppling

Signal
Ingen signal
Signalstyrka 1-5
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Installation av routern
1. Skruva på de två medföljande 

antennerna på routerns 
baksida (A) så att de sitter 
fast ordentligt.

2. Koppla in medföljande 
strömkabel i routern (G)
 

3. Slå på strömbrytaren (F)

4. Nu kan du ansluta din dator 
till routern via trådlöst nätverk 
(WiFi) eller nätverkskabel. 
Uttag för nätverkskabel fi nns 
på routerns baksida (E).
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Anslut via trådlöst nätverk (WiFi)
Din router har ett unikt nätverksnamn (SSID) som fi nns på 
undersidan av routern. Du kan ansluta via WiFi på två sätt, 
antingen genom att ange routerns nätverksnyckel eller genom 
att använda routerns WPS-funktion.

Anslut med nätverksnyckel 
Din router har en unik nätverksnyckel 
som fi nns på undersidan av routern. 
För att ansluta trådlöst anger du 
nätverks nyckeln exakt som den står 
angiven.

Anslut med WPS
För att ansluta via WPS håller du inne WPS-knappen (B) som fi nns 
på routerns baksida tills WPS-symbolen tänds. Leta upp nätverket 
och klicka på anslut. Enheten kommer då att automatiskt anslutas 
utan att du behöver ange nätverksnyckeln. 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 fl er tips på hur du bäst placerar din router.

CAUTION: USE SPECIFIED ADAPTOR ONLY Made in China

MODEL: U270V
Nätverksnamn: net1-XXXXXX
Nätverksnyckel: XXXXXXXX
Device website: 192.168.0.1
Username: admin     P/W: admin
IMEI:

MAC:

SN: YYWWXXXX
0700
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Installation av telefoni (tillval)
Om du inte har tecknat ett telefoniabonnemang kan du enkelt köpa 
till telefoni genom att gå in på net1.se/minasidor eller genom att 
ringa kundservice på 0774-42 42 43. Innan du kopplar in din 
telefon är det viktigt att du säkerställer att din bredbandsuppkop-
pling fungerar som den ska. För att kunna använda telefonitjänsten 
behöver du en tonvalstelefon.

Installation
1. Anslut din telefon med medföljande telefonikabel till uttaget 

märkt ”TEL” (D) på din router. 
2. Kontrollera att du får kopplingston i din telefon.
3. Nu är du redo att börja använda telefonitjänsten.
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Tillbehör
Samtliga tillbehör går att beställa 
via net1.se/minasidor

Batteri
Uppladdningsbart batteri med en 
batteritid på upp till 5 timmar som 
är perfekt för dig som vill använda 
din router på en plats där annan 
strömkälla saknas.

Billaddare
12/24 V laddare för dig som 
använder din router när du är på 
resande fot. Passar både för bilen, 
husvagnen och båten.

Antenner
Genom att ansluta en extern antenn
till din router säkrar du att du har
de bästa förutsättningarna för en 
riktigt bra täckning och hög 
hastighet. Vi har antenner som 
passar för både huset, båten, 
husvagnen och bilen. 
Läs mer om och beställ din antenn 
på net1.se/antenner
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Vanliga frågor
Fråga:  Jag kan inte surfa och symbolen för signalstyrka visar att jag inte har 

någon täckning. Vad kan jag göra?
Svar:  Kontrollera att routerns antenner är ordentligt fastskruvade 

Testa att flytta din router. Prova att 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. Du kan förbättra täckningen genom 
att ansluta en extern antenn till din router. Du kan läsa mer om våra 
antenner på sida 8.

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

Svar:  Logga in på routern via din webbläsare. Skriv 192.168.0.1 i adress-
fältet och tryck ENTER.

 Ange användarnamn: admin och lösenord: admin

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. Kontrollera att symbolen märkt ”Signal” lyser. Om inte  
symbolen lyser, följ instruktionerna i den första frågan i detta 
avsnitt. Om du har anslutit din router via trådlöst nätverk kan 
du istället testa att koppla in den med hjälp av den medföljande 
nätverks kabeln. Om du kommer ut på Internet via nätverkskabel 
har det troligtvis uppstått ett fel vid installationen av det trådlösa 
nätverket. På sida 6 hittar du information om hur du installerar det 
trådlösa nätverket. Du kan också testa att ansluta en annan enhet 
till din router.

Fråga:  Hur många kan vara uppkopplade till routern samtidigt?
Svar:  Vi rekommenderar att max 10 enheter även om routern stödjer att 

fler användare än så är uppkopplade.

Fråga: Hur gör jag för att ansluta en extern antenn till router?
Svar:  Den externa antennen ska anslutas till antenningången som är  

märkt ”External Antenna” (H). Skruva loss routerns egen antenn  
och anslut den externa antennen.
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Tips
Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Nedan hittar du 
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 engångspåfyllningar och 
återkommande påfyllningar.

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

Autogiro
Om du kopplar din betalning till autogiro slipper du fakturaavgifter 
och krångel. Betalningen sker automatiskt och det enda du behöver 
tänka på är att det finns pengar på kontot. Ansök via din Internet-
bank.
 
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
godkänna betalningen. Ansök via din Internetbank.

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

Kundservice
0774-42 42 43

Kontaktformulär finns på net1.se/kontakt

Version 1.0

0700
Härmed intygar Asiatelco att denna U270V står i överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser  
som framgår av direktiv 1999/5/EC.
EU-deklarationen finns tillgänglig i användarmanualen på www.net1.se.


