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Kom i gang med din nye Mobilt Bredbånd Miniruter
Her er en enkel 5 stegs «Kom i gang» brukerveiledning.
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Steg 1: Åpne lokk, sett inn SIM-kort
MikroSIM skal benyttes, dersom du har et SIM-kort av stor størrelse, må mikroSIM knekkes ut.
Hvor SIM-kort skal settes inn er markert på insiden av miniruteren Figur 2.

Steg 2: Legg på lokk
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Steg 3: Slå på miniruteren, start lading av miniruteren med medfølgende kabel og lader
Steg 4: Kople PC/Mac til miniruterens trådløse nett (Wi-Fi)
Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk med din PC/Mac. Velg
å koble til nettverket som har navnet Telenor4G_XXXXXX
og angi nettverkets passord som finnes på medfølgende
etikett eller på innsiden av miniruterens lokk.

Steg 5: Angi PIN og angi dine egne innstillinger
Åpne nettleseren etter at du har koblet til, følg anvisningene på skjermen og du er på nett!
For detaljert brukerveiledning og annen relevant info send SMS fra din mobiltelefon til
2244 med kodeord MBBINFO, eller se telenor.no.
Håper du blir fornøyd
Hilsen Telenor
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Nyttige tips
Avanserte innstillinger i rutermenyen:
I rutermenyen kan du bl.a. se status, lese forbruksvarsel på SMS, signalstyrke, bytte PIN,
oppdatere programvare, endre nettverk, IP-adresser med mer.
Rutermenyen finner du ved å åpne
nettleseren og angi følgende
adresse http://192.168.1.1 i adresselinjen. Brukernavn er «admin» og
Passord er det samme som nettverkets passord som finnes på
medfølgende etikett eller på innsiden
av miniruterens lokk. Om du eventuelt
har endret Administratorpassordet
bruker du dette.
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«Nødlader» for din mobil
Miniruteren har svært god
batterikapasitet og kan benyttes
til å lade mobil, nettbrett o.l.
Bruk medfølgende overgang
som vist på figuren.
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Forbruksvarsling på SMS
Registrer ditt mobilnummer på Telenor Mine sider slik at du kan ta imot forbruksvarslinger på
din mobil.
Om du ikke har registrert SMS-varsel til alternativt mobilnummer på Telenor Mine sider
vil forbruksvarslene sendes direkte til miniruteren. Et konvolutt-ikon vil vises i skjermen.
For å lese varslingen må du inn i ruterens meny under SMS. Se punktet: Avanserte innstillinger
i rutermenyen for hvordan du kommer inn i menyen.
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Oppdatering av programvare
Ny programvare er viktig for å ivareta sikkerhet og stabilitet. Når ny programvare er
tilgjengelig får du beskjed om å oppdatere på miniruterens skjerm.
Trykk
for å starte installasjon eller trykk Menu for å avslå. Vi anbefaler at oppdateringen
bare gjøres når du er tilknyttet 3G- eller 4G-nettet. Oppdateringen tar ca 4 minutter,
men er avhengig av nedlastningstid. Om du avslår kan du gå inn i ruterens meny for å
oppdatere når du selv ønsker. Du vil med jevne mellomrom få beskjed inntil du har oppdatert
programvaren. Avhengig av abonnement vil kostnader kunne påløpe.
Du kan også laste ned et oppdateringsverktøy fra supportsidene på Telenor.no og gjøre
oppdateringen fra en PC/Mac.
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Telenor Kundeservice
Telefon: 09000
Telefon fra utlandet: +47 915 09000
Våre nettsider: telenor.no
facebook.com/telenornorge
twitter.com/telenor_service
youtube.com/TelenorNorway

Telenoreksperten
Telenoreksperten hjelper deg utover vanlig kundeservice med
de fleste dataproblemer og spørsmål du måtte ha.
Telefon: 820 90 100
(kr 26,-/min. Maks 598,-/henvendelse)
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