Mobilt
Bredbåndsruter
Kom i gang med din nye
Mobilt Bredbåndsruter

Kom i gang med din nye Mobilt Bredbåndsruter
Her er en enkel 5 stegs «kom i gang» brukerveiledning. Har du behov for
en mer detaljert veiledning se telenor.no/kundeservice.

Steg 1: Sett inn SIM-kortet
SIM-typen er av stor størrelse.
OBS! Ikke knekk ut til micro- eller
nano-SIM.

Steg 1

Alternativ 2: Koble til via kabel:
Koble til en nettverkskabel mellom din datamaskin og ruteren.
OBS! Nettverkskabelen skal kobles til en av LAN-portene.

Strømledningen skal ikke være
tilkoblet når du setter inn SIMkortet. Åpning for SIM-kortet
finner du på baksiden av ruteren.

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!

Steg 2
Steg 2: Monter antennene
Skru fast de medfølgende
antennene på ruterens bakside.

For detaljert brukerveiledning og annen relevant informasjon se
telenor.no/kundeserivce
Avanserte innstillinger i rutermenyen:
I ruterens meny, kan du blant annet se status, signalstyrke, bytte PIN,
endre nettverk, IP-adresser, med mer. Du får tilgang til de avanserte
innstillingene ved å åpne nettleseren og angi 192.168.1.1 i adresselinjen.

OBS! Den lengste antennen
merket med 5GHz skrues på den
midtre kontakten.
Steg 3: Koble til strømkabel
Koble inn medfølgende
strømadapter på ruterens bakside
og til en strømkilde, og slå på
ruteren.

Steg 4: Koble til en datamaskin
Alternativ 1: Koble til via trådløst nettverk (WLAN):
Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk med din datamaskin. Velg
å koble til nettverket som har navnet Telenor4G_XXXXXX og angi
nettverkets passord (se etikett i eske eller på undersiden av ruteren).

Steg 3

Brukernavnet er «admin» og passordet er det samme som
nettverkspassordet (standardpassord) som finnes på etiketten på
ruterens underside. Om du eventuelt har endret Administratorpassordet
bruker du dette.
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