Att installera din
nya DSL Gateway.
Installationen tar bara en minut.
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Mellanpropp
Strömsladd
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En gateway är enkelt uttryckt en dosa som fungerar
som knutpunkt för ditt hemmanätverk. Hit kopplar du
enkelt Bredband och Telefoni. Denna gateway fungerar
delvis som en router och fördelar signalen till dina
olika enheter. Dessutom har den en Wi-Fi-sändare,
vilket innebär att du kan få ditt bredband trådlöst.

Telefonsladd
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Nätverkssladd
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Vad är vad på din router?
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Lampor på framsidan
1. Ström
Grönt sken om ström finns. Rött om något är fel.

5. Internetanslutning
Grönt sken om OK. Rött om ingen koppling.

2. WiFi
Grönt eller orange sken om trådlösa uppkopplingen
är aktiv och i säkert läge. Rött om aktiv data sänds
okrypterat. Lampan blinkar när data överförs.

6. TV
Används inte.

3. IP-telefoni
Grönt sken om aktiv. Lampan blinkar när samtal pågår.
4. Kontakt telestation
Grönt sken om OK. Rött sken om ej OK.
Blinkar grönt när data överförs.
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7. Uppgradering
Blått sken när uppgradering hämtas. Stäng ej
av modemet under tiden det uppgraderas.
8. WPS
Används inte.
9. USB
Blinkar blått när USB-porten används.
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Knappar och anslutningar på baksidan
10. USB-anslutning

15. Telefonuttag

11. På/Av-knapp för trådlöst nätverk
För att slå på eller av Wi-Fi.

16. DSL-anslutning

12. På/Av-knapp för router
13. Strömanslutning

17. Återställning
För att återställa routern håller du till exempel
en pennspets intryckt i hålet i ca 5 sekunder.

14. Bredbandsuttag
5

Anslut trådlöst
till en dator

Anslut bredbandet trådlöst.
Det finns flera sätt att koppla in routern, beroende på hur du vill surfa hemma. Här följer instruktioner
för hur du ansluter trådlöst till en dator. Se nästa sida om du vill ansluta med kabel.

1

Koppla routerns strömkabel till ett strömuttag.
Koppla routerns telefonsladd till din bostads första
telefonjack via mellanproppen.
OBS! Om du inte vet vilket telefonjack som är först,
se instruktionerna på sidan 11.
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Om inga lampor på routerns framsida lyser,
tryck på på/av-knappen tills de börjar lysa.

SSID (Network Name):
Tele2GatewayXXXX
WPA/WPA2 Wireless Key:
XXXXXXXX
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Sök efter trådlösa nätverk på din dator.
Namnet på nätverket hittar du på baksidan av routern
efter ”SSID (Network name)”. Det står ”Tele2Gateway”
och en sifferkombination. Välj nätverket i listan över
tillgängliga nätverk din dator hittar.
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Nätverkets lösenord står efter ”WPA/WPA2 Wireless Key” på baksidan av routern. Tänk på att skriva
stora och små bokstäver som de står angivna.
Inloggning med lösenord krävs bara en gång,
sedan sker anslutningen automatiskt.
Klart! Nu kan du surfa med ditt nya bredband.
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Anslut till en dator
med kabel

Anslut bredbandet med kabel.

1

Koppla routerns strömkabel till ett strömuttag.
Koppla routerns telefonsladd till din bostads första
telefonjack via mellanproppen.

2

Om inga lampor på routerns framsida lyser,
tryck på på/av-knappen tills de börjar lysa.

3

Stoppa in den gula nätverkssladden i routerns bredbandsuttag och koppla ihop den med datorn.
Klart! Nu kan du surfa med ditt nya bredband.

OBS! Om du inte vet vilket telefonjack som är först,
se instruktionerna på sidan 11.
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Vanliga frågor.
Hur ändrar jag inställningarna på min router?
Logga in på routern via din webbläsare. Routerns adress är 192.168.1.1. Användarnamn är “Tele2” och lösenord
är ”tele2”. Användarnamn och lösenord kan du ändra när du loggat in.

Hur hittar man första telefonjacket?
1. Tag två vanliga fasta telefoner, helst inte trådlösa,
som vi kan kalla A och B.
2. Om du inte har två fasta telefoner kan du ersätta testtelefonen A med den medföljande mellanproppen.
3. Koppla in A i jacket närmast hallen och B i något av
de andra jacken.
4. Lyft luren på A och hör om det kommer en ton ur B.
5. Om du inte hör en ton i B, flytta B till ett annat av dina
telefonjack och upprepa testet där. Upprepa detta
ända tills du hör en ton ur B eller att du testat alla jack
utan att få en ton ur B.

6. Om du aldrig fick en ton ur B betyder det att A satt i
det första jacket från början, och det första jacket är
alltså hittat.
7. Om du får en ton ur B någon gång betyder det att A
inte sitter i första jacket. Jacket där B får ton är då själv
trolig kandidat att vara första jacket. Låt därför B sitta
kvar och flytta istället runt A i bostaden tills alla jack
är testade eller att A får ton.

Om du upptäcker två eller flera jack som samtidigt får ton är ledningarna i jacken felkopplade. Prova om modemet
fungerar ändå, kontakta annars en auktoriserad telereparatör.
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Kontakta Tele2

T2P_043_04-01

Kundservice Privat 0772-25 25 25

Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm, tele2.se

