Guide vid återställt modem
Om ditt modem återställts vid t. ex. strömavbrott eller åska,
följ denna guide för att komma igång igen.

Börja med att se till att datorn är ansluten till modemet med kabel. Öppna sedan en webbläsare
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) och skriv ”192.168.1.1” längst upp i sökfältet.
Det ska då komma upp en inloggningsruta som ser ut såhär.

Användarnamnet och lösenordet för att komma åt inställningarna i modemet är:
Användarnamn: admin
Lösenord: admin
Både användarnamnet och lösenordet skrivs med små bokstäver.

När du har skrivit in rätt användarnamn och lösenord och klickat på ”submit” för att logga in så
kommer det att se ut såhär.

Du ska då klicka på ”Setup” under ”ADSL-INTERFACE”, då kommer det att se ut såhär:

Här ska du välja ”Sweden” under ”Country” och sedan ”Telia” under ”ISP Provider” för att få de
rätta inställningarna. Klicka på ”Apply Settings” för att spara ändringarna.

När detta är gjort så ska du sedan klicka på ”Wireless Setup” i menyn till vänster för att få upp den
här rutan:

Klicka dig in på ”Wi-Fi Protected Setup” och välj ”Disable”, klicka sedan på ”Apply Settings” för att
spara.

Klicka sedan på ”Wireless Setup” igen och välj ”Manual Wireless Connection Setup” denna gången.
Då ska det se ut såhär:

Här är det viktigt att välja ”B/G Mixed” för att få ditt nätverk att fungera optimalt. Sedan väljer du
”WPA-Personal” som säkerhet på ditt nätverk. Då kommer det komma fram flera alternativ, och
det är bara rutan allra längst ner, ”Pre-Shared Key”, som du kommer behöva ändra, detta är
nämligen lösenordet till ditt trådlösa nätverk. Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken för att
fungera.
Glöm inte ”Apply Settings” för att ändringarna ska gälla!

När detta är gjort så är modemet redo för att användas igen.
OBS!
Var noga med att klicka på ”Apply Settings” längst ner på sidan efter varje inställning du gjort!
OBS!

