
Byte av router

Fler guider för hur du kommer 
igång med dina olika tjänster.

telia.se/supporttelia.se/fixa
Här kan du enkelt felsöka eller 

felanmäla dina tjänster.
Chatta direkt med kundtjänst,
hitta våra butiker med mera.

telia.se/kontakt 90 200
Ring kundtjänst för att prata 

med oss i telefon.

Vi hoppas du får en ännu bättre bredbandsupplevelse med din nya router! Vill du veta mer, få tips 
om var du ska placera routern och hur du surfar smartast med wifi – gå till telia.se/wifi-guiden.
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Koppla nätverkskabeln från din 

tv-box till en av de gula portarna

på routern, så kan du se på tv igen!

Har du Tv från Telia?

...eller  trådbundet
Koppla nätverkskabeln från din dator till en av de 

gula portarna. 
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Surfa trådlöst (wifi)...
Det nya nätverksnamnet (Network Name) och lösenordet 

(Wireless key) står på etiketten på undersidan. Använd dem  

i alla enheter som du vill surfa med trådlöst.

Alla bokstäver är VERSALER

nollor har streck, 0.

Koppla in din nya router
Dra först ur kablarna ur den du har i dag.
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telia.se/kopplainbredband

WAN

Bredband via fiber 

Koppla nätverkskabeln från första 

inkommande fiberuttag till röd port 

(WAN) på din nya router. Koppla  

tillbaka telefonisladden till den  

gröna porten.

Bredband via telejack 

Sätt mellanproppen i telejacket och 

koppla kablarna till portarna med 

samma färg som på din nya router.

Det är viktigt att du byter till den 

nya strömkabeln. Koppla in den 

nya från ett eluttag till routern och 

tryck på knappen märkt 
 
. Det 

kan ta cirka 20 minuter innan alla 

tjänster är igång. 

2 Byt strömkabel &
starta routern

telia.se/routerlampor

Anslut dig till internet

telia.se/tradlosanslutningi

Gå hit om du vill ha mer 

hjälp med att ansluta din 

mobil eller dator till wifi 

och surfa trådlöst!
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