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ZTE MF93D



Följ de enkla stegen i den här handboken, så är 

du snart igång med ditt mobila bredband och 

din mobila trådlösa router – med en blixtsnabb 

4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D 

och mobilt bredband kan du trådlöst ansluta 

upp till 10 enheter till internet – överallt där du 

har täckning.

Paketet innehåller en ZTE MF93D - mobil 

4G-router, en usb-sladd och en laddare.



Du ska välja den större storleken 

på sim-kortet för din ZTE MF93D 

4G-router. 

Obs! Spara plastkortet som sim-kortet satt i. Där kan 

finnas information (PIN & PUK) som du kommer att 

behöva.



Tryck in WPS-knappen på routern en gång för att 

se nätverksnamnet (SSID) och lösenordet 

(WiFi-Key).



Om sim-kortets pin-kod är aktiverad kommer en 
sida att öppnas där du får ange pin-koden. Om 
du inte kommer till den sidan så kommer du att 
behöva logga in med administratörslösenordet 
(lösenordet är admin), därefter anger du 
sim-kortets pin-kod.

I administrationen finns möjlighet till mer avancerade 
inställningar för din router (som t. ex. ändring av APN-profil). 
Där hittar du också en utförligare manual. Klicka bara på 
frågetecknet som du hittar under respektive inställningsmeny. 
Du öppnar routerns administration i din webbläsare med:
Adress http://192.168.32.1 Användarnamn/Lösenord: admin

(Android och Windows)

Siffran visar hur många enheter som är anslutna 
till din 4G-router.

Tips!
Om du vill spara på datamängden som ingår i ditt abonnemang så 
kan du låta din mobila 4G-router använda Telia Homerun när det 
finns tillgängligt.
För att aktivera detta loggar du in i routerns administration. Under 
menyvalet Inställningar finns Internet Surfpunkt längst ner till 
vänster. Klicka där och markera sedan Aktiverad och tryck OK.



Dubbelkolla att du angett rätt nätverksnamn 

(SSID) och lösenord (WiFi-Key). 

Tryck en gång på WPS-knappen på routern så ser 

du dem i displayen.

Håll in strömbrytaren tills ZTE visas och routern är 

avslagen.

Om inget av ovanstående hjälper så kan du ansluta 

en dator till internet via usb-kabel. Anslut en 

usb-kabel till routern samt ledig usb-port på datorn, 

öppna din webbläsare (Chrome, Explorer, Safari, 

m.fl.) och gå till routerns administrationsfönster 

genom att skiva in http://192.168.32.1 i webbläsarens 

adressfönster. Logga därefter in och anslut manuellt.

Vid behov kan du ändra WiFi-säkerhet från WPA2 till 

WPA. Detta gör du under menyvalet 

WiFi-inställningar.
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1. I din webbläsares adressfönster skriv in 

http://192.168.32.1 och logga in till 

administratörsfönstret med lösenordet "admin".

2. Tryck därefter på "Koppla ned". Din 

internetanslutning kommer nu vara 

nedkopplad.

3. Gå till "Anslutning", välj "Nätverk" och därefter 

gör du ditt val utav nätverksläge, t.ex. "Endast

4G" eller "Endast 3G" i rullgardinsmenyn. Tryck 

därefter "OK".

4. Gå till "Hem" och tryck därefter på 

"Anslut-knappen" för att återigen ansluta till 

Internet.

Du återställer routern till fabriksinställningarna 

genom att trycka en gång på "Reset-knappen"

på routern så att texten "Återställer" syns i 

displayen. Du hittar den runda "Reset-knappen"

under luckan med texten "Reset", på ena sidan 

av routern. Du behöver ett spetsigt föremål för 

att trycka på "Reset-knappen". Alla inställningar 

och ändringar du gjort försvinner nu.



a) Signalstyrka 

b) Nätverkstyp som används 

c) Roaming

d) Nytt meddelande 

e) Antal anslutna användare

f) Batteristatus

g) Operatörsnamn

h) Ansluten tid

i) Nedladdad datamängd

j) Automatisk (A) eller Manuell (M) anslutning

Lär känna din ZTE MF93D 
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Strömbrytarknapp

Uttag för sim-kort 

Uttag för microSD-minneskort.

Reset-knapp

Minneskortet är inte nödvändigt för att använda 

routern, och det är inte inkluderat.

WPS knapp 

Extern antennport (TS-9)

USB-uttag

Display



Öppna routerns administration och gå till 

"Inställningar" och välj "Enhetsinställningar"

och därefter "Uppdatering", för att se om det 

finns några nya uppdatering att ladda ner. Om 

så är fallet, följ instruktionerna.





Follow the instructions in the quick start guide,

and you will soon be up and running with your

mobile broadband and your mobile, wireless router

— with a lightning fast 4G connection. By using the

ZTE MF93D and our mobile broadband, you can

connect up to 10 wireless devices to the internet

— anywhere there is coverage.

The package should contain one ZTE MF93D

mobile 4G-router, one usb-cord and one charger.

12



You should use the larger size of the

sim card with your ZTE MF93D 

4G-router. 

Note! Save the plastic card the SIM-card was attached to. It 

may contain important information (PIN & PUK).
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once
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The setup manager enables more advanced configurations
(e.g. changing your APN profile). It also contains a more
detailed manual — just click the question mark in each 
specific setting menu.
The setup manager is opened in your web browser with:
Address: http://192.168.32.1 Username/Password: admin 
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If the SIM card PIN code is activated a page 
will open where you can input the PIN code. If 
that page doesn´t open you have to log in with 
the administrator password (administrator 
password is "admin"), thereafter you can input 
the SIM card PIN code.

etc

Tip!
If you want to reduce your data amount usage included 
in your subscription you can set your mobile 4G-router 
to use Telia Homerun when it is available. 
To activate this you log in to the routers administration. 
In the menu Settings is Internet Surfpunkt far down to 
the left. Click there and then check Activate and click OK.



once

ZTE

If none of above helps, a computer can connect to

internet via usb cable. Connect a usb cable to the

router and a free usb port on your computer, open 

your web browser (Chrome, Explorer, Safari or 

others) and enter the administration window by 

typing http://192.168.32.1 in the browsers web 

address window. Log in and connect manually.

If necessary, change WiFi Security from WPA2 to 

WPA. This setting is found under WiFi Settings.
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1.  In the address field of your web browser input 

http://192.168.32.1 and log in to the 

administration window with the password 

"admin".

2.  Click the "Disconnect-button". Your internet 

connection will now be disconnected. 

3.  Go to "Connection", choose "Network" and 

make your choice of "Network Mode", for 

example "4G Only" or "3G Only" in the 

drop-down menu. Click "Apply".

4.  Go to "Home" and click the "Connect-button"

to reconnect to Internet.

You reset your router to factory defaults by 

pressing the Reset button until the text "Reseting"

appears in the display. You find the round "Reset

button" under the hatch with the text "Reset", on 

one of the sides of the router. You will need a 

pointed object to press the "Reset button". All 

configurations and changes you have made will 

be lost.
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If - for any reason - you need to reset your

router to factory defaults



a) Signal strength

b) Network in use

c) Roaming

d) New message

e) Number of users connected

f) Battery status

g) Operator name

h) Time connected

i) Downloaded data amount

j) Automatic (A) or Manual (M) connection

Get to know your ZTE MF93D
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Power button

SIM card slot

MicroSD card slot

Reset button

A memory card is not neccessary for the 

operation of the router and it is not included.

WPS button

- Press once to display network name and 

WiFi-Key

-Press and hold to enable WPS

External antenna port (TS-9)

USB port

Display
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