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Kontantkort med 4G-fart
Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du
själv med hur lång surfperiod du vill ladda ditt kort.
På telia.se/kontant ser du vilka laddningar du kan
välja mellan. Telia Mobilt bredband Kontant har
en teoretisk maxhastighet på 100 Mbit/s.
Normalhastigheten i Telias 4G-nät, som ger dig
täckning i och omkring hundratals svenska orter,
är 10-50 Mbit/s
Paketet innehåller:
 ett ZTE MF823 4G-modem
 ett sim-kort som redan sitter i modemet
 en snabbstartsguide
 24 timmars användning

Följ bara de enkla stegen så
är du snart igång.
1 Ladda med den period som
passar dig
När du använder ditt kontantkort första gången
är det redan laddat med ett dygns surf.
När surfperioden eller datamängden som
ingår börjar ta slut får du ett sms. Då är det
dags att ladda mer.1
Ladda ditt kontantkort via din internetbank 2 eller
köp en laddningscheck i Telias butiker eller
hos våra återförsäljare.
På telia.se/ladda kan du läsa om fler sätt att ladda
ditt kontantkort. Mobilt bredband Kontant omfattar
ej stöd för mobil ip-telefoni.
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Registera dig, så laddar vi med en veckas fri surf
Om du registrerar ditt kontantkort kan vi ge dig
bättre support och dessutom laddar vi ditt kort
med en veckas fri surf.
Registrera dig på telia.se/mobiltbredband:
Välj Kontant och därefter Registrera.
Fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas. 3
Fri surf i våra snabba Homerun-zoner
I våra Homerun Wireless Zones surfar du med
hög hastighet även när din datamängd är slut.
Skicka ett sms från ditt mobila bredband med
texten surfzon till 4466. Inom någon minut får
du ett svar med dina inloggningsuppgifter.

1. För aktuella priser se telia.se/kontant.
2. SEB-kunder kan endast ladda via telia.se/ladda,
medan kunder hos Swedbank, Nordea och
Handelsbanken kan ladda direkt via respektive
internetbank.
3. Finns på plastkortet som sitter fäst på
baksidan av den här guiden.
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2 Ditt sim-kort sitter redan i modemet
Om du vill byta sim-kort, kontrollera att du
sätter i sim-kortet i rätt riktning
(se illustrationerna), så att kontaktytorna
hamnar på rätt plats.

OBS: Det här modemet kan inte användas tillsammans
med microsim.
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3 Anslut 4G-modemet till din dator
Ta av hatten till modemet och sätt in modemet i
ett av datorns usb-uttag. Vänta 20
sekunder innan du fortsätter till nästa steg.

4 Förberedelser
a) Öppna din webbläsare, om du har pin-koden
på ditt sim-kort aktiverad så öppnas sidan för
modemhantering (se sid 8) automatiskt.
Om du använder operativsystemet Windows XP
måste en installation genomföras, klicka på
Setupfilen som du hittar på skrivbordet under
"Den här datorn" och sedan ikonen
"Mobile Broadband".
Om du använder operativsystemet Mac OS 10.6
måste en installation genomföras. Klicka på
symbolen med CD-skivan för "Mobile Broadband"
och sedan på ikonen "Mobile Broadband".
Instruktioner för Windows 8
Gå till Inställningar i höger-Menyn eller genom
att använda Windows-tangenten
och
.
Klicka på nätverksikonen
och sedan Mobilt
bredband. Välj nätverket och Anslut.
Ange pin-kod om det behövs.
Windows 8-användare behöver Microsoft
Store-konto för att använda sms-funktionen.
Registrering för kontot görs på signup.live.com.
b) På Telia Mobilt bredband Kontant är pin-koden
ej aktiverad. Om du använder ett sim-kort med
aktiv pin-kod ska du ange den på sidan för
modemhantering.
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5 Börja surfa!
Webbläsaren är redan öppen och det är bara
att sätta igång.

6 Koppla ner från internet
Ta bara bort modemet från datorn (om modemet
sitter inkopplat kommer du att fortsätta vara
uppkopplad).
Nästa gång du vill koppla upp dig mot internet
är det bara att sätta i modemet i datorn igen.
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Problemlösning
Om datorn inte kan hitta ditt modem
Ta bort modemet och starta om datorn. Sätt i
modemet igen i samma usb-uttag som förut.
Om det fortfarande inte fungerar, prova ett annat
usb-uttag.

Om du inte kommer ut på internet
med ditt modem
Kontrollera att du har täckning för mobilt bredband. Använder du fast bredband med en trådlös
router, stänger du av det trådlösa nätverket när du
vill surfa med ditt mobila bredband.
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Om anslutningen hoppar mellan
2G-, 3G och 4G-näten
På sidan för modemhantering (se sid 9)
kan du låsa modemet till önskat nät (kan endast
göras när du är nedkopplad):
Välj Anslutning och välj sidan Nätverksläge i menyn till
vänster. Här kan du välja mellan Föredrar 4G,
Endast 4G, Endast 3G eller Endast 2G.
Klicka sedan på Använd.
Prova dig fram och se vilket nät som ger dig bäst
täckning och hastighet.

Om du upplever att du inte får bästa
möjliga hastighet
Ställ gärna modemet så nära ett fönster som möjligt,
för bättre täckning (använd en förlängd usb-sladd om
det behövs) eller använd externa antenner
(kontakttyp TS9).
Se vår hemsida för att ta reda på var du har bäst
täckning och vilken hastighet du kan förvänta dig.
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Sidan för modemhantering
För att öppna sidan för modemhantering,
anger du http://192.168.32.1 i webbläsarens
adressfält (du kan även lägga in ett bokmärke).
På sidan för modemhantering kan du ändra eller
avaktivera din pin-kod och göra andra typer av
modeminställningar.
Meddelande (SMS)
Klicka på Meddelande för att skapa nya
meddelanden, läsa meddelanden osv.
Hjälp
Om du behöver ytterligare hjälp,
klicka på Frågetecknet .
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Lär känna ditt 4G-modem
1

3
6

2

10

5
4

1

USB-kontakt

2

Lysdioder som betyder:
Rött ljus = Modemet är påslaget men inte anslutet
till internet
Blått ljus = Modemet har hittat 3G/2G-nätet
Blinkande blått ljus = Skickar/tar emot data via 3G/2G
Grönt ljus = Modemet har hittat 4G-nätet
Blinkande grönt ljus = Skickar/tar emot data via 4G
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Uttag för externa antenner (ingår inte och inte
nödvändigt för att använda modemet) kontakttyp TS9
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Uttag för sim-kort

5

Uttag för microSD-minneskort (ingår inte och inte
nödvändigt för att använda modemet)
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ZTE MF823 Tekniska
specifikationer
Prestanda
ANSLUTNING

TA EMOT DATA

4G

Upp till 100 Mbit/s

Upp till 50 Mbit/s

3G

Upp till 42 Mbit/s

Upp till 5,76 Mbit/s

2G

Upp till 238 kbit/s

Upp till 238 kbit/s

(800/1800/2600 MHz)

(DC-HSPA+/HSPA+,
900/2100 MHz)

(EDGE 900/1800 MHz)

SKICKA DATA

Hastigheten påverkas av en mängd faktorer:
Vilket abonnemang du valt, täckningen där du är,
modemets placering i rummet etc.
Operativsystem
Med det senast servicepacket installerat:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Mac OSX 10.6, Mac OSX 10.7, Mac OSX 10.8
Rekommenderade datorkrav
För pc: Pentium Dual Core eller bättre för bästa prestanda.
För Mac: Endast Intel-baserad CPU, Dual Core eller bättre
rekommenderas.
Datorn ska motsvara de rekommenderade kraven för
respektive operativsystem samt USB 2.0.
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Säkerhetsföreskrifter
Ta inte ut sim-kortet medan det används,
det kan då skadas.
Utsätt inte modemet för väta och använd det inte
omedelbart efter en plötslig temperaturförändring,
då detta kan orsaka kondens inuti modemet.
Försök inte att reparera modemet, då gäller inte
garantin längre. Endast kvalificerad serviceverkstad
har tillåtelse att utföra reparationer.
Använd inte modemet intill starka elektriska eller
magnetiska fält – t.ex. mikrovågsugnar eller inifrån
konstruktioner av metall – då detta kan påverka
mottagningen.
Använd inte modemet där mobila enheter är förbjudna,
som t.ex. ombord på flygplan eller på vissa sjukhus.
Undvik om möjligt att röra den inre antennytan,
eftersom detta kan påverka prestandan.

12

UK

Pay as you go, surf
with 4G speed
With Telia Mobilt bredband Kontant and the
4G modem ZTE MF823 you can surf the net
with great speed - theoretically 100 Mbps,
normally 10-50 Mbps - for the time
period of your choice. Telia´s 4G network now
provides coverage in hundreds of Swedish
towns and cities, and it is constantly growing.
The package includes:
 One ZTE M823 4G modem
 One SIM card (already fitted inside the modem)
 This quick start guide
 24 hours of free usage

1 Get more connection time
Top up vouchers are sold at Telia stores and
many of our resellers.
Telia Mobilt bredband Kontant does not include
support for mobile IP telephony.
Connect to our Homerun Wireless Zones
Send a text message from your mobile
broadband reading surfzon to the number 4466.
In a few minutes you will receive a reply containing
your connection info. The connection is really
fast and it is free of charge.
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2 The SIM card is already fitted in
the modem
If you want to insert another SIM card
make sure it is pointing in the right direction
(check the illustrations), so that the contact
surfaces end up in the right place.

Note: this modem can not be used with a Micro-SIM.

3 Connect the 4G modem
to your computer
Remove the modem cap and insert the modem
into one of the USB ports. Please wait 20 sec
before going to next step.
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4 Preperations
a) Open your web browser, if your SIM card has
a PIN code activated the modem management
page (see page 17) will automatically open.
If you are using a Windows XP operating
system an installation is required, click the
Setup file which you find on the desktop
under "My computer" and then the icon
"Mobile Broadband".
If you are using a Mac OS 10.6 operating
system an installation is required.
Click on the drive icon "Mobile Broadband"
and then the icon "Mobile broadband".
Instruction for Windows 8
Go to Settings in the left menu or by using the
Windows key
and
.
Click the network icon
and then Mobile
Broadband. Select your network and connect.
Enter the PIN code if necessary.
Windows 8 users need a Microsoft Store
account to use the sms feature.
Registration for the account is made
on signup.live.com.
b) The PIN code is deactivated on Telia
Mobilt bredband Kontant. If you are
using a SIM card with the PIN code
activated you must enter you PIN code
on the modem management page.

15

5 Start surfing!
The web browser is already running and you
are good to go.

6 Disconnect from the internet
To go off-line, just remove the modem from
your computer (if the modem stays connected
you will remain online).
Next time you want to go online, just re-connect
the modem to the computer.
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Troubleshooting
If the computer can’t find
your modem
Remove your modem and restart the
computer. Reconnect using the same port
as before. If it still does not work, try a
different USB port.

If you can’t get online with
your modem
Make sure you have coverage. If you are
using fixed broadband with a wireless router,
turn off the wireless network when you want
to browse using your mobile broadband.
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If your connection jumps between
the 2G, 3G and 4G networks
On the modem management page (http://192.168.32.1)
you can lock your modem to a particular network
(can only be done when you are not connected):
Select Connection and then select Network Select
in the menu to the left. Here you can choose
between 4G Prefer, 4G Only, 3G Only or
2G Only Then click Apply.

If you feel that you are not getting
the best possible speed
For better coverage, place your modem as close
to a window as possible (use a USB extension
cable if needed) or use an external antenna (TS9).
Visit our website to see where the coverage is
best and what speed you can expect.
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The modem
management page
To open the modem management page,
just enter http://192.168.32.1 in the
address field of your browser
(or add a bookmark).
You can use the modem management page
to change or deactivate your PIN code, and also
change other modem settings.
Message (SMS)
Just click on Message to create a new message,
read messages and so on.
Help
If you need any additional instructions,
please click the Question Mark.
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Getting to know your
4G USB modem
1

3
6

2

4

1

USB connector.

2

Light-emitting diode (LED), which indicate:
Red light = Modem is turned on but not
connected to the Internet
Blue light = Modem has found the 3G/2G network
Flashing blue light = Sending/receiving data via 3G/2G
Green light = Modem has found the 4G network
Flashing green light = Sending/receiving data
via the 4G network
Ports for external antennas (not included,
not necessary for the operation of the modem
connector type TS9)

3
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5

4

Slot for SIM card

5

Slot for microSD-memory card (not included,
not necessary for the operation of the modem)

6
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ZTE MF823 specifications
Performance
CONNECTION

RECEIVE DATA

SEND DATA

4G

up to 100 Mbps

up to 50 Mbps

3G

up to 42 Mbps

up to 5,76 Mbps

2G

up to 238 kbps

up to 238 kbps

(800/1800/2600 MHz)

(DC-HSPA+/HSPA+,
900/2100 MHz)

(EDGE 900/1800 MHz)

The performance is affected by a variety of factors:
Your chosen subscription, the coverage in your area,
where the modem is located, etc.
Operating system
Supported with latest service packs installed:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Mac OSX 10.6, Mac OSX 10.7, Mac OSX 10.8
Recommended computer specifications
For pc: Pentium Dual Core for best performance.
For Mac: Only Intel-based CPUs, Dual Core or better
is recommended.
Your computer must meet the recommended specifications
for each operating system as well as USB 2.0.
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Safety instructions
Do not remove your SIM card while it is being
used as this may damage the card.
Do not expose the modem to wet conditions
or use it immediately after a sudden change in
temperature, as this can cause condensation
inside the modem.
Do not attempt to repair your modem, otherwise
the warranty will be not be valid. Only certified
service point have permission to perform maintenance.
Do not use your modem close to strong electrical
or magnetic fields, such as a microwave oven, or
inside metal constructions, as this may affect signal
reception.
Do not use the modem in places where mobile
units are forbidden, such as on board an aircraft
or in certain hospitals.
Avoid touching the inner antenna surface, as this
can affect performance.

22

Ditt sim-kort sitter redan i modemet.
På baksidan av plastbrickan finns uppgifter
som du behöver, så spara den tillsammans
med den här guiden.
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