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• Se ditt saldo och surfmängd 

• Ändra din surfhastighet 

• Spärra/lägg till/lås upp simkort 

• Hitta din puk-kod 

• Se fakturor och betalstatus 

• Följ beställningar, se bekräftelser 

• Se tips och rekommendationer 

• Ändra tv-paket och kanaler 

• Hitta dina tv-koder 

Och mycket, mycket mer... 

 telia.se/mitt-telia

Har du flera abonnemang och tjänster får du en bra över-
blick på Mitt Telia, och kan göra ändringar på egen hand. 
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1  Batteriindikator

• Grönt: Tillräcklig batterinivå.

•  Blinkar grönt: Laddar batteriet.

• Rött: Låg batterinivå.

2  Strömbrytare

Tryck på och håll ner för att slå  
på eller stänga av Mobile WiFi.

3  Mikro-USB-port

4  Signalindikator

• Grönt: Stark signal.

•  Gult: Svag signal.

• Rött: Ingen signal.

5  RESET-knapp

Tryck på och håll ner för att starta 
om Mobile WiFi och återställa den till 
fabriksinställningarna.

Om du har glömt användarnamn, lösenord eller SSID för Mobile WiFi  
kan du försöka återställa enheten till fabriksinställningarna.
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2. LADDA SURF 
Telia Kontantkort simkort sitter redan i routern, laddat 
med 5 GB surf som räcker max 31 dagar från första 
användning. Du får ett sms som talar om när surfen 
börjar ta slut. 

Du kan när som helst fylla på din surfmängd via 
appen Telia Ladda eller på telia.se/ladda 

Det går också att ladda via internetbank (Swedbank, 
Nordea, Handelsbanken, Danske Bank), i Telias  
butiker eller hos våra återförsäljare.
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3. INSTALLATION

SIM-kort

1

2
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4. WI-FI-ANSLUTNING

För att starta din mobila Wifi-router håller du in Strömknappen tills enheten 
batteriindikatorn tänds. Standard-SSID (Wi-Fi-nätverksnamn) och Wi-Fi- 
nätverksnyckeln är tryckt på Mobile WiFi-etiketten.

SSID: xxxx

Wi-FiKey: xxxx
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5. LADDAR

0% 100% 0% 100%
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Fortsättning på nästa sida

6. HUAWEI HILINK APP

APP
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Hämta HUAWEI HiLink app för att enklare hantera din Mobile WiFi.

• Ändra SSID och Wi-Fi-nätverksnyckeln.

•  Kontrollera datatrafik och SMS-meddelanden.

• Kontrollera roamingläge och signalstyrka.

• Aktivera Wi-Fi-utökning.

Du kan också hantera Mobile WiFi via webbgränssnittet på 
http://192.168.8.1. Standardvärdet för användarnamn och  
lösenord är admin.
Klicka på onlinehjälpen i webbgränssnittet för att läsa mer om Mobile WiFi.

6. HUAWEI HILINK APP
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TIPS
Varför svarar inte Mobile WiFi?

Prova att starta om enheten. Om det inte fungerar återställer du enheten  
till fabriksinställningarna.

Varför ansluter inte Mobile WiFi till ett nätverk trots att alla  
inställningar är korrekta?

PIN-verifieringsfunktionen kan ha aktiverats. Öppna HUAWEI HiLink  
och ange rätt PIN-kod.

Du kan stänga av denna funktion om du tycker det är besvärligt att  
ständigt ange PIN-koden.

I HiLink app väljer du Inställningar (Settings) och inaktiverar sedan 
PIN-verifieringsfunktionen.
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Varför kan jag inte komma åt webbgränssnittet på 192.168.8.1?

Detta beror sannolikt på en IP-adresskonflikt när Mobile WiFi tilldelats en  
ny IP-adress. Prova i så fall med 192.168.9.1.

Varför går det inte att starta Mobile WiFi?

Batteriet är troligen slut. Ladda Mobile WiFi en stund och slå på den igen.

Varför stängdes Mobile WiFi plötsligt av?

Mobile WiFi kan överhettas när du använder enheten kontinuerligt under 
lång tid och utlöser då sitt automatiska skyddssystem. Wi-Fi stängs av och 
Mobile WiFi stängs av om detta inträffar.

Kontrollera att enheten får ordentlig ventilation och att den har svalnat 
innan du slår på den igen.
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KEEP TRACK  
ON MY TELIA 

EN
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• See your balance and data amount 

• Change your connection speed 

• Lock/add/unlock sim-card 

• Find your puk-code 

• See invoices and payment status 

• Keep track of orders, see  

confirmations 

• See tips och recommendations  

• Change tv-packages and channels 

• Find your tv-codes  

And much, much more… 

 telia.se/mitt-telia

If you have more than one subscription or service, My Telia 
will give you a good overview and allow you to make  
changes on your own.
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1. APPEARANCE
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1  Battery indicator

• Green: Sufficient battery.

•  Blinking green: Charging  
the battery.

• Red: Low battery.

2  Power button

Press and hold to turn your  
Mobile WiFi on or off.

3  Micro USB port

4  Signal indicator

• Green: Strong signal.

•  Yellow: Weak signal.

• Red: No signal.

5  RESET button

Press and hold to restart your  
Mobile WiFi and restore it to its  
factory settings.

If you forget the username, password or SSID for your Mobile WiFi,  
try restoring the device to its factory settings.
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2. GETTING MORE DATA
The Telia cash card simcard is already in the router, 
loaded with 5 GB to be used within 31 days from first 
use. You will receive a text message that tells you 
when you are about to run out of data.

You can top up with more data at any time, using the 
Telia Ladda app or telia.se/ladda

You can also buy more data via your internet bank 
(Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank), 
in your Telia shop or at our resellers.
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3. INSTALLATION

SIM card

1

2
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4. WI-FI CONNECTION

To start your mobile WiFi-router, hold the POWER-button until the device screen 
lights up. The default SSID (Wi-Fi network name) and Wi-Fi network key are 
printed on the Mobile WiFi label.

SSID: xxxx

Wi-FiKey: xxxx

 

SSID: xxxx

Wi-FiKey: xxxx
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5. CHARGING

0% 100% 0% 100%0% 100% 0% 100%
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6. HUAWEI HILINK APP

APP

Continue on next page
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Download the HUAWEI HiLink app to manage your Mobile WiFi more easily.

• Change the SSID and Wi-Fi network key.

•  Check data traffic and SMS messages.

• Check roaming state and signal strength.

• Enable Wi-Fi extender.

You can also manage your Mobile WiFi through the web interface at 
http://192.168.8.1. The default username and password is admin.
Click the online help on the web interface to learn more about your
Mobile WiFi.
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TIPS
Why isn’t my Mobile WiFi responding?

Try restarting the device. If that doesn’t work, restore the device to its  
factory settings.

Why won’t my Mobile WiFi connect to a network even though  
all the settings are correct?

The PIN verification feature might be enabled. Launch HUAWEI HiLink You can 
disable this feature if you find entering the PIN regularly inconvenient. From the 
HiLink app, select Settings and then disable the PIN verification feature.

Why can’t I access the web interface at 192.168.8.1?

This is likely due to an IP address conflict when the Mobile WiFi assigns itself  
a new IP address. Please try 192.168.9.1 in this case.
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Why won’t my Mobile WiFi power on?

Your battery is probably out of power. Charge your Mobile WiFi for a while  
and power it back on.

Why did my Mobile WiFi power off all of a sudden?

Your Mobile WiFi may overheat when you use it continuously over a

long period of time, and thereby trigger its automated protection system.  
Wi-Fi will be turned off and your Mobile WiFi will power off if this occurs.

Please ensure the device is properly ventilated and cooled before you  
power it on again.
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