Kom igång!
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Huawei E3531
Usb-modem
Telia Mobilt bredband

Kom igång direkt - surfa överallt!
Genom att följa stegen i den här
a handboken kommer
u du snabbt
igång och kan surfa. Telia Mobilt bredband låter dig surfa överallt där
det finns täckning. I paketet finns Huawei E3531 med usb-anslutning.
Modemet är enkelt att använda och installationen minimal.
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1 Sätt i sim-kortet

Se till att sim-kortet sätts in på rätt sätt (se nedan). Det
kommer i olika storlekar - välj det största.

OBS! Spara plastkortet som sim-kortet satt i - det innehåller din pin- och
puk-kod. Din puk-kod hittar du även på Mina sidor, telia.se/minasidor.

2 Sätt in modemet i datorns usb-uttag
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3 Installera
a) Windows 8,
Tryck på
+ Inställningar - Nätverk
anslutningen under Mobilt
bredband samt anslut. Mata in PIN vid behov.
b) Övriga operativsystem, När modemet sitter i dyker en ikon upp på datorns
skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för att starta installationen.
c) När installationen är färdig öppnas strax din vanliga webbläsare och dirigerar
om till sidan Inställningar.
d) Skriv in pin-koden. Om du inte vill logga in med pin-kod i framtiden kan du
välja att avaktivera den.
På den här sidan kan du också skicka sms och ändra ytterligare inställningar. Om du vill
nå sidan igen kan du skriva http://192.168.8.1 i webbläsarens adressfält eller spara
adressen som bokmärke.

4 Färdigt!
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Eftersom webb-läsaren redan är igång kan du börja surfa direkt. Nästa gång
räcker det med att sätta i modemet för att koppla upp.
Windows 8-användare behöver Microsoft Store-konto för att använda sms-funktionen.
Registrering för kontot görs på signup.live.com.

Varför fungerar det inte?
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Jag kommer inte ut på internet.
Kontrollera först att du har täckning. Om du även har ett fast bredband med
en trådlös router ska WiFi stängas av när du vill använda det mobila bredbandet.

Det går alldeles för långsamt.
Detta kan bero på att den ingående data-potten är förbrukad eller att
täckningen är dålig. Genom att använda en längre usb-sladd kan du prova att
lägga modemet nära ett fönster för att förbättra hastigheten. På telia.se/tackning
kan du se vilka hastigheter du kan förvänta dig.

Min dator hittar inte modemet fastän jag redan har installerat det.

Prova att ta ut modemet och starta om datorn. Sätt sedan in modemet i samma
usb-port som tidigare. Om det inte funkar kan du prova en annan usb-port.

Installationen startar inte automatiskt.

Gå till mappen för modemet som syns på skrivbordet och dubbelklicka
på ikonen för installations-programmet.
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Modemets olika delar
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Usb-kontakt
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Lysdioden visar modemets status.
- Grönt snabbt blinkande = Inkopplat
- Grönt långsamt blinkande = Anslutning via 2G pågår
- Grönt ljus = Anslutet via 2G
- Blått blinkande = Anslutning via 3G pågår
- Blått ljus = Anslutet via 3G
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Sim-kortshållare

4 Uttag för micro-sd (Minneskort)
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Teknisk information
Anslutning:
Hastigheter:
Ta emot data:
Skicka data:

3G/2G
3G - upp till 16 Mbit/s
3G - upp till 3 Mbit/s

2G - upp till 200 kbit/s
2G - upp till 200 kbit/s

Hastigheten kan variera beroende på vilket abonnemang du har, täckningen
i området och modemets placering i rummet.

Rekommenderade operativsystem (med senaste uppdateringar):
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 och 10.9.
Datorn ska motsvara de rekommenderade kraven för respektive operativsystem
(Intel Pentium Dual core eller bättre) samt usb 2.0.
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Råd för säker användning
• Stäng av modemet innan sim-kortet tas ut för att undvika skador.
• Undvik extremt höga eller låga temperaturer samt vatten och fukt.
• Ta inte isär modemet själv. Ta kontakt med en Telia-butik för underhåll.
• Tänk på att mikrovågsugnar och metallkonstruktioner kan störa
signalmottagningen på grund av elektromagnetiska fält.
• Undvik att använda modemet om det utsatts för väta eller plötslig
temperaturförändring. Detta kan skapa kondens på insidan.
• Tänk på att inte använda modemet på platser där mobiltelefoner är
förbjudna till exempel på flygplatser och vissa sjukhus.
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Start surfing now - wherever you are
Follow the steps in this manual and you will be browsing in no-time,
anywhere in Sweden with coverage. This kit includes the Huawei E3531
3G-modem with a USB connection. The modem is easy to use and
requires minimal installation.
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1 Insert the SIM card

Insert the SIM card as illustrated below. The card comes in
different sizes - pick the large one.

IMPORTANT! Keep the plastic card containing the SIM card in a safe place,
as it contains information about your PIN- and PUK codes. The PUK code
can also be retrieved at telia.se/minasidor.

2 Connect the modem to a USB port
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3 Installation and PIN code
a) Windows 8,
Press on + Settings - Network connection
under Mobile
broadband and press connect. Enter PIN if needed.
b) Once the modem is connected, an icon appears on the computer desktop.
Double-click to start the installation.
c) Once the installation is completed, your default browser will automatically open a
windows and redirect you to the Settings page.
d) Enter your PIN code. The PIN code can now be deactivated if you wish to
connect without it in the future.
The Settings page includes options for sending text messages and changing settings.
To return to the page, enter http://192.168.8.1 in the URL field (or add a bookmark).

4 Ready to go!
connect, simply plug in the modem and you’re all set.
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Windows 8 users need a Microsoft Store account in order to use text messages.
New account can be registered at signup.live.com.
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Why isn’t it working?
I can’t get online.
First make sure you have good coverage. If you have a fixed
broadband connection with a wireless router close by, the WiFi on
your computer must be turned off before using the modem.
The connection is too slow.
You have either reached the data limit or the coverage is poor. Try using an
extension cable place the USB-modem by a window. At telia.se/tackning
you can look up the expected connection speed.
The modem is installed, but my computer can’t find it.
Disconnect the modem and restart the computer. Reconnect using the same
USB port as before. If it still isn’t working, try a different port.
The installation doesn’t start automatically.
Double-click the installation icon in the modem folder.
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The components of the modem
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USB connector.
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LED light. Indicates modem status.
= Connected
- Blinking green light = Connecting via 2G
- Fixed green light = Connected via 2G
- Blinking blue light = Connecting via 3G
- Fixed blue light = Connected via 3G

3

SIM card slot

4

Micro-SD connector. (Memory card)
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Technical sp
Connection:

3G/2G

Connection speeds:
Receiving data:
3G – up to 16 Mbps
Transmitting data: 3G – up to 3 Mbps

2G – up to 200 kbps
2G – up to 200 kbps

The speed may vary depending on factors such as your subscription,
local coverage and the position of the modem in the room.

Recommended operating systems (with recent updates):
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7, 10.8 och 10.9

The computer must meet the requirements of the respective operating
system (Intel Pentium Dual core or better) and those of USB 2.0.
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Safety regulations

・
・ Do not subject the modem to extreme temperatures, water or
moisture.
・ Do not disassemble. Contact a Telia store for maintenance.
・
microwave ovens, may impair reception.
・ Avoid using the modem in wet conditions or after sudden changes in
temperature as this may cause condensation on the inside of the
modem.

・ The modem must not be used in areas where the use of mobile
devices is prohibited, e.g. on airplanes or in some hospitals.
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Om du behöver mer hjälp,
gå till telia.se/support
eller ring 90 200.

