
Den här installationsanvisningen är till för dig som ska använda Telia Smart Företag med bredband, 
Telia Bredbandstelefoni – eller Telia Kontor som innefattar alla dessa tjänster. Din Telia Smart 
Företag-gateway fungerar som bredbandsswitch, trådlös router och telefoniadapter i ett. Datorer och 
telefoner kan anslutas trådlöst eller med kabel.

Koppla in din gateway i ett eluttag.
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Installationsanvisning
Bredband och bredbandstelefoni 
med gateway

Koppla in din gateway i ditt första jack/nätverksuttag, det kan till 
exempel se ut som något av de här:
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Telejack Nätverksuttag Bredbandsskåp

2

Starta din gateway: Start- och uppdateringsprocessen kan ta upp till 25 
minuter, och det är viktigt att din gateway inte stängs av under tiden. 
Du ska inte koppla in en separat router efter din gateway.

Nu är ditt bredband installerat! 

Om du har bredband via telejacket och har en jackslinga i lokalen ska din gateways delningsdosa sättas i det första 
telejacket. Använd kablarna du fått med i paketet, koppla in dem utan eventuella förlängningskablar.

För bredband via fiber: Koppla in nätverkskabeln 
mellan det första jacket och WAN-uttaget på 
din gateway B . Om första uttaget sitter i ett 
bredbandsskåp, kopplar du nätverkskabeln från uttag 

1  till WAN-uttaget på din gateway C .

WAN

C

B

Se till att din gateway 
alltid är påslagen – den 
uppdateras regelbundet 
med ny programvara!

För bredband via telejacket: Sätt in 
delningsdosan i telejacket och koppla kablarna till 
DSL-uttaget på din gateway A .

A

Anslut till ditt trådlösa nätverk: På din gateway finns ett 
nätverksnamn (Network name) och ett lösenord (Wireless 
key), som du använder för att surfa trådlöst. Gå till 
Nätverksinställningar i din dator, där finns en lista på trådlösa 
nätverk. Välj det med ditt nätverksnamn och fyll i ditt lösenord. 
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Ge dina kunder 
gästaccess till ditt nätverk, 
när de är på besök! Läs 
mer på telia.se/kontor
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Telia Kontor och Telia Smart Företag
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Har du några frågor? Eller vill du beställa något?  
Kontakta oss via telia.se/foretag eller ring 90 400.

Om det inte fungerar? 
   Starta om all utrustning.
  Stäng av datorer och annan utrustning, dra ur strömkablar och sätt in igen.
   Kontrollera att alla kablar är korrekt inkopplade.
   Koppla bort eventuell utrustning som inte fanns med i utrustningspaketet 

(förlängningskablar och liknande).
   Kontrollera att lamporna märkta Power, Wireless, Broadband och Internet 

lyser grönt när du trycker på 1  info-knappen.
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A    Du får ett sms till det mobilnummer du uppgav vid beställningen när bredbandstelefonin är klar att kopplas in.
B    Starta om din gateway (tidigast kl 21 den dag du fått sms:et), hela förloppet kan ta upp till 20 minuter. Under dessa 20 minuter installeras 

dina nya funktioner för bredbandstelefoni.
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Telia Bredbandstelefoni
Med Telia Bredbandstelefoni kan ditt kontor ha 8 olika telefoner inkopplade på samma linje. 
Eftersom din gateway även fungerar som telefoniadapter behöver du inte någon extra utrustning för 
bredbandstelefoni.

2:1

1 2

Du som har beställt 
konventionell telefoni, dvs inte 
bredbandstelefoni installerar din 
telefon som du alltid gjort och 
behöver inte läsa det här. 

Exempel på installation av sladdlösa telefoner utan egna 
basstationer (upp till 6 st telefoner):

A   Slå på telefonen enligt beskrivningen i dess handbok. 
B   I telefonens teckenfönster står det t ex ”Register” 

(beroende på modell).
C   Tryck in knappen  på din gateway och håll den intryckt i 

minst 12 sekunder.
D   Släpp knappen och kontrollera att lysdioden Voice på din 

gateway blinkar.
E   Tryck på telefonens högra funktionsknapp. 
F   I vissa fall kan det stå ”Please enter System PIN” i 

teckenfönstret. Då ska du trycka 0000 på telefonens 
knappsats (se telefonens handbok om det inte fungerar).

G   Telefonen söker nu efter basstationer i registreringsläge, 
detta tar ca 10 sekunder.

H   När registreringen är klar visar teckenfönstret t ex ”Handset 
registered” (beroende på modell).

Om det inte fungerar: 
•  Kontrollera att det antingen står Register eller OK i tecken-fönstret, 

med menyvalet ”Register handset” markerat.
•  Repetera steg 5 – 8.
•  Konsultera telefonens handbok. 

Singel- och trippelsamtal:
•  Med Singelsamtal får ni ett telefonnummer och kan 

genomföra ett samtal åt gången.

•  Med Trippelsamtal får ni ett telefonnummer och kan 
genomföra tre samtal samtidigt. Dessutom kan ni koppla 
samtal mellan olika telefoner, precis som med en växel.

•  Du kan även lägga till tre extra nummer som komplement.

•  Tjänsten levereras med den inställning ni valde i 
beställningen, men ni kan utan kostnad byta när som helst 
genom att ringa vår support på 90 400.

•  Om ni enbart vill använda trådlösa telefoner så måste ni 
stänga av de gröna portarna. Instruktioner hittar du på:  
telia.se/foretag/support

 Installation med jackslinga: 

A   Anslut telekabeln från vänstra uttaget märkt  på din gateway till det första 
(inkommande) telejacket. Om du har bredband via telejacket ska du alltså sätta 
mellanproppen utanpå delningsdosan som kopplar upp dig mot internet.

B   Nu kan du koppla in dina telefoner i dina befintliga jack.
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Med bredband via fiber: 
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Med bredband via telejacket: 

OBS! Du kan endast installera med jackslinga om du valt 
Singelsamtal.

Via telejacket Via fiber

 Installation utan jackslinga: 
Anslut upp till 2 telefoner med sladd, eller sladdlösa telefoner med egen basstation 
genom att koppla in dem i uttagen märkta med  på din gateway. 

 OBS! För att trippelsamtal ska fungera fullt ut, bör du ha minst två telefoner 
inkopplade – via uttagen 1  och 2  och/eller som trådlösa telefoner utan egen 
basstation. Om du väljer att bara ha trådlösa telefoner utan egen basstation måste de 
två portarna stängas av, instruktioner hittar du på telia.se/foretag/support
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