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Huawei E3276, 4G-modem
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Kontantkort
med 4G-fart
Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv hur lång surfperiod du
vill ladda ditt kort med – ett dygn, en vecka eller ett halvår åt gången.
Och nu får du 5 till 20 Mbit/s i Telias 4G-nät, som ger täckning i och
omkring hundratals svenska orter.
Paketet innehåller allt du behöver för att surfa
riktigt snabbt och säkert:
• ett Huawei E3276 4G-modem
• ett sim-kort
• och ett dygns fri surf.
Följ bara de enkla stegen, så är du snart igång.

1 Sätt i sim-kortet
Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen).
Du ska INTE använda microsim-kortet i det här modemet.

SIM
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Obs! Spara plastkortet som simkortet satt i – där finns information
som du kommer att behöva.

SV

2 Anslut 4G-modemet
Anslut modemet till ett av din dators usb-uttag (har du redan
ett modem installerat bör du först avinstallera detta, se sid 7).

3 Installera 4G-modemet
Om du har en pc startar installationsprogrammet i de allra flesta
fall automatiskt. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, gå in i Start-menyn och därefter Den här datorn (eller Dator
om du har Windows Vista eller 7) klicka sedan på cd-enheten som
heter Mobile Broadband. Dubbelklicka sedan på Autorun.exe så
startar installationen.
Om du har en Mac startar du installationsprogrammet genom 		
att klicka på ikonen Mobile Broadband.
Följ sedan anvisningarna på skärmen.

4 Anslut till internet
När installationen är klar startar anslutningsprogrammet
automatiskt (om inte; dubbelklicka på ikonen
Mobile Broadband som du hittar på skrivbordet).
Klicka på Anslut. Nu är din dator ansluten till internet via
mobilnätet.

5 Klart!
Starta din webbläsare och börja surfa.
Ett dygns fri surf ingår – för att fylla på mer tid, se sid 4.

6 Koppla ur modemet
Klicka på knappen Koppla från i anslutningsprogrammet.
Ta sedan ur modemet från din dator.
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Ladda med dygnsurf, veckosurf, månadsurf
eller halvårssurf
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 – välj mellan:
Dygnsurf – surfa ett dygn eller upp till 0,5 GB
Veckosurf – surfa i 7 dagar eller upp till 2 GB
Halvårssurf 5 GB – surfa i 6 månader eller upp till 5 GB/mån
Halvårssurf 10 GB – surfa i 6 månader eller upp till 10 GB/mån
Ladda ditt kontantkort via din internetbank2 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.
Registrera 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

1. För aktuella surfpriser 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 plast-kortet som sim-kortet satt i.
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Skicka och läs sms
För att skicka och läsa sms klickar du på
för Telia Mobilt bredand.

i anslutningsprogrammet

-symbolen överst till vänster i fönstret).
Skicka sms: Klicka på Ny (
Ange numret du vill skicka till i fältet överst till höger och skriv sedan ditt
meddelande i det nedre textfältet. Avsluta med att klicka på Skicka.
Läsa sms: Klicka på Inkorgen som finns i katalogträdet till vänster i
anslutningsprogrammet, så får du fram ditt sms.

Kolla ditt saldo
Vill du veta hur mycket surftid/datamängd du har kvar att använda,
skicka ett sms från anslutningsprogrammet med texten saldo till 4466.

Hantera din pin-kod
Öppna anslutningsprogrammet, klicka på
och välj sedan
PIN-funktioner. Välj sedan om du vill Aktivera, Inaktivera, Ändra eller
Lås upp med puk-koden.
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Behåll anslutningsprogrammet igång
Med anslutningsprogrammet får du full koll på ditt mobila bredband.
Tänk på att inte stänga ner det medan du är uppkopplad, då kan du
förlora din anslutning. Minimera istället programfönstret.

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 anslutningsprogrammet med
texten surfzon till 4466. Inom någon minut får du ett svar med dina
inloggningsuppgifter.

Om du vill surfa utomlands
Telia Mobilt bredband Kontant fungerar tyvärr inte i utlandet,
men du kan göra om det till ett abonnemang som du kan surfa med
på utlandsresan – ring bara 90 200.
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Problemlösning
Om du har ett modem installerat sedan tidigare bör du avinstallera det.
Med pc: Gå in i Kontrollpanelen och sedan vidare till
Lägg till/Ta bort program (för XP) eller Avinstallera program
(för Windows Vista och Windows 7).
Med Mac: Stäng anslutningsprogrammet för det tidigare modemet och låt
det sitta i. Öppna mappen Mobile Broadband och klicka på Uninstall Mobile
Broadband, dra sedan ur modemet.
Om du inte kommer ut på internet med ditt modem
Kontrollera att du har täckning och att du har installerat modemet rätt.
Använder du trådlös router (med fast bredband) stäng av den
när du vill surfa med ditt mobila bredband.
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).
På telia.se/tackning ser du vilken hastighet du kan förvänta dig.
Om din dator inte hittar modemet
Ta ur modemet och starta om datorn. Sätt sedan in det i samma uttag
som tidigare (annars riskerar det att installeras dubbelt).
Starta anslutningsprogrammet och klicka på Anslut.
Om det tar lång tid för modemet att hitta ett mobilnät
Där det saknas 4G-täckning kan det ta flera minuter för modemet att
hitta ett mobilnät. Korta ner tiden genom att låsa modemet till 2G- eller
3G-nätet: Koppla ner från internet, men behåll modemet i datorn.
Gå in i modemets inställningsprogram, klicka på Inställningar,
Alternativ och Nätverk. Välj sedan Endast GSM eller Endast 3G och
klicka på Använd. Ändra tillbaka till AUTO när du har 4G-täckning igen.
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Lär känna ditt Huawei 4G-modem
2

3
1
4

1 Lysdioder, som betyder:
• Grönt ljus, blinkar 2 gånger varannan sekund = Modemet är påslaget
• Grönt ljus, blinkar 5 gånger per sekund = Modemets programvara uppdateras
• Grönt ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 2G-nätet
• Blått ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 3G-nätet
• Ljusblått ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 4G-nätet
• Grönt ljus = Modemet är anslutet till 2G-nätet
• Blått ljus = Modemet är anslutet till 3G-nätet
• Ljusblått ljus = Modemet är anslutet till 4G-nätet
2 USB-kontakt
3 Uttag för SIM-kort
4 MicroSD-kortplats Här kan du ansluta ett minneskort
8
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Specifikationer
Anslutningsformer: 4G / 3G / 2G
Ta emot data: upp till 20 Mbit/s (modemets maxprestanda är dock:
4G – upp till 150 Mbit/s,
3G – upp till 42 Mbit/s,
2G – upp till 238 kbit/s
Skicka data: upp till 5 Mbit/s (modemets maxprestanda är dock:
4G – upp till 50 Mbit/s,
3G – upp till 5,76 Mbit/s,
2G – upp till 238 kbit/s
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 (SP3) / Windows Vista (SP1/SP2) / Windows 7
/ Mac OS X 10.6, 10.7, 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

Säkerhetsföreskrifter
• Ta inte ut sim-kortet medan det används, det kan skadas då.
• Utsätt inte modemet för extremt höga eller låga temperaturer,
vatten eller fuktighet.
• Försök inte att demontera modemet, bara kvalificerad personal har
tillåtelse att utföra underhåll.
• Använd inte modemet intill starka elektriska eller magnetiska fält
– t.ex. mikrovågsugnar eller inifrån konstruktioner av metall, då
detta kan påverka signalmottagningen.
• Utsätt inte modemet för väta eller omedelbart efter en plötslig
temperaturförändring, då detta kan orsaka kondens inuti modemet.
• 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.		
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Pay as you go, surf with 4G speed
With Telia Mobilt bredband Kontant and the 4G modem Huawei E3276
you can surf the net with great speed – 5 to 20 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 4G modem, one SIM card and 24 hours
of free usage.

Connect your modem and get started
1 Insert your SIM card into the modem
Make sure it is pointing in the right direction (check the illustrations).
Do NOT use the microSIM card with this modem.

SIM

2 Connect and install the modem
Connect the modem to a usb port on your computer
(uninstall any current modem first).
When using a pc: The installation program usually starts automatically.
If it doesn’t, enter the Start-menu and click My Computer (Computer
if you are using Windows Vista or 7) then click the cd-unit called 		
Mobile Broadband. Then double click the file called Autorun.exe and
the installation will start.
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When using a Mac: Click the icon Mobile Broadband.
Then follow the instructions on the screen.

3 Connect to the Internet
When the installation is completed, the connection software will run
automatically (if not, click the icon Mobile Broadband on the desktop).
Click on the button Connect.
Now you are connected, and ready to surf the net!
24 hours of free usage is included.

Get more connection time
You can purchase a connection for:
One day (24 h) 0.5 GB is included
One week (7 days), 2 GB is included
Six months (180 days), 5 or 10 GB is included
Top up vouchers are sold at Telia stores and by many of our resellers.
Mobilt bredband Kontant does not include support for mobile IP telephony.

Connect to our Homerun Wireless Zones
Send a text message from the connection software 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.

If you experience any problems
Call us on 90 200 to access our telephone support staff, who will help
you solve any problems. You can also visit one of our stores to receive help
from our experienced staff. Most of our staff is fluent in English.
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Payez au fur et à mesure, surfez à la vitesse 4G
Avec Telia Mobilt bredband Kontant et le modem 4G Huawei E3276,
vous pouvez surfer sur Internet à grande vitesse 5–20 Mbps
pour la durée de votre choix. Le réseau 4G de Telia couvre désormais
des centaines de villes suédoises et est en expansion permanente.
Le pack comprend : un modem 4G, une carte SIM et 24 heures
d’utilisation gratuite.

Branchez votre modem et commencez à l’utiliser
1 Insérez votre carte SIM dans le modem
Vérifiez qu’elle pointe dans la bonne direction (voir les illustrations).
Vous ne devez PAS utiliser la carte micro-SIM dans ce modem.
SIM

2 Branchez et installez le modem
Branchez le modem sur un port USB de votre ordinateur
(désinstallez d’abord tous les autres modems).

Sur PC : Normalement, le programme d’installation démarre
automatiquement. Si le programme d’installation ne démarre pas
automatiquement, allez dans le menu Démarrer, puis sur Poste de
travail (ou Ordinateur sous Windows Vista ou 7) et cliquez ensuite sur
le lecteur de CD appelé Mobile Broadband. Double-cliquez alors sur
Autorun.exe pour lancer l’installation.
12
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Sur Mac : Cliquez sur l’icône Mobile Broadband.
Puis suivez les instructions à l’écran.

3 Connectez-vous à Internet
 ne fois l’installation terminée, le logiciel de connexion s’exécute
U
automatiquement (sinon, cliquez sur l’icône Mobile Broadband).
Cliquez sur le bouton Connect.
Vous êtes maintenant connecté et prêt à surfer sur Internet !
24 heures d’utilisation gratuite sont incluses.

Achetez plus de temps de connexion
Vous pouvez acheter une connexion pour :
Un jour (24 h), 0,5 Go inclus
Une semaine (7 jours), 2 Go inclus
Six mois (180 jours), 5 ou 10 Go inclus
Les recharges sont en vente dans les magasins Telia et chez de
nombreux revendeurs. Mobilt bredband Kontant n’inclut pas la prise en
charge de la téléphonie IP mobile.

Connectez-vous à nos zones wifi Homerun
Depuis le logiciel de connexion, envoyez le mot surfzon au 4466.
Au bout de quelques minutes, vous recevrez une réponse contenant vos
identifiants de connexion. La connexion est vraiment rapide et gratuite.

En cas de problème
Appelez le 90 200 et notre équipe d’assistance téléphonique vous aidera
à résoudre tous vos problèmes. Vous pouvez aussi vous rendre dans
l’un de nos magasins pour vous faire conseiller par un collaborateur
expérimenté. La plupart de nos employés parlent couramment l’anglais.
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Prepaid-Surfen mit 4G-Geschwindigkeit
Mit Telia Mobilt bredband Kontant, und dem 4G-Modem Huawei E3276
sind Sie mit Highspeed 5–20 Mbps im Internet unterwegs, so lange
Sie wollen. Die Abdeckung durch das 4G-Netz von Telia erstreckt sich
derzeit über Hunderte große und kleine schwedische Städte und wächst
ständig weiter.
Das Paket beinhaltet: Ein 4G-Modem, eine SIM-Karte und 24 Stunden
freie Nutzung.

Modem anschließen und los geht’s
1 SIM-Karte in das Modem einsetzen
Vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig herum eingesetzt wird
(siehe Abbildungen). Verwenden Sie in diesem Modem KEINE MicroSIM-Karte.
SIM

2 Modem anschließen und installieren
Schließen Sie das Modem an einen USB-Port an Ihrem Computer
an (wenn bereits ein Modem installiert ist, deinstallieren Sie dieses
zunächst).

Bei PC: Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch.
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Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, öffnen Sie
das Startmenü und wählen Sie „Arbeitsplatz“ (bzw. bei Windows Vista
oder 7 „Computer“). Klicken Sie anschließend auf das CD-Laufwerk
mit der Bezeichnung Mobile Broadband. Starten Sie die Installation
durch Doppelklick auf Autorun.exe.

DE
Bei Mac: Klicken Sie auf das Symbol Mobilt Broadband.
Folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.

3 Internetverbindung herstellen
 ach dem Abschluss der Installation startet die VerbindungsN
software automatisch (falls nicht, klicken Sie auf das Symbol
Mobilt Broadband.
Wählen Sie die Drucktaste Connect (Verbinden).
Die Verbindung wird hergestellt, und Sie können im Internet 		
surfen! 24 Stunden kostenfreie Nutzung inklusive.

Verbindungsdauer verlängern
Sie können folgende Surfpakete erwerben:
Ein Tag (24 h) inkl. 0,5 GB
Eine Woche (7 Tage) inkl. 2 GB
Sechs Monate (180 Tage) inkl. 5 GB oder 10 GB
Verlängerungsgutscheine erhalten Sie in den Telia-Filialen und bei
vielen Telia-Händlern. Mobilt bredband Kontant unterstützt keine mobile
IP-Telefonie.

Verbindung mit unseren Homerun Wireless Zones
herstellen
Schicken Sie von der Verbindungssoftware eine Nachricht mit dem Text
surfzon an die Nummer 4466. Nach wenigen Minuten erhalten Sie eine
Bestätigung mit Ihren Verbindungsdaten. Die Verbindung ist wirklich
schnell und darüber hinaus kostenfrei.

Bei Problemen
Rufen Sie unsere Mitarbeiter im Telefon-Support unter 90 200 an,
die Ihnen bei allen Problemen gern weiterhelfen. Außerdem können
Sie sich in unseren Filialen an unser erfahrenes Personal wenden.
Die meisten unserer Mitarbeiter sprechen fließend Englisch.
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Om du behöver mer hjälp,
gå till telia.se/support
eller ring 90 200.

