
DET HÄR  
BEHÖVER DU: A Smart Wifi-router B Smart Wifi-extender (en eller flera) C Strömkablar och nätverkskablar

KOPPLA IN SMART WIFI-ROUTER
Om du redan har en Smart Wifi-router, gå till steg 2. 
Om du samtidigt ska installera din Smart Wifi-router 
hittar du instruktioner i Kom igång Bredband-guiden 
som följde med den. Gå därefter vidare till steg 2.
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Osäker på om du har en Smart Wifi-router? Läs mer på telia.se/swp-smart

KOPPLA IN EXTENDERN TILL DIN   
WIFI-ROUTER
Koppla nätverkskabeln från ett av de gula uttagen på 
Smart Wifi-routern till ett av de gula uttagen på Smart 
Wifi-extendern.
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    KOM IGÅNG-GUIDE
    SMART WIFI PLUSA

SYNKA WIFI-EXTENDERN  
MED WIFI-ROUTERN
Ställ Smart Wifi-extendern och Smart Wifi-routern 
med en meters mellanrum. Starta extendern för att 
börja synka den med routern.

När LED-lamporna på framsidan av Smart Wifi-
extendern lyser med ett fast grönt sken är synkningen 
klar. Koppla då ur nätverkskabeln.

Extendern behöver startas om efter installationen. När 
du bryter strömmen för att placera ut den enligt punkt 
4 sker detta automatiskt.
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 Har du flera extendrar? Repetera ovan steg.

PLACERA DINA EXTENDRAR
För att få bästa effekt av dina Smart Wifi-extendrar placeras de cirka en meter från golvytan och så fritt så möjligt.  
I vår app Telia Smart Wifi (se nästa steg) får du en översikt av ditt wifi-nätverk, hur du kan styra och döpa ditt nätverk m.m.
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5 SMART WIFI-APPEN
Ladda ner appen Telia Smart Wifi. Du hittar den i App Store för iPhone och Google Play för Android, 
eller genom att skanna QR-koden bredvid.

Logga in med ditt BankID. Följ sedan instruktionerna i appen.

Smart Wifi-router

Smart Wifi-extender

Nätverkskabel

Smart Wifi-router Smart Wifi-extender
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CHECKLISTA OM DET INTE FUNGERAR
• Starta om all utrustning genom att dra ur strömkabeln. När allt är avstängt kan du starta igen.
• För mer hjälp gå till telia.se/fixa eller ring 020-22 77 22.

    KOM IGÅNG-GUIDE
    TRÅDLÖS TVB

ANSLUT EXTENDERN TILL DIN TV-BOX
När du synkat extendern till Smart Wifi-routern (steg 3) placerar 
du den brevid din tv-box. Koppla en nätverkskabel från ett av de 
gula uttagen på din Smart Wifi-extender till nätverksuttaget på 
din tv-box. Koppla in strömkabeln och starta extendern.

När LED-lamporna på framsidan av extendern lyser med ett fast 
grönt sken är installationen klar. Därefter kan du starta tv-boxen. 

Följ instruktionerna i tv-boxens kom igång-guide för att ansluta 
den till din tv. 

Om din tv är ansluten direkt via ett uttag i mediaomvandlaren, 
kan du inte ansluta den via ditt Smart Wifi-nätverk. Då behöver 
du istället koppla en wifi-extender i mediaomvandlaren och en i 
tv-boxen, som skapar ett eget nätverk för just trådlös tv.

Tv-box

Nätverkskabel

Smart Wifi-
extender
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