HUAWEI B315S

FELSÖKNING

SNABBGUIDE FÖR INKOPPLING AV TELEFONI

LAMPAN FÖR PÅ/AV LYSER, MEN DET GÅR INTE ATT RINGA

INGA LAMPOR TÄNDS
Kontrollera att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag , och håll inne
knappen för ”på” i ca 3 sekunder. Lampindikatorn för på/av
, ska därefter lysa
med ett fast sken.

Kontrollera att lampan som indikerar mobil nätverkstäckning
, lyser blå (3G) eller
turkos (4G). Lyser lampan rött, prova att flytta telefoniadaptern till en annan plats,
nära ett fönster. Symbolen för signalstyrka
, ska minst ha en stapel tänt.

OM LAMPAN FÖR TÄCKNING FORTSÄTTER ATT LYSA RÖTT
Kontakta kundservice.

MINASIDOR.A3.SE

Snabbguide för
inkoppling av telefoni
HUAWEI B315S

Visst vet du att du har tillgång till all information
om dina tjänster, avtal och fakturor på Mina
Sidor? Logga snabbt och säkert in med mobilt
BankID. Här kan du även se driftstörningar, göra
ändringar på dina tjänster och chatta med oss
direkt i mobilen.
Slipp telefonköer och ladda ner appen på
minasidor.A3.se/app redan idag!

Svar på vanliga frågor finns på a3.se/kundservice och minasidor.a3.se

0770 910 000

KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT

1x Huawei B315s 1x Strömadapter 1x Bruksanvisning 1x Mellanpropp

SNABBGUIDE FÖR INKOPPLING AV TELEFONI

Eventuell skada av innehåll anmäls till kundservice.

A3 ansvarar för tjänsteleverans till telefoniadapterns symbols-uttag. Vi ansvarar
varken för funktion i telenät, teleuttag i bostaden eller för den eventuella utrustning
som kan behövas för det.
För att använda bostadens traditionella teleuttag ansluts en mellanpropp till det
första teleuttaget och telefoniadapterns 1-uttag. I samband med ADSL-bredband
kopplas mellanproppen in efter ADSL-splittern.

Adapterns reset-knapp får inte tryckas in utan instruktioner från vår tekniska support.
Viktiga inställningar i adaptern kan raderas.

2. KOPPLA IN TELEFONIADAPTERN
Steg 1

Anslut telefonen till telefoniadapterns symbol TEL.

Om telefonen endast fungerar i teleuttaget där mellanproppen sitter är mellanproppen troligtvis inte ansluten till första teleuttaget. Teleuttagen kan också vara
felkopplade.

Steg 2

Anslut strömadaptern till telefoniadapterns 12V-uttag och till eluttaget.

Bilden nedan illustrerar en seriekoppling, en korrekt koppling av teleuttag.

Vänta 1-2 minuter för att telefoniadaptern ska koppla upp sig mot mobilnätet. När
uppkoppling är klar ska symbolen (lampan) med tre pilar lysa blått för 3G-täckning
eller turkos för 4G-täckning, vilket indikerar att installationen är klar och telefoniadaptern är färdig att använda. Anslut sedan telefonen som ska användas tillsammans med adaptern
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1. INNEHÅLL I KARTONGEN

3. INKOPPLING AV TELEFONI TILL TELEUTTAGET
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Tack för att du väljer A3

