TILGIN HG2501 - Snabbguide

WIFI MESH ROUTER

TILGIN HG2501
Snabbguide

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se
KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se

WWW.A3.SE

TILGIN HG2501 - Snabbguide

Du har just skaffat dig en modern, snabb och stark WiFi-router
från din internet-operatör.
Förutom att den kommer att ge dig ett stabilt WiFi i hemmet kommer din internet-operatör att
hålla routerns inbyggda mjukvara uppdaterad men även kunna hjälpa dig på distans om något
mot förmodan skulle hända. Den är också en MESH-router vilken innebär att den även kan kopplas ihop med en eller flera MESH-extenders för att ge full täckning om du inte har möjlighet att
placera den på det bästa stället eller om ditt hem är stort. Om du har skaffat en MESH-extender
samtidigt behöver du först installera routern och sedan installera extendrarna.
Installationen är mycket enkel och sker i stort sett automatiskt och i följande guide kommer vi ge
en enkel anvisning steg-för-steg hur man kommer igång.
Vi börjar med att bekanta oss med anslutningar och knappar på baksidan samt lamporna på
framsidan.

Uttag och knappar på baksidan

Lampor på framsidan

WWW.A3.SE

TILGIN HG2501 - Snabbguide

Placering av din Tilgin HG2501
Placera din HG2501 så centralt och högt som möjligt i hemmet. Undvik att ställa in den i ett skåp
eller en garderob då ditt WiFi kommer att försämras.

Anslut Tilgin HG2501 till bredband via fiber (Stadsnät)
1.

Koppla in en nätverkskabel till det grå nätverksuttaget markerat WAN på routern.

2.

Anslut den andra änden av nätverkskabeln till det utgående nätverksuttaget på väggen eller fibermottagaren om det finns en sådan installerad.

3.

Sätt i strömkabeln i närmaste strömuttag och anslut den tunna kabeln från strömadaptern till det runda uttaget och kontrollera att någon av lamporna lyser. Om inte
behöver du trycka på AV/PÅ-knappen på baksidan.

4.

Routern startar nu upp och kontaktar automatiskt din internet-operatör för att uppdatera den inbyggda programvaran. Det kan ta en liten stund så slå inte av strömmen.

5.

När uppdateringen är klar kommer POWER lysa grönt.

Anslut till Tilgin HG2501 via WiFi
1.

Kontrollera att den femte lampan från vänster (WIFI) lyser grön, om den inte lyser:
tryck på WiFi-knappen på baksidan för att aktivera WiFi.

2.

Gör en sökning av trådlösa nätverk från den enhet som ska anslutas.

3.

Hitta namnet i listan över tillgängliga WiFi som matchar ”SSID” som står på etiketten
på undersidan av routern.

4.

Välj rätt nätverk men din enhet och fyll sedan noga i det lösenord märkt med ”WPA
key” på samma etikett. Lösenordet måste fyllas i exakt som det ser ut på etiketten, där
man gör skillnad på stora och små bokstäver.

5.

Ta gärna en närbild av etiketten med din telefon. Du kommer att behöva nätverksnamn
och lösenordet senare för att ansluta till nätverket med alla dina enheter där hemma.

6.

Efter en liten stund ska du nu vara ansluten till WiFi och Internet. Om inte kan det
eventuellt behövas en omstart av routern. Använd i så fall AV/PÅ-knappen och börja
om från punkt 1.

7.

Eftersom knappen är lätt att komma åt, om nätverket inte syns i framtiden, kontrollera
kom håg att kontrollera den femte lampan lyser: tryck på knappen på baksidan för att
starta WiFi-funktionen.

Anslut till Tilgin HG2501 via nätverkskabel
1.

Koppla in en nätverkskabel till ett av dom gula uttagen på routerns baksida.

2.

Anslut andra änden av nätverkskabeln till den enhet du vill koppla in.

3.

Du ska nu vara ansluten till routern.
Det kan behövas en omstart av routern och din enhet om det inte fungerar.
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Lampor på framsidan
Lampa

POWER

INTERNET

WAN

LAN

WIFI

Ljus

Betydelse

Grön (fast sken)

Normal funktion

Grön (blinkar snabbt)

Den uppgraderas eller ansluter. Stäng inte av
strömmen

Röd (fast sken)

Inte klar, uppstart pågår

Röd (blinkar)

Kan inte ansluta till internetoperatör

Släckt

Enheten har ingen ström

Grön (fast sken)

Ansluten till internet

Röd (fast sken)

Inte ansluten till internet

Grön (fast sken)

Ansluten till bredbandsuttaget

Grön (blinkar)

Datatrafik pågår till bredbandsuttaget

Släckt

Ej ansluten till fiberuttaget

Grön (tänd)

Ansluten via nätverkskabel till andra enheter

Grön (blinkar)

Ansluten via nätverkskabel med trafik

Släckt

Ej ansluten via nätverkskabel

Grön (tänd)

WiFi är aktiverad

Grön (blinkar långsamt)

Söker andra enheter via WPS

Grön (blinkar till kort) Anslutning via WPS fungerade
Grön (blinkar snabbt) Anslutning via WPS misslyckades

USB

TELEFON

Släckt

WiFi är inte aktiverad

Grön (fast sken)

En enhet är ansluten via USB

Släckt

Ingen enhet är ansluten via USB

Grön (Fast sken)

Samtal pågår

Grön (blinkar)

Inkommande samtal

Släckt

Inget samtal pågår / En telefon är inte ansluten
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