
Installationsguide
Huawei DG8245W2 
1 Gigabit router 



Hej!
Här kommer din utrustning från Bahnhof! Vi har förberett utrustningen med inställningar som 
är testade av Bahnhof, för att ge dig maximal integritet och säkerhet. Vi vill, precis som du, att allt 
ska fungera så bra som möjligt.

Om du ändrar inställningarna själv kan vi inte garantera att tjänsten fungerar som den ska. 
Du kan även bli mer sårbar på nätet. Vi rekommenderar därför starkt att du inte ändrar några 
inställningar. 

Bra ställen för din router:

Centralt i hemmet, eller i princip där du surfar som mest.

Så fritt stående som möjligt.

Gärna på ett bord eller liknande så den kommer upp en bit från golvet.

I rum med tunnare väggar som gör det lättare för signalen att ta sig igenom.

Om du har två våningar hemma kanske det inte räcker med enbart en router. 
Överväg då att införskaffa flera accesspunkter och placera ut i hemmet.
   



Dual band WiFi

Trådlös 2,4 Ghz 802.11n (upp till 450 Mbit/s!)

Med 3x3 3 streams blir det mer effektivt om du har flera 
enheter anslutna. 256 QAM.

Trådlös 5 Ghz 802.11ac 2nd gen (upp till 1 Gbit/s!) 

4x4 4 streams, och nu med andra generationens 5 Ghz 
med MU-MIMO (Multi User, Multi Input Multi Output).

4 LAN-portar + 1 WAN-port (1 Gbit/s)

1 XDSL-port för ADSL eller VDSL

2 telefonportar (RJ11)
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Hastigheten gäller optimala förhållanden och påverkas av omgivningen, samt den mottagande enheten.



Alla routrar har en begränsad uteffekt; de kan helt 
enkelt inte skicka ut en hur stark signal som helst 
av tekniska skäl. Det enklaste sättet att förbättra din 
täckning är därför att flytta routern till den mest 
optimala platsen i hemmet. 

Ju längre avstånd mellan routern och mottagande 
enhet, och ju fler hinder (möbler, dörrar och väggar) 
det är mellan, desto svagare blir signalen. 
Annan elektronik i närheten som ligger på samma 
våglängd kan också försämra anslutningen, t.ex. en 
trådlös telefon eller en mikrovågsugn.

Placering av routern

Bilden visar ett exempel på hur hastigheten kan se ut i ett hem med 250 Mbit-uppkoppling



BREDBANDS-
UTTAG

WAN

DSL

För dig med fiber: Hitta ditt uttag!
Anslut nätverkskabeln från bredbandsuttaget i din bostad till det blåa 

WAN-uttaget på routern. Se till att det är uttaget för just bredband i bostaden, och 
inte telefoni. Uttaget för telefoni i din bostad ska EJ användas med Bahnhofs 
fiber-utrustning.

För dig med ADSL: Hitta ditt första telefonjack!
Anslut den medföljande telefonkabeln till det gråa DSL-uttaget på din router till 

medföljande ADSL-splitter. Anslut därefter ADSL-splittern till det första telefonjacket 
i bostaden.
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Anslut till din dator/mobil/platta
Starta den enhet (dator, mobil, platta) som du tänker använda och sök efter tillgängliga 

nätverk genom att trycka på ikonen för WiFi på din enhet. Nätverksnamnet (SSID) som du ska 
ansluta till finns på undersidan av routern och kan se ut t ex så här: Bahnhof-5G-xxxxxx.

Lösenordet (WPA Key) för det trådlösa nätverket finns också på routerns undersida och ser ut 
t ex så här: CTh3XtC6. Ange detta lösenord för att ansluta.

Två olika nätverksnamn?
Ser du två olika nätverksnamn? Frekvensbandet 5 GHz ger 
högre hastighet. Vissa äldre datorer och telefoner klarar inte av 
att upptäcka 5 GHz, men det är inget problem. Routern sänder 
nämligen samtidigt på den gamla frekvensen 2.4 GHz. 
Välj i första hand nätverksnamnet som innehåller ”5G” om 
du har möjlighet.

Hur loggar jag in på routern?
Skriv in adressen 192.168.1.1 i din webbläsare.  
Användarnamnet är admin och lösenordet finns på  
bahnhof.se/minasidor eller på din beställningsbekräftelse.

Starta och hämta inställningar
Ta fram strömsladden och sätt kontakten i vägguttaget. 

Anslut även sladden till strömuttaget på routern. Tryck på På/Av-knappen så att 
routern startar. Vänta ca 20 minuter medan routern automatiskt hämtar nödvändiga 
inställningar från Bahnhof. 

Under tiden kommer lamporna på routern att blinka en stund. Rör ingenting 
förrän lamporna har slutat blinka.

Routern är redo att användas när Power, Internet, och WLAN-lamporna lyser 
konstant grönt, samt WAN ifall du har fiber och DSL om du har ADSL.
Om du har vår telefonitjänst så kommer även VOIP-lampan att lysa grönt.
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LAN 4DSL WAN LAN 3LAN 2LAN 1

PÅ/AV

STRÖM-
UTTAG

USB

RESET

Uttag 1-4 använder du om du vill koppla 
in en eller flera datorer via kabel.

LAN 4 används 
alltid för TV-tjänster.

WiFi På/Av

WPS

Har du IP-telefoni?  
Anslut din telekabel (RJ11) direkt 
från telefonen till uttag PHONE1.

Att starta om routern löser 
nästan alltid problemet! 

Krångel ändå? 
Ring kundservice på 

010-510 00 00
eller chatta på 

bahnhof.se/minasidor

Problem med 
uppkopplingen? 

På Mina sidor kan du...

Gå in på bahnhof.se/minasidor och logga in med dina uppgifter.

Aktivera Integrity (VPN-tjänst)

Göra felanmälan

Se dina fakturor

Beställa IP-telefoni



Let the surfing begin \ (•˘•) /

bahnhof.se




