
Instruktion 
4G Liftrouter – Uppkoppling till KiLine och 

Safeline SL6+ PSTN 
 
Förkrav: SIM-kort med Data 
 
Ställ in PIN-kod 

1. Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. 
2. Deaktivera PIN-kort på telefonen. 
3. Starta om telefonen för att verifiera att PIN-kodförfrågan är borttagen. 
4. Surfa på internet med telefonen för att verifiera att SIM-kortet är aktivt samt hanterar data.  

 
Montera SIM-kort i 4G Routern. 
Tryck i SIM-kortet i routern med ”koppar- 
Sidan” mot routerns undersida. 
Peta in kortet tills det ”klickar” fast på sin 
plats. (Använd en liten skruvmejsel). 
 
Ställ in Router för ditt SIM-kort 

1. Aktivera WiFi på routern genom att trycka på den 
lilla knappen innanför det bakersta av de 2 hålen på 
routern. 

2. LED för WiFi aktiveras på routerns framsida. 
3. Leta upp routerns WiFi på din mobiltelefon och 

anslut. 
4. SSID: KiLine 
5. Password: KindsLifts 
6. Starta en webläsare på din mobiltelefon. 
7. Skriv in 192.168.1.1 i adressfältet och logga sedan in på routern. 

User: root 
Password: R4GVL 

8. Gå till System > Connection Manager 
9. Skriv in din APN (enligt tabell på nästa sida). 
10. Ändra ”Connection” till Always On 
11. Tryck Save längst ner på sidan. 
12. Starta om routern genom att dra ur och sätta tillbaka kabeln. 
13. Vänta tills LED för Power, LTE/3G, Online och Voice lyser. 
14. Återaktivera WiFi på routern och anslut telefonen (punkt 1-5 ovan). 
15. Starta webläsare på mobilen och kontrollera att det går att surfa på 

internet. 
 
Ställ in Safeline 

1. Ställ in nödtelefonen som vanligt. 
2. Om du har en Safeline GSM så se till att fallback inställningen står på 

PSTN prioritet. 
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Nu är hissens styrsystem anslutet till Internet och Nödtelefonen uppkopplad via Routerns GSM-
gateway. 
 
Lista över olika operatörers VPN-adresser. 

AddSecure mobiflex.telia.se 

AllTele online.telia.se 

Bredband2 internet.telenor.se 

Bredbandsbolaget internet.telenor.se 

Cellip services.telenor.se 

Com Hem bredband.comhem.se 

Comviq 4g.tele2.se 

Delight webse.mundio.com 

Fello online.telia.se 

Fogg Mobile internet.foggmobile.com (eller tre.data.se 

Glocalnet internet.glocalnet.se 

Halebop halebop.telia.se 

Hallon data.tre.se 

iCentrex online.telia.se 

Ludomobil SP.tele2.se 

Lycamobile data.lycamobile.se 

NetatOnce services.telenor.se 

Net1 internet.net1.se 

Phonera online.telia.se 

Springmobil data.springmobil.se 

TDC internet.se 

Telavox online.telia.se 

Tele2 4g.tele2.se (internet.tele2.se) 

Telenor 
internet.telenor.se (services.telenor.se 
static.telenor.se -om du har fast IP-adress) 

Telia online.telia.se 

Tre data.tre.se (för mobilt bredband bredband.tre.se) 

Universal Telecom services.telenor.se 

Vectonemobile webse.mundio.com 

Ventelo internet.ventelo.se 

Vimla services.telenor.se 

Wifog data.tre.se (eller bredband.tre.se 
 


