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R6100 WiFi-router 
Strömadapter
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1. Förbered modemet.

2. Anslut modemet.

Koppla ur strömmen till modemet. Om 
det har ett reservbatteri tar du ur det.

Koppla in modemet. Sätt i batteriet igen. 
Anslut sedan modemet till routerns 
Internetport. 

Modem

Internet

Router

DSL eller kabel

4. Anslut till en dator.3. Sätt på routern. 

5. Öppna en webbläsare.

Vänta tills WiFi-lampan lyser. Du kan använda en Ethernet-kabel 
eller ansluta trådlöst.

Om guideprogrammet inte visas, 
skriv www.routerlogin.net. Skriv 
admin som användarnamn och 
password som lösenord.

NETGEAR genie visas.
Support
Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten.

När du har installerat routern letar du upp serienumret på 
etiketten på produkten och använder det till att registrera 
produkten på adressen https://my.netgear.com. 

Du måste registrera denna produkt innan du kan använda 
NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du 
registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats.

Produktuppdateringar och webbsupport finns på 
http://support.netgear.com.

NETGEAR rekommenderar att du endast använder officiella 
NETGEAR-supportresurser.

Du kan hämta användarhandboken på 
http://downloadcenter.netgear.com eller via en länk i produktens 
användargränssnitt.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com


Installera din router
Se till att din Internettjänst är aktiv innan du installerar routern.

 Så här installerar du din router:
1. Förbered modemet.

a. Koppla ur strömmen till 
modemet.

b. Om modemet har 
reservbatterier tar du ur  
batterierna.

c. Om modemet redan var 
anslutet till en annan 
router kopplar du ur 
kabeln mellan modemet 
och den routern.

Modemet ska vara avstängt och endast kabelanslutet till 
vägguttaget för din internettjänst.

Internet

DSL eller kabel

Modem
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2. Anslut modemet.

a. Anslut och slå sedan på modemet. (Byt ut batterierna om du 
tog ur dem tidigare.)

b. Använd den gula Ethernet-kabeln som medföljde routern 
och anslut modemet till Internetporten på routern.

Router

Modem
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3. Koppla ström till routern.

a. Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptern till 
ett uttag.

b. Vänta tills lampan för WiFi på frontpanelen lyser. Om inga 
lampor lyser trycker du på Ström på/av-knappen på 
baksidan av routern.

På/av-knapp
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4. Anslut till en dator.

Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 
•     Ansluter du med kabel använder du en Ethernet-kabel 

(medföljer inte) för att koppla datorn till en svart Ethernet 
LAN-port på routern.

•     Ansluter du trådlöst använder du de förinställda 
inställningarna för trådlös säkerhet som står på etiketten på 
routerns undersida.

5. Öppna en webbläsare.
Första gången du ansluter till routern visas guideskärmen. Följ 
stegen i guiden för att ansluta till internet.
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Om guideskärmen inte visas stänger du och öppnar sedan 
webbläsaren igen. Skriv www.routerlogin.net i adressfältet. 
Användarnamnet är admin och standardlösenordet är 
(password).

Om NETGEAR genie inte visas
•     Kontrollera att datorn är ansluten till en av de fyra LAN Ethernet-

portarna, eller trådlöst till routern.
•     Kontrollera att routern får ström och att WiFi-lampan lyser med ett 

fast blått sken.
•     För att säkerställa att webbläsaren inte sparar den föregående 

sidan i cacheminnet stänger du webbläsaren och öppnar den 
igen. Skriv sedan www.routerlogin.net.

• Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (ovanligt) 
ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt från routern.
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Förinställd trådlös säkerhet
Produkten har ett unikt WiFi-nätverksnamn (SSID) och 
nätverksnyckel (password). Det standardinställda SSID:t och 
lösenordet genereras unikt för varje enhet (som ett serienummer), för 
att skydda och maximera din trådlösa säkerhet. Denna information 
finns på etiketten undertill produkten. 

NETGEAR rekommenderar att du inte ändrar det trådlösa nätverkets 
förinställda SSID och lösenord. Om du ändrar inställningarna gäller 
inte längre SSID:t och lösenordet på etiketten. 

Inställningar för trådlösa nätverk
Skriv ner de förinställda trådlösa inställningarna som finns på 
etiketten i utrymmet nedan som referens. 

WiFi-nätverksnamn (SSID):

Nätverksnyckel (password):
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Om du ändrar standardinställningarna skriver du ner dem här som 
referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe: 

WiFi-nätverksnamn (SSID):

Nätverksnyckel (password):

 Om du vill hämta eller uppdatera ditt trådlösa lösenord:
1. Skriv www.routerlogin.net i en webbläsare.
2. Logga in med användarnamnet (admin) och standardlösenordet 

(password). 
3. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar).

Anslut till det trådlösa nätverket.
Du kan använda antingen WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup) 
eller den manuella metoden för att ansluta till ditt trådlösa nätverk. 

 Ansluta till nätverket med WPS:
1. Tryck på WPS-knappen på routern.
2. Tryck på WPS-knappen på den trådlösa datorn eller enheten 

inom 2 minuter, eller följ den trådlösa enhetens instruktioner för 
WPS. 
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Obs: En del äldre trådlösa datorer eller enheter kan inte använda 
WPS.

 Så här ansluter du manuellt till nätverket:
1. På din dator eller trådlösa enhet, öppna den programvara som 

hanterar dina trådlösa anslutningar. 
Programvaran söker efter trådlösa nätverk i närområdet.

2. Titta efter WiFi-nätverksnamnet (SSID) och välj det. SSID:t står 
på etiketten på undersidan av routern.
Om du ändrade namnet på ditt nätverk under 
installationsprocessen söker du efter det nätverksnamnet. 

3. Ange det förinställda lösenordet (eller ditt eget lösenord om du 
ändrade det) och klicka på Connect (anslut). 

Få åtkomst till routern för att göra fler 
ändringar
När du har använt NETGEAR genie för att konfigurera routern kan du 
logga in på router och visa eller ändra inställningarna.

 Så här loggar du in på routern:
1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är 

ansluten till routern.
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2. Skriv www.routerlogin.net eller www.routerlogin.com i 
webbläsarens adressfält. 
En inloggningsskärm visas.

3. Skriv admin som användarnamn och password som lösenord. 
Fönstret Basic Home (grundläggande startskärm) visas.

 Ändra lösenord för routerns användarnamn:
1. Logga in på routern.
2. På fliken ADVANCED (AVANCERAT) väljer du Administration > 

Set Password (Ange lösenord).
3. Skriv ditt gamla lösenord, och skriv det nya lösenordet två 

gånger. 
4. Markera kryssrutan Enable Password Recovery (aktivera 

lösenordsåterställning.
5. Klicka på Tillämpa.
6. Svara på frågorna när du blir ombedd.

Svaren sparas.

 Så här hämtar du ett lösenord som du glömt:
Funktionen för lösenordsåterställning måste vara aktiverad för att 
kunna användas.

1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är 
ansluten till routern.
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2. Skriv www.routerlogin.net eller www.routerlogin.com i 
webbläsarens adressfält. 

3. När inloggningsfönstret visas klickar du på Cancel (avbryt).
Du ombeds ange dina sparade svar så att du kan logga in på 
routern.

ReadySHARE-åtkomst
Du kan ansluta en USB-lagringsenhet till USB-porten på routern och 
dela den i nätverket. 

 För att komma åt USB-enheten i ett Windows-system gör du 
något av följande:

• Välj Start > Run (kör) och ange \\readyshare i dialogrutan. Klicka 
på OK.

• Öppna en webbläsare och ange \\readyshare i adressfältet.
• Öppna My Network Places (Mina nätverksplatser) och ange 

\\readyshare i adressfältet.

 På Mac-datorer gör du följande:
1. Välj Go (gå) > Connect to Server (anslut till server).
2. Ange smb://readyshare som serveradress.
3. Klicka på Connect (anslut).
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NETGEAR genie App
Hämta det kostnadsfria guideprogrammet från  
www.NETGEAR.com/genie. Fixa automatiskt vanliga 
nätverksproblem och hantera enkelt dina anslutningar till 
hemnätverket.

Internet

STATUS GOOD 

Network Map

Number of devices 16 
Parental Controls

WiFi Connection 

STATUS Connected

Router Settings

Click here

ReadySHARE

Click hereClick here

Ytterligare funktioner
För ytterligare funktioner, till exempel Live Parental Controls, 
trafikmätare, ReadySHARE, gäståtkomst med flera, kan du logga in 
på routern på adressen http://routerlogin.net.
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