
 

 

 
 

Fråga: Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste 
uppdateringarna och funktionerna?  
 
Svar: Du kan uppdatera firmware genom att följa stegen nedan. 
__________________________________________________ 
 
 
Produkter som täcks in av denna guide :  
De flesta routrar i DIR serien : T.ex DIR-615/635/655/825/855 Lägg märke till att det kan finnas 
små skillnader från router till router, samt även mellan olika firmware, och olika 
hårdvaruversioner. Det innebär att namn och menyer kan heta olika och inte alltid vara på 
samma ställe som i denna guide. 
 

 
 Viktigt: Innan du börjar notera följande: 
- Firmware skall aldrig uppdateras trådlöst. Uppdatering skall ske trådansluten.  
- Notera att en del firmware återställer inställningarna i routern till fabriksinställningar.  
- Inaktivera alla brandväggar på din dator under uppdatering. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 1: Hitta och ladda ner den senaste firmware.  
Du finner den senaste firmware för din router på våra support sidor, där du även fann denna 
FAQ.  
- Ladda ner och spara firmware filen på skrivbordet på din dator.  
- Det är en zip komprimerad mapp, så på skrivbordet högerklicka  på den ner laddade mappen, 
välj Packa upp här. (Kan också heta Extract) 
- När du har packat ut den skall du kunna se två eller fler filer, en Release Notes och Firmware 
filen vilket oftas är en .bin fil.  
- Det är .bin filen du skall använda för att uppdatera routern med i stegen nedan.  
- Just nu skall du bara komma ihåg var du har sparat den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Steg 2. Kabelanslutning. 
- Om du inte redan har gjort det, anslut en nätverkskabel från din dator till en av portarna 
markerade LAN på baksidan av din router.  
- Det är väldigt viktigt att uppdatering av firmware sker på en trådansluten förbindelse och inte 
trådlöst.  
 

 
 
Steg 3. Att få tillgång till routerns webgränssnitt. 
Öppna en webläsare (t.ex. Internet Explorer) och skriv in routerns IP-Adress. I 
fabriksinställningarna så är den adressen 192.168.0.1 
 

 
 
 
Steg 4: Logga in på routern 
Nu borde inloggningsskärmen komma fram, se exemplet nedan för hur det kan se ut.  
Detta är inloggningen till routerns webgränssnitt.  
- Skriv in eller välj användarnamnet admin och skriv in lösenordet (lösenordet ska lämnas tomt i 
fabriksinställningarna).  
Klicka sedan på Log in alternativt Ok. (På en del modeller/firmwares så kan du även behöva 
fylla i dom tecken som står i rutan, se bilden nedanför för ett exempel.) 

 



 

 

(Notera: För att nå konfigurationssidan i Mac OS så måste webläsaren stödja JavaScript. 
Exempelvis Firefox eller Camino kan användas.) 
 
 
Steg 5. Ladda upp firmware i routern. 
Nu ska du ladda upp den nedladdade .bin filen till routern.  
Notera att en del firmware återställer inställningarna i routern till fabriksinställningar. 
- Tryck på Tools eller Maintenance och i vänster sida Firmware eller Firmware update. 
- I avsnittet som heter Firmware Upgrade tryck Bläddra/Browse och finn .bin filen från Steg 1. 
- Tryck Upload och följ instruktionerna.  

 
- Det tar ca 1-2 minuter för firmware att uppdateras. 
 
 
 


