VPN med svensk IP-adress
Sanuk VPN är en enkel VPN-tjänst som ger dig en svensk IP-adress från Thailand. Denna
används om du t.ex. vill strömma TV eller film från en tjänst i Sverige som är blockerad från
utlandet. Tjänsten är endast tillgänglig i Sanuk Systems bredband i Thailand.
Ett VPN-konto är giltigt i ett år och kostar 300 baht för 50GB, eller 450 baht för 100 GB
överförd data.
100 GB räcker till c:a 80 timmars streaming från SVT Play, eller 200 timmar från Netflix.
Sanuk VPN köper du enkelt online med kort. Efter betalning skickas dina kontouppgifter
omedelbart till dig via epost. När tiden eller datamängden är slut, är kontot förbrukat. För att
fortsätta använda tjänsten köper du då helt enkelt bara ett nytt konto. Det är inget
abonnemang, och det görs ingen automatisk förnyelse eller ytterligare debitering.
Observera att Sanuk Systems inte garanterar att tjänsten fungerar fullt ut med alla typer av
strömningstjänster och vid alla tidpunkter. Enstaka strömningstjänster kan välja att blockera
användning via VPN, och vid hög belastning kan bandbredden mellan Sverige och Thailand
ibland inte räcka till för alla som vill strömma TV samtidigt.

Installation
Du behöver inte installera något program för att använda Sanuk VPN, utan det konfigureras
enkelt i den inbyggda VPN-klienten som finns i de flesta datorer och telefoner.

Gör så här om du har Windows 10
1) Gå till Windows inställningar (t.ex. tryck på Windows-knappen, klicka på kugghjulet
nere till vänster och sen ’Nätverk och Internet’):

2) Klicka på ’VPN’ och sen ’Lägg till en VPN-anslutning’:

3) Fyll i enligt bilden nedan;
VPN-leverantör: Windows Inbyggt
Anslutningsnamn: sverige (eller valfritt namn)
Serverns namn: sverige.sanuksystems.com
VPN typ: PPTP
Typ av inloggning: Användarnamn och lösenord
Användarnamn: Ange det kontonamn du fått via epost
Lösenord: Ange det kontonamn du fått via epost

Klicka på ‘Spara’.

4) Ditt nya konto syns nu under inställningarna.
Klicka på kontot, och klicka därefter på Anslut för att börja använda det:

Nu är din dator uppkopplad till Sverige, och du kan börja strömma film eller TV från valfri
tjänst i Sverige.
5) När du är klar, klicka på ’Koppla från’ för att avsluta förbindelsen till Sverige.
Koppla från så snart du inte längre använder datorn för att strömma från Sverige,
eftersom allting går mycket långsammare och du förbrukar data när du är uppkopplad
via VPN.

På sidan ’Dataanvändning’ i inställningarna kan du se hur mycket data du förbrukar. Titta på
detta strax innan du startar VPN och sedan efter att du kopplat från, så ser du hur mycket
data som förbrukats under tiden du var ansluten.
Tänk på att inte göra några större uppdateringar eller annat på datorn under tiden du är
ansluten till VPN, eftersom detta förbrukar stora mängder data.

Gör så här om du har Android:
Öppna nätverksinställningarna i Android och klicka på VPN.
Skapa en ny VPN-profil med följande inställningar:
Namn: sverige (eller valfritt namn)
Typ: PPTP
Serveradress: sverige.sanuksystems.com
Användarnamn: Ange det kontonamn du fått via epost
Lösenord: Ange det kontonamn du fått via epost

Gör så här om du har Mac eller iPhone:
Följ instruktionerna för att skapa ett nytt VPN-konto här:
https://support.apple.com/sv-se/guide/mac-help/mchlp2963/mac
Använd följande inställningar:
VPN-typ: PPTP (Om detta inte finns som val, välj istället ’L2TP med IPsec’)
Servernamn: sverige.sanuksystems.com
Användarnamn: Ange det kontonamn du fått via epost
Lösenord: Ange det kontonamn du fått via epost
IPsec delat lösenord: vpn (Behövs bara om du valde VPN-typ ’L2TP med IPSec’ ovan)

