
Amerikansk, Engelsk och 
Svensk IP-adress

Med Dold.se kan du få såväl en Svensk som en Amerikansk och Engelsk IP-
adress. En svensk IP-adress är bra för att titta på svensk TV från utlandet. En
Engelsk IP-adress kan vara bra för att titta på Engelsk TV som BBC iPlayer eller
Netflix UK, eller för att bli medlem på tjänster som tex amazon.co.uk. En
amerikansk IP-adress är bra för Netflix US, eller för andra tjänster som kräver
en IP-adress från USA.

Samtliga alternativ skyddar dig på internet, och gör dig lika säker och anonym.
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Skapa VPN-anslutning för att få en IP-adress från annat land 
(i det här exemplet en Engelsk IP-adress)

För att skapa en anslutning med amerikansk IP-adress, repetera 
installationsprocessen en gång till, döp den nya anslutningen till 
”Dold.se US”, och peka den nya anslutningen till ”us.dold.se”

Skapa en till VPN-anslutning (en andra anslutning), genom att följa hela 
installationsguiden en gång till, men med två skillnader i processen.
• Skillnad 1: Ge den nya VPN anslutningen ett annat namn,

tex “Dold.se UK” istället för enbart ”Dold.se”.
• Skillnad 2: Peka anslutningen på  ”uk.dold.se” istället för 

”connect.dold.se”
I övrigt ska allt vara samma. Samma Användarnamn och Lösenord, samma 
”delade nyckel / delad hemlighet”.
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Enkelt: När du vill ha en svensk IP-adress, anslut med den första 
anslutningen som heter ”Dold.se”. När du vill ha en engelsk IP-adress, 
anslut med den andra ”Dold.se UK”. För amerikansk IP, anslut med den 
som heter ”Dold.se US”. 

Du kan växla emellan de olike länderna genom att koppla upp och ner 
anslutningarna efter behov. 

Hur väljer du Amerikansk, Engelsk eller Svensk IP-adress?
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Sammanfattning, alla länder

Få en IP-address 
från detta land

Landskod Namnförslag för 
anslutningen 

Serveradress för VPN-
anslutningen

Sverige SE Dold.se connect.dold.se

Storbritannien UK Dold.se UK uk.dold.se

USA US Dold.se US us.dold.se

Följande länder finns tillgängliga just nu. Denna tabell kommer att 
uppdateras med fler länder när vi adderar länder i framtiden.
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Synpunkter på guiden, eller 
behöver du mer hjälp?

Du är alltid välkommen att kontakta oss 
på kundservice@dold.se så ska vi hjälpa dig.

Vi önskar dig mycket trygg och säker surfning med Dold.se!
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