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Wifi Extender
Framifrån

T2_F266_MANUAL

Din Wifi Extender har en lampa på undersidan som
indikerar dess status. Hur den lyser beror på vilken status
din Wifi Extender har. Här är en generell beskrivning av
lampan och hur den lyser under uppstarten.
Fast blått sken: Allt fungerar som det ska och ditt wifi
har nu förbättrad räckvidd.
Lamporna blinkar i olika färger: Extendern håller på
startas upp.
Fast orange sken: Extendern är redo för parkoppling.
Blinkande orange: Extendern har inte kontakt med
din router.
Snabbt blinkande blått: Parkoppling med din router pågår.
Bakifrån

2 st Gigabit LAN-uttag för nätverkskabel
Strömingång
Återställningsknapp
Strömbrytare

Från sidan

Wps-knapp, används för att koppla
extendern till din router med hjälp av wps.
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Introduktion
Följ bara de olika stegen i den här guiden
så är du snart igång med din nya extender.
Lycka till!
•
•

Tänk på att placeringen av enheten påverkar prestandan hos den
trådlösa uppkopplingen.
Placera enheten minst 50 cm från annan elektronisk utrustning och
placera den stående så att luft kan cirkulera runt den

Så här enkelt installerar
du din Wifi Extender

Koppla med hjälp av
nätverkskabel

Välj ett tillvägagångssätt för installation,
med nätverkskabel eller med wps.
Koppla med hjälp av wps
1

Placera extendern nära din router och säkerställ
att din router är inkopplad.

2

Anslut nätadaptern till strömingången på extendern.
Anslut den andra änden till ett eluttag.
Säkerställ att strömbrytaren på extendern är
intryckt. När lampan på extenderns undersida
lyser med ett fast orange sken så är extendern
redo att ställas in.

Förpackningen innehåller:
3

Router (exempel)

Wifi Extender

Dokumentation

Nätadapter

Nätverkskabel, 1,5 m

Anslut nätadaptern till strömingången
på extendern. Anslut den andra änden
till ett eluttag.

3

Säkerställ att strömbrytaren på extendern
är intryckt (sitter till höger om strömingången). Vänta ca en minut tills lampan
under extendern lyser med ett fast
blått sken. Då är enheterna parkopplade.

1

Nu kan du koppla ur nätverkskabeln
och nätadaptern, flytta din extender
till den plats där du vill ha den och
koppla in den i eluttaget på nytt.

Håll in wps-knappen på din router i minst
tre sekunder. Beroende på vilken router du
har så lyser lamporna lite olika.

3

4

Nu kan du koppla ur nätadaptern, flytta
din extender till den plats där du vill ha
den och koppla in den i eluttaget på nytt.

Extender

2

Tips!

Håll in wps-knappen som sitter på sidan av
extendern i minst tre sekunder. Lampan på
extenderns undersida börjar nu blinka blått.
Efter ca en minut kommer lampan under
extendern att lysa med ett fast blått sken
och enheterna är parkopplade.

5
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4

För routrar med endast en lampa så börjar
lampan på routerns undersida nu blinka
blått. För routrar med flera lampor så börjar
wifi-lamporna på routern nu blinka.
4

Koppla in den medföljande nätverkskabeln
i ett av de två gul-markerade uttagen på
baksidan av extendern samt i valfritt
LAN-uttag (1-4) på din router.

3
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Router (exempel)
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Extender
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För att få så bra wifi-täckning som möjligt bör du placera extendern
mittemellan din router och där du har din dator, surfplatta eller mobil.
Tänk på att statuslampan ska lysa blått. För att kontrollera signalkvalitén
på din extender trycker du in wps-knappen under ca 1 sekund. Då ska
lampan på undersidan av extendern lysa grönt (bra signalkvalitet), om
lampan istället lyser orange (medium signalkvalitet) eller rött (dålig
signalkvalitet) så behöver du flytta din extender närmare routern.
Om du vill koppla in fler extendrar så gör du på samma sätt med dessa.
Om du har ett nätverksuttag där du placerar din extender så kan du
koppla in den med nätverkssladd för att förbättra wifi-täckningen.

