INSTALLATIONSGUIDE
Trådlös tvbrygga

INTRODUKTION

TRÅDLÖS TV-BRYGGA

Framifrån

Följ bara de olika stegen i den här guiden så är du snart
igång med din nya trådlösa tvbrygga. Lycka till!

Link Quality

Tänk på att placeringen av enheterna påverkar prestandan hos den trådlösa
uppkopplingen. Placera dem därför minst cirka 50 centimeter från din tv,
bredbandsrouter och annan elektronisk utrustning. Placera dem stående så
att luft kan cirkulera runt dem så att de inte blir för varma.
Använd kablarna som följer med i förpackningen. Gamla kablar, eller kablar
som är ämnade för annan utrustning kan försämra din uppkoppling.

TIPS!

Access Point

Wireless

Power

WPS

• Link Quality – indikator – indikerar kvaliteten
på den trådlösa länken. Grönt, gult eller
rött sken.
• Access Point – enheten används som
accesspunkt.
• Wireless – enheten är uppkopplad via WiFi.
• Power – enheten är kopplad till elnätet.
• WPS – WiFi Protected Setup. Konfigurerar
automatiskt nätverksnamnet (SSID) och
WPAsäkerhetsnyckeln för enheten.

Ta bort plastfilmen som sitter på lamporna så ser du dem bättre.
Bakifrån

• 2 stycken Gigabit LANuttag för
nätverkskabel
• Strömuttag
• Strömbrytare
• Reglage för att specificera funktion

Från sidan

• Resetfunktion

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
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Enhet för trådlös
tvbrygga

Dokumentation

Strömkabel

Nätverkskabel

SÅ HÄR ENKELT
INSTALLERAR DU DIN
TRÅDLÖSA TV-BRYGGA
Du behöver två likadana enheter för att installera en trådlös
tv-brygga. I guiden refererar vi till enheterna som sändarenhet
och mottagarenhet. Sändarenheten ska anslutas till din router
alternativt till din mediaomvandlare beroende på om media
omvandlare har en port märkt TV eller ej. Mottagarenheten ska
anslutas till din digitalbox. Bryggorna är identiska, det spelar
ingen roll vilken du kopplar till din router respektive digitalbox.
Obs! Om du redan har en nätverkskabel mellan din router och
digitalbox behöver du koppla bort den innan du börjar installera
din trådlösa tv-brygga. Kontrollera att reglagen på sändarenheten
och mottagarenheten är inställda på Auto.
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INKOPPLING AV SÄNDARENHET
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Har du en mediaomvandlare utan port märkt TV
Anslut nätverkskabelns ena kontakt till valfri port (LAN 1 – LAN 4) på din router.
Nätverkskabelns andra kontakt ansluter du till valfri, gul port märkt GbE1 eller
GbE2 på baksidan av sändarenheten.
Har du en mediaomvandlare med port märkt TV
Anslut nätverkskabelns ena kontakt till till porten märkt TV på din media
omvandlare. Nätverkskabelns andra kontakt ansluter du till valfri, gul port
märkt GbE1 eller GbE2 på baksidan av sändarenheten.
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Anslut strömkabeln till strömingången på sändarenheten. Anslut den andra
änden till ett eluttag. Tryck in strömbrytaren som sitter till höger om ström
ingången. Access Point-lampan ska nu börja blinka med ett fast grönt sken.

Trådlös tv-brygga
sändarenhet

Trådlös tv-brygga
sändarenhet
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När Access Pointlampan lyser med ett
fast grönt sken är sändarenheten klar.
Det kan ta några minuter.
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FORTSÄTT INSTALLATIONEN
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Gå nu tillbaka till sändarenheten där du
startade din installation. Tryck kort på knappen
märkt WPS. WPSlampan ska nu blinka med
ett orange sken.

Link Quality

TIPS!
Lyser inte Access Pointlampan efter tio minuter innebär det att
enheten inte ställt in sig som en accesspunkt. Gör då följande:
Ställ in enheten manuellt genom att ändra reglaget på baksidan,
till höger om strömbrytaren, från Auto till Access Point. Starta om
sändarenheten genom att trycka in strömbrytaren, vänta tio
sekunder och tryck in strömbrytaren igen.
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Inom två minuter ska du trycka kort på
knappen märkt WPS på mottagarenheten. WPSlampan ska nu blinka
med ett orange sken. När WPSlamporna på båda enheterna lyser med
ett fast grönt sken är enheterna sammankopplade trådlöst. Det kan ta
upp till fem minuter.

Om WPSlamporna blinkar med rött sken betyder det att enheter
na inte anslutit sig trådlöst. Vänta tills de blinkande lamporna
släcks på båda enheterna och upprepa steg 6 och 7. Kontrollera att
enheterna inte står för långt ifrån varandra.

Placera mottagarenheten vid din digitalbox.
Obs: om du i steg 3 ändrade reglaget
manuellt till Access Point på sändarenheten
ska du ändra reglaget på mottagarenheten
från Auto till Station.
Anslut nätverkskabelns ena kontakt till
nätverksporten på din digitalbox. Nätverks
kabelns andra kontakt ansluter du till valfri,
gul port märkt GbE1 eller GbE2 på baksidan
av mottagarenheten.
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TIPS!

INKOPPLING AV MOTTAGARENHET
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Link Quality

Access Point

Så här ska lamporna lysa när det är klart
Digitalbox

På sändarenheten ska lamporna Access Point,
Wireless, Power och WPS lysa med grönt sken.
På mottagarenheten ska lamporna Link Quality,
Power och WPS lysa med grönt sken.
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TIPS!
Kontrollera kvaliteten på din trådlösa uppkoppling. Om Link Quality
lampan lyser med grönt sken är kvaliteten optimal. Orange sken
indikerar att länkkvaliteten är medelgod och rött sken att länk
kvaliteten är dålig. Ändra position på enheterna eller flytta enheterna
närmare varandra tills lamporna lyser med grönt sken.

Anslut strömkabeln till strömingången på
mottagarenheten. Anslut den andra änden
till ett eluttag. Tryck in strömbrytaren som
sitter till höger om strömingången. Avvakta
tills att Powerlampan lyser med ett fast
grönt sken.

Detta kan till exempel påverka kvaliteten på uppkopplingen:

Trådlös tvbrygga
mottagarenhet

• Annan elektronisk utrustning
• Grannars WiFi
• Tjocka väggar

WPS
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