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WPS Tryck på den här knappen och terminalenhetens WPS-knapp inom 2 
minuter och anslut därefter omedelbart.  

 

  

 Anslutningsstatus 
    

 

 Ingen anslutning: 
Inställning eller 
flytt närmare 
routern behövs 

Dålig mottagning: 
Signalstyrka under 
25 % (flytta 
närmare routern) 

Bra mottagning: 
Signalstyrka 25 till 
75 % (rätt 
avstånd) 

Utmärkt mottag-
ning: Signalstyrka 
75 till 100 % (flytta 
bort till routern) 

 

  

   PÅ AV Blinkar  

 
Enhet  Enheten fungerar 

bra 
Självtest vid start 
eller enhetsfel 

WPS igång  

 
Internet  

Enheten kan inte 
ansluta till internet 

Enheten är ansluten 
till internet 

  

  

 
Ethernet-port 

1. För anslutning till Ethernet-enhet (eller) 
2. Anslut till uplink switch/router för AP-läge 

 

  

 USB-port  För strömladdning DC 5 V 500 mA  

  

 RESET Håll den här knappen nedtryckt i 5 sekunder för att återställa till 
fabriksinställningen. 

 

          

Komma igång 
1. Anslut till uttaget (nära routern) och 

vänta 40 sekunder 

  

2. Anslut till wifi SSID:  
WIRELESS-XXXX via mobiltelefon. 

 

3. Skanna QR-koden nedan eller ange 
192.168.9.1 på adressraden. Ange sedan 
Inloggning: admin och Lösenord: admin, och 
du kommer till konfigureringssidan. 

  

4. Välj språk och klicka på ”Enter”. 

 

5. Välj hem-wifi-router och ange lösenordet 
för hem-wifi-routern när du kommit in 
på inställningssidan (ändra vid behov 
extenderns ssid och lösenord) och klicka 
därefter på ”Nästa”. 

 

Inställningar AP-läge (alternativa) 
1. Logga in webb-UI med webbläsaren genom att ange http://wireless.repeater eller  

IP 192.168.9.1 på en dator. (Standard-ID/lösenord: admin) 
2. Klicka på inställningsknappen i högra hörnet. (Detta stöds inte av smartphone) 

 
3. Klicka på Trådlösa inställningar och ange ett nytt ID och lösenord (8 siffror)  
4. Tryck på ”Spara inställningarna ovan och starta om” 

 
5. Anslut nätverkets överordnade länk och vänta tills den röda internet-lysdioden slocknar. 
 
 
Teknisk beskrivning 
Frekvensområde:  2412 till 2472 MHz 
Överföringseffekt: < 20 dBm  
Maskinvaruversion: V1.2 
Programvaruversion: V3.4.11 

Vanliga frågor och svar 

Hur kommer jag in på 
konfigureringssidan igen? 
Du kan när som helst gå in på 
konfigureringssidan. (Om du inte kan 
komma in, så finns det andra sätt: Dra ut 
enhetens kontakt och sätt i den igen och 
sätt på enheten. Använd mobiltelefonen 
för att ansluta SSID (WIRELESS-XXXX) och 
inget lösenord. Ange sedan 
http://wireless.repeater för att komma 
in på konfigureringssidan. Ange 
användarnamnet: admin och lösenordet: 
admin. 

Hur ändrar jag SSID och lösenord? 
När du har kommit in på 
inställningssidan kan du ändra vilket SSID 
och lösenord som helst i textrutan. 
Klicka på ”Spara inställningen ovan och 
starta om” när du har gjort ändringen. 

Hur får jag tillbaka fabriksinställningen? 
Håll in återställningsknappen i 5 
sekunder för att återställa enheten. 
 
Assman Electronic GmbH intygar härmed att försäkran 
om överensstämmelse ingår i leveransen. Om försäkran 
om överensstämmelse saknas kan du beställa den via 
post från tillverkarens adress nedan. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Tyskland 

 

6. Nu kan du ansluta dig och använda 
internet. 

 
 

http://wireless.repeater/
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