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WPS Bu düğmeye ve 2 dakika içinde uç cihazın WPS düğmesine basın, 
ardından hemen bağlanın.  

 

  

 Bağlantı durumu 
    

 

 Bağlantı yok: 
Kurulum yapmak 
veya yönlendi-
riciye yaklaşmak 
gerekiyor 

Zayıf sinyal alımı: 
Sinyal gücü %25'in 
altında 
(yönlendiriciye 
yaklaşın) 

İyi sinyal alımı: 
Sinyal gücü %25 
ile %75 arasında 
(Doğru mesafe) 

Mükemmel sinyal 
alımı: Sinyal gücü 
%75-%100 arasında 
(yönlendiriciden 
uzaklaşın) 

 

  

   AÇIK KAPALI Yanıp Sönme  

 Cihaz  Cihaz iyi çalışıyor Güç açık self test 
veya cihaz hatası 

WPS işlemde  

 
İnternet  

Cihaz internete 
bağlanamıyor 

Cihaz internete bağlı   

  

 
Ethernet bağlantı 
noktası 

1. Ethernet cihazına bağlanmak için (veya) 
2. Erişim noktası moduna geçmek için uplink anahtarına / yönlendiriciye 

bağlayın 

 

  

 USB bağlantı noktası  Güç şarjı için DC 5 V 500 mA  

  

 SIFIRLAMA Fabrika ayarlarını geri yüklemek için bu düğmeye 5 saniye boyunca basın  

          

Başlangıç 
1. Yönlendiriciye yakın bir fişe takın ve 40 

saniye bekleyin 

  

2. Cep telefonu ile wifi ağına bağlanın:  
WIRELESS-XXXX 

 

3. Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya adres 
çubuğuna 192.168.9.1 yazın ve ardından şu 
bilgileri girin: Login: admin ve Password: 
admin. Bilgileri girdikten sonra kurulum 
sayfasına yönlendirileceksiniz. 

  

4. Dili seçin ve "Enter" seçeneğine 
tıklayın. 

 

5. Ayar sayfasına girdikten sonra ev wifi 
yönlendiricinizi seçin ve ev wifi 
yönlendiricinizin parolasını girin 
(gerekirse ağ adını ve genişleticinin 
parolasını değiştirin) ve "Next" 
seçeneğine tıklayın. 

 

Erişim noktası modu ayarları (Alternatif) 
1. Bilgisayar kullanarak bir web tarayıcısında http://wireless.repeater veya IP 192.168.9.1 

adresine gidip web kullanıcı arayüzüne girin. (Varsayılan kimlik / parola: admin) 
2. Sağ köşedeki ayarlar düğmesine tıklayın. (Bu işlem akıllı telefonlarda yapılamaz) 

 
3. "Kablosuz Ayarları" seçeneğine tıklayın ve yeni bir kimlik ve parola belirleyin (8 basamaklı)  
4. "Yukarıdaki ayarları kaydet ve yeniden başlat" seçeneğine tıklayın 

 
5. Ağ uplink'ini bağlayın ve kırmızı İnternet LED'inin sönmesini bekleyin. 
 
 
Teknik Açıklama 
Frekans Aralığı:  2412 - 2472 MHz 
İletim Gücü: < 20 dBm  
Donanım Sürümü: V1.2 
Yazılım Sürümü: V3.4.11 

Sık sorulan sorular ve cevapları 

Kurulum sayfasına tekrar nasıl girerim? 
Ayar sayfasına istediğiniz zaman 
girebilirsiniz. (Girememeniz durumunda 
diğer yöntemleri deneyin: Cihazı tekrar 
fişe takın ve açın, parolasız şekilde ağa 
(WIRELESS-XXXX) bağlanmak için cep 
telefonunuzu kullanın Ardından kurulum 
sayfasına girmek için 
http://wireless.repeater adresine gidin 
ve şu bilgileri girin: username (kullanıcı 
adı): admin ve password (parola): admin. 

Ağ adı ve parola nasıl değiştirilir? 
Ayar sayfasına girdikten sonra istediğiniz 
ağ adını ve parolayı metin kutusuna 
girerek değişiklik yapabilirsiniz. 
Değişikliği yaptıktan sonra lütfen 
"Yukarıdaki ayarları kaydet ve yeniden 
başlat" seçeneğine tıklayın. 

Fabrika ayarlarını nasıl geri yüklerim? 
Cihazı sıfırlamak için lütfen Sıfırlama 
Düğmesine 5 saniye basılı tutun. 
 
 
Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat 
içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 
eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla 
talep edebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya 

 

6. Artık internetin keyfini çıkarabilirsiniz. 

 
 

http://wireless.repeater/
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