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Copyright 
Copyright  Edimax Technology Co., Ltd. minden jog fenntartva.  No part of this publication may be reproduced, 
transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or 
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TERMÉK BEVEZETŐ ISMERTETÉS 
A csomag tartalma 
Mielőtt a terméket használni kezdi, vizsgálja meg, nehogy hiányozzon valami a csomagolásból és hiányzó részek esetén 
forduljon a kereskedőhöz. 
 1 db Wi-Fi hatótáv növelő 
 1 db Ethernet kábel 
 1 db gyors telepítési útmutató 
 1 db CD felhasználói kézikönyvvel és több nyelvű gyors telepítési útmutatóval 
LED-es kijelző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED név 
LED 
állapot 

Leírás 

 

Jelerősség 

BE Kiváló jel vétel (jelerősség: 50-100%) 

Villog Jó jel vétel (jelerősség: 25-50%) 

 
Villog 

gyorsan 
Rossz jel vétel (jelerősség <25%) 

 KI Nincs felismerhető jel, le van választva vagy a LED kiégett 

Wi-Fi 

Villog A meglévő 

 Wi-Fi hálózathoz csatlakozva (adatátvitel van) 

KI A Wi-Fi nincs aktiválva vagy a LED kiégett 

Áramellátás 

BE A készülék be van kapcsolva és az áramellátás megfelelő 

Villog 
Gyári standard értékek 
visszaállítása 

KI 
A készülék nincs ellátva árammal, nincs megfelelően árammal ellátva vagy a LED 
kiégett 

*

WPS 

BE WPS kapcsolat létrehozva 

Villog WPS folyamatban (várakozás egy másik WPS készülék csatlakozására) 

Villog 
gyorsan 

WPS hiba 

KI Nincs létrehozva WPS kapcsolat vagy a LED kiégett 

LAN 

BE LAN kapcsolat felépült 

Villog LAN aktivitás (adatátvitel folyamatban) 

KI LAN kapcsolat nem épült fel 

 
Az első lépések  
Ajánlott a hatótáv növelőt először a a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint közelében beállítani és csak ezután egy másik 
olyan helyre vinni, ahol gondoskodik az optimális Wi-Fi bővítésről.  
A Wi-Fi hatótáv növelő beállítása a WPS gombbal  
 
1. Dugja be a Wi-Fi hatótáv növelőt egy hálózati konnektorba a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint közelében és 
kapcsolja be. Egy pár másodperc elteltével a hálózatot jelző LED-nek fel kell gyulladnia.  

 



 
 
2. Tartsa lenyomva a hatótáv növelő WPS gombját 2 másodpercig. A WPS-LED elkezd villogni.  

 
 
3. 2 percen belül nyomja meg a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint WPS gombját.  

 
Megjegyzés: Ha a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint nem rendelkezik WPS gombbal, a Wi-Fi hatótáv növelőt egy 
számítógép segítségével állíthatja be (ld. később). 

 
4. Ha a WPS kapcsolat felépült, a  WPS-LED 5 percen keresztül világít és a jelerősséget jelző LED bekapcsol.  
Megjegyzés: Ha hiba lép fel, a WPS-LED gyorsan villog. Várjon, amíg a WPS-LED kikapcsol és próbálja meg a folyamatot 
az elejétől kezdve még egyszer.   
 
5. Miután csatlakoztatta a hatótáv növelőt a meglévő Wi-Fi hálózathoz, egy másik helyre helyezheti ezt a hatótáv növelőt, 
ahol a Wi-Fi bővítés optimális. Ajánlott ott felállítani a hatótáv növelőt, ahol a jelerősséget jelző LED be van kapcsolva (de 
nem villog), így jobb Wi-Fi teljesítmény érhető el.  
 
A Wi-Fi hatótáv növelő beállítása egy számítógép segítségével  
1. Győződjön meg először arról, hogy a számítógépe egy DHCP kliens (automatikusan kap IP címet a DHCP szervertől).  
 
2. Dugja be a Wi-Fi hatótáv növelőt egy hálózati konnektorba a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint közelében és 
kapcsolja be. Egy pár másodperc elteltével a hálózatot jelző LED-nek fel kell gyulladnia.  

 
 
3. Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a hatótáv növelőhöz. Vagy csatlakoztassa a számítógépet a 
hatótáv növelő Wi-Fi hálózatához. A standard WLAN neve (SSID): "Edimax_Extender".  

 
 
4. Nyissa meg az internet böngészőt és adja meg a “http://extender” vagy “192.168.2.2”  címet a címsorban a webes 
konfigurációs felületre történő bejelentkezéshez.  

 
 
5. Felhívást kap a bejelentkezésre.  A standard felhasználó név az "admin", és a standard jelszó az "1234". A folytatáshoz 
kattintson az "OK"-ra.  
 

 



6. Az iQ Setup automatikusan elkezdi ekkor megkeresni az elérhető Wi-Fi hálózatokat. A listában az összes felismert Wi-
Fi hálózat megjelenik. Válassza ki azt, amihez csatlakozni szeretne és kattintson a "Next"-re (tovább) a folytatáshoz.  

 
Megjegyzés: Ha nem jelenik meg az a Wi-Fi hálózat, amihez csatlakozni szeretne, kattintson a "Refresh"-re (frissítés) az 
ismételt kereséshez, vagy próbálja meg a hatótáv növelőt közelebb vinni a gyökér rádiójel vezérlésű accespointhoz.  
 
7. Adja meg a meglévő Wi-Fi hálózat jelszavát a "KEY" mezőbe és kattintson a "Next"-re (tovább) a folytatáshoz.  

 
8. Alapbeállításként a hatótáv növelő Wi-Fi WLAN neve (SSID) megegyezik a gyökér rádiójel vezérlésű accespoint 
nevével. Megváltoztathatja a Wi-Fi WLAN nevét, ha szeretné. Klikkeljen az "APPLY"-ra (alkalmaz) a beállítás lezárásához.  

 
9. Miután csatlakoztatta a hatótáv növelőt a meglévő Wi-Fi hálózathoz, egy másik helyre helyezheti ezt a hatótáv növelőt, 
ahol a Wi-Fi bővítés optimális. Ajánlott ott felállítani a hatótáv növelőt, ahol a jelerősséget jelző LED be van kapcsolva (de 
nem villog), így jobb Wi-Fi teljesítmény érhető el. 
 
Alapvető beállítások 
A Wi-Fi hatótáv növelő visszaállítása 
Ha nem megfelelően működik a Wi-Fi hatótáv növelő vagy az iQ beállítást újra el szeretné végezni, tartsa lenyomva a 
WPS gombot 10 másodpercig a hatótáv bővítő gyári beállításainak visszaállításához (a LED villog, ha a készülék 
visszaállt a gyári beállításokra). 
A LED-es kijelző aktiválása/deaktiválása 
1. Nyissa meg az internet böngészőt és adja meg a “http://extender” vagy “192.168.2.2”  címet a címsorban a webes 
konfigurációs felületre történő bejelentkezéshez. 

 
2. Felhívást kap a bejelentkezésre.  A standard felhasználó név az "admin", és a standard jelszó az "1234". A folytatáshoz 
kattintson az "OK"-ra. 
3. Kattintson az “Advanced Settings"-re (bővített beállítások). 

 
 
4. Pipálja ki az “Enable LED OFF mode" (LED OFF mód aktiválása) kontrolldobozt a LED viselkedés konfigurálásához.  

 
5. Kattintson az“APPLY"-ra (átvétel) a módosítások elmentéséhez.  

 


