
BRUGSANVISNING 
WiFi - Repeater

Strøm indikator

Trådløs indikator

WPS indikator

LAN indikator

WPS Knap

Introduktion
WiFi Repeater er beregnet til at udvidde rækkevidden af et 
trådløst netværk, uden at trække ekstra netværkskabler.
WiFi Repeateren kan anvendes med andre produkter, der an
vender 11 b/g og 11n protokollerne. 

Pakken indeholder
1 trådløs WiFi Repeater
1 RJ45 netværks kabel
Brugsanvisning

Opsætning af WiFi Repeateren med WPS
Har din router en WPS knap, kan du lave opsætningen på 
ganske få sekunder.

Sæt WiFi Repeateren i et stik umiddelbart ved siden af din 
router (brug evt. en forlængerledning). Tryk på WPS knappen 
på repeateren og hold den inde i 10 sekunder.
Tryk derefter på WPS knappen på Routeren, og hold den inde 
i et par sekunder.
Nu vil WiFi Repeateren få opsætningen fra routeren og kan 
ikke ses på netværket, da den benytter samme navn som 
routeren.
Herefter kobler apparaterne trådløst på repeateren, hvis sig
nalet fra den er kraftigere end signalet fra routeren..

Er der problemer med WPS opsætningen, skal du læse i 
brugsanvisningen til routeren, for at se, om der kræves en 
anden fremgangsmåde.

Tilslutning af enheder til det trådløse system
Ved tilslutning af computere, tablets eller smartphones til det 
trådløse system, anvendes samme adgangskode, som til 
routeren.
Har din enhed WPS, skal du læse i enhedens brugsanvisning, 
hvordan du tilslutter til WiFi repeateren.

Konfigurering af WiFi Repeateren
WiFi Repeateren kan konfigureres ved at forbinde et RJ45 
netværkskabel fra computeren til repeateren, eller det kan 
gøres trådløst. 
 

Trådløs konfigurering (Windows)
•	Sæt repeateren i en stikkontakt
•	Klik på computerens netværksikon 

i skærmens nederste højre hjørne,  
og du vil se en liste over netværk, det  
er muligt at tilslutte. Her skal du tilslutte 
til “WiFiRepeater”. 
 

•	Åben herefter en webbrowser og skriv: 
http://192.168.10.1 i browserens adressefelt. 
Denne adresse er den forudindstillede adresse på WiFi 
Repeateren.

Kan du ikke få forbindelse til den forudindstillede adresse, kan 
du forsøge at nulstille repeateren, ved at holde reset knappen 
nede i 30 sekunder. Vent herefter til WiFi Repeateren igen 
optræder på listen over mulige netværk.

Opsætning efter forbindelse til WiFi Repeateren
Efter at have indtastet adresse http://192.168.10.1 i browser
ens adressefelt kommer du til WiFi Repeaterens log ind.
Det fabriksindstillede brugernavn er admin, adgangskode er 
admin. 
 

 
Efter log ind, kommer velkomstskærmen  
 klik her på “Repeater”, for at fortsætte.

Vælg det trådløse netværk, der skal forlænges. 
 

På næste skærmbillede skal du KUN indsætte dit eksister
ende netværks adgangskode. Andre ændringer kan betyde, at 
repeateren ikke fungerer. Klik på APPLY, og systemet er sat 
op. Du vil herefter ikke kunne se routeren som separat enhed 
på netværket.

Går du ind i basic settings vil følgende skærmbillede frem
komme:

Her skal ikke ændres noget. Der kan også ses en status.

Konfigurering til trådløst Acces Point (AP)
Efter log ind, vælger du AP i hovedmenuen, for at konfigurere  
WiFi repeateren til AP. 
Følg instrukserne på skærmen.

Nulstilling af repeateren
Hold reset knappen inde i 30 sekunder.

Yderligere muligheder i repeaterens program
Når du er logget ind på WiFi Repeateren, kan du ændre 
administrators adgangskode, du kan opgradere enhedens 
firmware eller du kan tage backup af indstillingerne og evt. 
geninstallere indstillinger.

Nulstilling til fabriksindstillinger
Hold reset knappen på enheden side inde i 30 sekunder, og 
enheden er nulstillet.

Ansvarsfraskrivelse
SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i et
hvert henseende.
Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan 
forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene 
det korrekt. 
Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger.
Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant.
Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.
Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker 
opstået i forbindelse med brug af SafeHome WiFi Repeater 
model: 278060NORDICX.
For support og yderligere information besøg: 
www.safehome.dk


