
OHUTUSNÕUDED
Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt kasutusjuhendiga.
Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.
1. Kaitske seadet niiskuse, vee ja vedelike eest. Kaitske seadet

ekstreemsete temperatuuride eest. Kaitske seadet otsese
päikesevalguse ja kuumusallikate eest.

2. Hoidke seade eemal laste käeulatusest.
3. Kasutamiseks ainult siseruumides.
4. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage selle

vooluühendus.
5. Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, pöörduge vajadusel

autoriseeritud hooldusteeninduse poole.
6. Eemaldage ALATI seadme vooluühendus enne selle

puhastamist.
7. Kasutage puhastamiseks pehmet, veidi niisket lappi. Ärge kasutage

abrasiive ega keemilisi puhastusvahendeid.

SEADME KIRJELDUS
1. WPS/reset nupp
•	vajutage WPS funktsiooni valikuks (ca 1 sek)
•	vajutage ja hoidke tehaseseadete taastamiseks
(ca 6 sek)

2. Voolunupp: vajutage ja hoidke seadme sisse/välja
lülitamiseks

3. RJ45 ühendus

KASUTAMINE
Seadmel on 2 funktsiooni: see töötab leviala laiendina ja
ligipääsupunktina.

Wi-Fi LAIENDI SEADED
Seadme seadistamiseks Wi-Fi laiendina on kaks võimalust; kasutades
WPS või internetikaablit (ilma WPS funktsioonita).

WPS seaded
Kui soovite seadistada kasutades WPS nuppu, kontrollige et ühendatav
ruuter oleks samuti WPS funktsiooniga.
1. Ühendage Wi-Fi laiendi ruuteriga, kasutades WPS nuppu:

a. Ühendage Wi-Fi laiendi ruuteri ligiduses voolupistikusse
(ruuterist mitte liiga kaugele) ning oodake ca 30 sekundit, kuni
laiendi käivitub.

b. Vajutage ruuteri WPS nuppu (üldjuhul tuleb WPS nuppu vajutada
ja hoida ca 3 sekundi jooksul, vajadusel kontrollige ruuteri WPS
funktsiooni kasutamist ruuteri kasutusjuhendist).

c. Vajutage ja hoidke laiendi WPS funktsiooni aktiveerimiseks laiendi
WPS nuppu ca 1 sekundi jooksul.

d. Wi-Fi laiendi ühendub ruuteriga. See võtab veidi aega, oodake
vähemalt 2 minutit. Kui ühendus on edukalt loodud, põleb laiendi
indikaatorvalgus pidevalt.

Märkus: Laiendi vaikimisi määratud Wi-Fi SSID peale WPS funktsiooni
seadistamist on “Mlife” (salasõnata).

Internetikaabliühendus (ilma Wps)
2. Ühendage Wi-Fi laiendi ruuteriga ilma WPS funktsioonita:

a. Ühendage Wi-Fi laiendi ruuteri ligiduses voolupistikusse (ruuterist
mitte liiga kaugele), ning oodake ca 30 sekundit, kuni laiendi
käivitub.

b. Ühendage internetikaabel Wi-Fi laiendiga (RJ45 LAN port) ning
teine ots välise seadmega (näiteks arvuti). Vajalik võib olla
olemasoleva internetikaabli ajutine lahtiühendamine.

c. Sisestage veebibrauseri aadressiribale: 192.168.10.1
d. Sisestage

kasutajanime
ja salasõna
väljale: admin

e. Kuvatakse
järgnev aken.
Klikkige
valikule  "Re-
peater Wizard".

f. Kõik ümbritsevad Wi-Fi võrgud kuvatakse ekraanile.
g. Valige soovitud võrk ning sisestage võrgu salasõna.

  h. Klikkige Save. Oodake kuni seaded salveststakse (vähemalt
      90 sekundit).
Seejärel eemaldage internetikaabel ning paigaldage
Wi-Fi laiendi soovitud asukohta.

Märkus: Peale laiendi internetikaabliga seadistamist on laiendi vaikimisi
määratud Wi-Fi SSID olemasolev Wi-Fi ruuteri SSID + -ext. Näiteks:
kui ruuteri SSID on “ABC”, siis laiendi SSID on peale seadistamist
“ABC-ext”. Laiendi SSID on muudetav enne klikkimist valikul Save.

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE
3. Ühendage arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti Wi-Fi laiendiga:

a. Ühendage Wi-Fi laiendi soovitud voolupistikusse. Oodake seadme
   käivitumiseks vähemalt 2 minutit.
b. Otsige mobiilseadmega uusi Wi-Fi ühendusi. Valige laiendi SSID

ning sisestage salasõna (kui seadistasite laiendi kasutades WPS,
on vaikimisi määratud SSID “Mlife” ning salasõna puudub. Kui
seadistasite laiendi, kasutades internetikaablit, on vaikimisi
määratud SSID ruuteri SSID+-ext, ning salasõna sama mis on
määratud ruuterile.

4. Ühendage seade Wi-Fi laiendiga kasutades WPS:
a. Aktiveerige välises seadmes (nt nutitelefon) WPS. Järgige
   vajadusel välise seadme kasutusjuhendi WPS funktsiooni juhendit.
b. Vajutage Wi-Fi laiendi WPS nuppu ca 1 sekundi jooksul.
c. Oodake ca 2 minutit, kuni ühendus luuakse.

Led INDIKAATOR:
•	 kiire vilkumine	-	enne ruuteriga ühendamist
•	 aeglane vilkumine	-	peale WPS	nupu vajutamist WPS kaudu

ruuteriga ühendumine
•	 pidevalt põlev - edukas ühendus ruuteriga on loodud

VAIKIMISI MÄÄRATUD ANDMED
Kasutajanimi: admin
Salasõna: admin
IP aadress: 192.168.10.1
SSID: Mlife (salasõnata)

KKK
Kuidas taastada tehaseseaded?
Vajutage ajal kui seade on sisse lülitatud seadme tagaosas asuvat
Reset nuppu ja hoidke nuppu all 5-10 sekundit.

Sisselogimisaken ei avane kui brauseris on avatud http://192.168.10.1 ?
•	 kontrollige et arvuti või telefon oleks ühendatud laiendi võrku ning

puuduks ühendus teiste võrkudega.
•	 kontrollige et arvuti või telefon oleks seadistatud automaatse
    IP aadressi saamiseks.

Laiendi signaal on nõrk ning katkeb pidevalt.
Kontrollige et laiendi oleks ruuteri levialas.
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Keskkonnakaitse

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikkasti, 

viige need vastavatesse kogumispunktidesse. 
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