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OHUTUSJUHEND

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles 
edaspidiseks kasutamiseks.
1. Kaitske seda seadet vee, niiskuse ja muude 

vedelike eest. Vältige selle kasutamist / säilitamist 
äärmuslikel temperatuuridel. Ärge jätke seda 
otsese päikesevalguse ja muude kuumaallikate 
kätte.

2. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
3. Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
4. Kui seadet pikka aega ei kasutata, ühendage see 

vooluvõrgust lahti.
5. Ärge proovige seda seadet ise parandada. 

Kahjustuste korral pöörduge kontrollimiseks või 
remondiks volitatud teeninduspunkti.

6. Enne puhastamist eemaldage toode alati 
toitevõrgust.

7. Puhastage seda seadet pehme, kergelt niiske 
lapiga. Ärge kasutage selle seadme 
puhastamiseks keemilisi aineid.

KIRJELDUS

1. Toitepistik
2. RJ45 pesa
3. Lähtestamise nupp
4. WPS nupp
5. LED indikaatorid
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LED-id
Diood Staatus

Püsiv valgus: seade on sisse lülitatud 
Valgus puudub: seade on välja lülitatud

Wi-Fi võrk

Vilgub: WPS-režiim on lubatud

Püsiv valgus: seade on ühendatud RJ45 
pistikupesaga

Valgus puudub: RJ45-kaabel pole ühendatud
Vilkuv: andmeedastus

KONFIGUREERIMINE

Ühendamine
Juhtmega.
1. Lülitage arvuti võrgukaart välja.
2. Ühendage seade vooluvõrku.
3. Ühendage seade kaasasoleva Etherneti kaabli abil 

arvutiga.
Juhtmeta.
1. Looge ühendus signaali võimendi wi-fi võrguga

Repiiterirežiimi seadistamine
1. Avage veebibrauser ja tippige aadressiribale:

http://repeater.com või http://192.168.10.1. 
Kasutajanimena sisestage "admin", vaikeparool 
on "admin". Ilmub konfiguratsioonileht.

2. Vajutage nuppu "Repeater Wizard". Kuvatakse 
saadaolevate WiFi-võrkude loend.

3. Klõpsake valitud võrgul ja sisestage parool. Sisestage 
seadme nimi, mis on nähtav teistele seadmetele.



4. Vajutage nuppu Salvesta. Seade taaskäivitub.
5. Seade on kasutamiseks valmis. Etherneti kaabli 

võib arvutist lahti ühendada. Seadme 
nõuetekohaseks tööks ühendage see ruuteri 
ulatuses olevasse pistikupessa. Välisseadme 
võimendiga kaabliga ühendamiseks ühendage 
see RJ45 pistikupessa.

AP-režiimi konfiguratsioon.
1. Korrake eelmise lõigu esimest sammu.
2. Vajutage nuppu AP seadistamine.
3. Sisestage SSID (või jätke see vaikimisi), 

sisestage parool ja vajutage nuppu Salvesta.
4. Ühendage seade ruuteriga Etherneti kaabli abil. 

Seade on kasutamiseks valmis. Väliseid 
seadmeid saab ühendada WiFi-ga.

WPS nupp
Repiiterirežiimi konfigureerimist saab teha nupuga 
WPS. Selleks tehke järgmist.
1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Vajutage ruuteri WPS-nuppu.
3. Pärast ruuteri nupule vajutamist hoidke 2 minuti 

jooksul seadme WPS-nuppu all.

4. Kui ühendus on õigesti loodud, määratakse 
SSID-ks "host_name_ext" ja parool on sama mis 
ruuteris.

Lisaseaded
• Parooli muutmine: soovitatav on parool muuta. 

Selleks vajutage suvandit Parooli seaded ja 
sisestage uus parool. Kinnitage nupuga Salvesta.

• Püsivara uuendamine: seadmete 
värskendamiseks
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, vajutage nuppu Uuenda püsivara ja valige 
värskendusfail. Vajutage nuppu Uuenda. Pärast 
edukat värskendamist taaskäivitub seade. 
Tähelepanu: värskendamise ajal ärge eemaldage 
seadet vooluvõrgust.

• Seadete haldamine: vajutage nuppu Salvesta / 
Impordi sätted. Sätete importimiseks või 
eksportimiseks vajutage nuppe Import või 
Eksport. Tehaseseadete taastamiseks vajutage 
nuppu Lähtesta seaded vaikeseadetele.

• Kui seade ei reageeri või kiilus kinni, hoidke 
nuppu Lähtesta. Selle vajutamiseks kasutage 
väikest eset, näiteks kirjaklambrit.

TEHNILISED ANDMED

• Toetab mitme kasutaja juurdepääsu: kuni 10 kasutajat
• Kiip: MTK7628KN
• Standardid: IEEE 802.11 b/g/n
• Sagedus: 2,4 GHz
• Turvalisus: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
• Antenn: 2x sisseehitatud
• Edastuskiirus: kuni 300 Mb/s
• Port: RJ45
• Juhtmevaba kaugus: kuni 100 m (sõltuvalt 

keskkonnatingimustest)
• Toide: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,3 A
• Mõõdud: 82 x 53 x 85 mm
• Kaal: 65 g



Eesti
Selle toote õige kõrvaldamine
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi 
kogumissüsteemid.) Tootel või selle kirjanduses näidatud märgistus 
näitab, et seda ei tohiks tööea lõppedes koos teiste 
majapidamisjäätmetega ära visata. Kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise 
tagajärjel keskkonnale või inimeste tervisele tekitatava võimaliku kahju 
vältimiseks eraldage see teistest jäätmetest ja taaskasutage see 
vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat 
taaskasutamist. Kodukasutajad peaksid pöörduma kas jaemüüja poole, 
kust nad selle toote ostsid, või kohaliku omavalitsuse kontorisse, et saada 
üksikasjalik teave selle kohta, kuhu ja kuidas seda toodet 
keskkonnaohutuks ringlussevõtuks viia. Ärikasutajad peaksid võtma 
ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet 
ei tohi utiliseerimiseks segada muude kommertsjäätmetega.

Valmistatud hiinas tellijale LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. 
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. deklareerib 
käesolevaga, et KOM1030 on kooskõlas direktiiviga 
2014/53 / UE.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav 
järgmisel Interneti-aadressil: www.lechpol.eu.
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