
Hurtig Installasjons Guide

Wireless Range Extender SRT W 50



AUTOMATISK OPPSETT: OPPSETT VIA CONNECT-
KNAPP
Hvis det trådløse modemet har en WPS-knapp, sett opp SRT W 50 automatisk ved å trykke på 
Connect-knappen.

VENT 2 MINUTTER 

CHECK
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AUTOMATISK OPPSETT: OPPSETT VIA USER 
INTERFACE
Fra den trådløse enheten (Laptop, nettbrett eller telefon) koble til det trådløse 
nettverket som heter “STRONG_SRTW50”. Deretter åpner du en nettleser, da vil den automatisk 
omdirigere deg til SRT W 50 User Interface. 
Hvis din nettleser ikke omdirigerer deg automatisk til SRT W 50 brukergrensesnitt, 
vennligst skriv “srtw50.local” eller “192.168.2.254” i nettleseren din.

Velg det trådløse modemet fra listen, skriv inn ditt trådløse passord og trykk deretter 
på “koble til”.

VENT 2 MINUTTER
Vent 2 minutter og sjekk "Wireless" LED på din SRT W 50.

Hvitt lys
Trådløs tilkobling er etablert og signalstyrken er 
god.

Gult lys
Trådløs tilkobling er etablert, signalstyrke er lav. 
Vennligst flytt enheten nærmere din inngangsport 
for bedre ytelse.

Blinkende gult
Tilkoblingsfeil. Vennligst gjenta 
oppsettsinstruksjonene og sørge for at passordet 
er korrekt.
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LED Status Hendelse

Power

Off Ingen strøm.

Lyser gult Strøm på, produktet starter opp.

Lyser hvit Produktet er klar til bruk.

Blinkende hvitt Firmware oppgradering pågår.

Wireless

Off
Ingen trådløs tilkobling tilgjengelig.

Blinkende hvitt WPS/Connect pågår.

Blinkende gult
WPS/Connect feil eller sikkerhetstype / 
passord mismatch.

Lyser hvitt
Trådløs tilkobling etablert og signalstyrken 
er god (Hvis det er konfigurert som et 
tilgangspunkt: klar for kundene å koble).

Lyser gult Trådløs tilkobling etablert, er lav signalstyrke.

Power og Wireless

Hurtig hvitt 
blinkende

Trykk Factory reset knappen.

      

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may 
change. Wi-Fi and Wi-Fi Protected Setup are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. All other product names are trademarks or registered trademarks 
of their respective owners.

© STRONG 2015. All rights reserved.
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