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.

Oﬀ

Ingen trådløs tilkobling tilgjengelig.

Blinkende hvitt

WPS pågår.

Blinkende gult

WPS 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.

Hurtig hvitt blink

Trykk Factory reset knappen .

Wireless

Power og Wireless

Dette produktet gjør bruk av programvare utv�klet av m�ljøet «åpen k�ldekode». Enhver sl�k programvare er l�sens�ert under de spes�f�kke l�sensv�lkår som gjelder for den
aktuelle programvaren (som GPL, LGPL etc). Detaljert �nformasjon om gjeldende l�senser og l�sensbet�ngelser kan bl� funnet på enhetens brukergrensesn�tt.
Ved å bruke dette produktet, så godtar du at du har gjennomgått d�sse l�sensv�lkårene og at du godtar å være bundet av dem. Hvor sl�ke v�lkår g�r deg rett t�l k�ldekoden av
nevnte programvare, v�l at k�ldekoden gjøres t�lgjengel�g t�l kostpr�s på forespørsel fra A�rT�es.
For å få en kop� av k�ldekoden, kan du sende forespørselen skr�ftl�g v�a e-post t�l osrb@a�rt�es.com eller v�a brevpost t�l:
A�rT�es W�reless Commun�cat�ons
Gulbahar Mah. Avn� D�ll�g�l Sok. No:5
Cel�k Is Merkez�, Mec�d�yeköy, 34394
ISTANBUL/Tyrk�a
A�rT�es v�l sende deg en CD med den forespurte k�ldekoden for $ 9,99 pluss kostnaden for frakt. For detaljer vennl�gst kontakt osrb@a�rt�es.com

"Dette utstyret kan brukes i"

1
INTERNETT

DITT MODEM

WPS

WPS

2

3

SUKSESS

SJEKK DEKNING

Bevege deg nærmere og prøv igjen

Vent 2 minutter og sjekk "Wireless" LED på din Air 4400.
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.

