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3. Opret forbindelse til din WiFi-router.
Tryk på knappen WPS på udvideren. Indikatorerne for linkhastighed og 
indikatoren for enhed-til-udvider blinker grønt. Inden for 2 minutter skal du 
trykke på knappen WPS på din WiFi-router. Efter et par sekunder lyser 
indikatoren for 2,4 GHz-linkhastighed grønt og viser, at der er en god 
forbindelse mellem din WiFi-router og din udvider.

Hvis indikatoren for linkhastigheden 2,4 GHz ikke lyser, eller indikatoren 
blinker orange, skal du forsøge igen. Hvis indikatoren stadig ikke lyser, skal du 
følge instruktionerne for No WPS button (Ingen WPS-knap) i højre side.

4. Tilføj et WiFi-bånd. 
Hvis din WiFi-router understøtter 5 GHz-båndet (ikke alle routere gør det), og du 
ønsker at udvide dette bånd, skal du gentage trin 2 og kontrollere, at indikatoren 
for linkhastigheden 5 GHz lyser grønt for at bekræfte forbindelsen.

6. Tilslut dine WiFi-enheder.
Placer din WiFi-enhed et sted, som WiFi-routeren dækker dårligt. Find det 
nye netværksnavn til udvideren:

Eksisterende netværksnavn: HjemmeNet
Nyt netværksnavn til det HjemmeNet_2GEXT
udvidede netværk: eller
 HjemmeNet_5GEXT

Vælg det nye netværk, og brug adgangskoden til din WiFi-router til at oprette 
forbindelse. Du bruger nu dit udvidede WiFi-netværk. 

5. Vælg en placering, og kontroller signalstyrken. 
Når udvideren nu er forbundet med din WiFi-router, kan du flytte den til et 
sted, hvor du kan øge dit WiFi-netværks rækkevidde. Den placering, du 
vælger, skal være inden for rækkevidde af din eksisterende WiFi-routers 
netværk. Slut udvideren til en stikkontakt. 

Indikatorerne for linkhastighed hjælper dig med at vælge en placering, hvor 
udvider-til-router-forbindelsen er optimal. Se afsnittet om indikatorer på 
bagsiden for at få mere at vide om, hvordan indikatorerne viser den bedste 
forbindelse. Hvis der ikke er forbindelse, eller forbindelsen er dårlig, skal du 
flytte udvideren tættere på din WiFi-router og prøve igen, indtil indikatoren 
for linkhastigheden 2,4 GHz eller 5 GHz lyser grønt.

Ja Nej (eller ved ikke)

3. Opret forbindelse til udvideren.
På en computer, tablet, eller smartphone skal du åbne forbindelsesstyringen til 
WiFi-forbindelsen og oprette forbindelse til udviderens netværk kaldet 
NETGEAR_EXT. Når du har oprettet forbindelse til udvideren, lyser indikatoren for 
enhed-til-udvider konstant grønt. 

4. Konfigurer med NETGEAR genie.
Åbn en webbrowser. Du bliver automatisk ført videre til NETGEAR genie®, der 
guider dig gennem følgende trin. 
Bemærk: Hvis du ikke automatisk ledes videre til NETGEAR genie, gå til 
www.mywifiext.net. Hvis en login-skærm vises, skal du indtaste admin som 
brugernavnet og password som adgangskoden.
a. Vælg din eksisterende WiFi-routers netværk.
b. Indtast din adgangskode til din WiFi-routers netværk.
c. Vælg et navn til udviderens WiFi-netværk. 

Du kan acceptere standardnetværksnavnet (HjemmeNet_EXT) eller 
omdøbe netværket.

6. Tilslut dine WiFi-enheder.
Placer din WiFi-enhed et sted, som WiFi-routeren dækker dårligt. Find det 
nye netværksnavn til udvideren:

Eksisterende netværksnavn: HjemmeNet
Nyt netværksnavn til det HjemmeNet_2GEXT
udvidede netværk: eller

HjemmeNet_5GEXT

Vælg det nye netværk, og brug adgangskoden til din WiFi-router til at oprette 
forbindelse. Du bruger nu dit udvidede WiFi-netværk.

Har din WiFi-router en WPS-knap?

1. Fastgør antennerne.
Fastgør antennerne til antennestikket ved at dreje antennen med uret. Bøj og 
drej antennerne på plads. Kontroller, at antennerne er spændt korrekt.

2. Tænd for din udvider.
Placer udvideren tæt på din WiFi-router. Slut udvideren til en stikkontakt. Tryk 
eventuelt på knappen Power (Tænd/sluk). 

Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) er det nemt at tilslutte WiFi-enheder. Knappen ligner måske én af disse: 

5. Vælg en placering, og kontroller signalstyrken. 
Når udvideren nu er forbundet med din WiFi-router, kan du flytte den til et 
sted, hvor du kan øge dit WiFi-netværks rækkevidde. Den placering, du 
vælger, skal være inden for rækkevidde af din eksisterende WiFi-routers 
netværk. Slut udvideren til en stikkontakt. 

Indikatorerne for linkhastighed hjælper dig med at vælge en placering, hvor 
udvider-til-router-forbindelsen er optimal. Se afsnittet om indikatorer på 
bagsiden for at få mere at vide om, hvordan indikatorerne viser den bedste 
forbindelse. Hvis der ikke er forbindelse, eller forbindelsen er dårlig, skal du 
flytte udvideren tættere på din WiFi-router og prøve igen, indtil indikatoren 
for linkhastigheden 2,4 GHz eller 5 GHz lyser grønt.

1. Fastgør antennerne.
Fastgør antennerne til antennestikket ved at dreje antennen med uret. Bøj og 
drej antennerne på plads. Kontroller, at antennerne er spændt korrekt.

2. Tænd for din udvider.
Placer udvideren tæt på din WiFi-router. Slut udvideren til en stikkontakt. Tryk 
eventuelt på knappen Power (Tænd/sluk). 
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Support
Når du har installeret udvideren, skal du finde serienummeret på produktetiketten og bruge det til at registrere dit produkt på 
https://my.netgear.com. Du skal registrere dit produkt, før du kan anvende NETGEARs telefoniske kundesupport. NETGEAR anbefaler registrering gennem 
NETGEARs hjemmeside. 
Du kan finde produktopdateringer og websupport på http://support.netgear.com.

Du kan hente brugervejledningen online på http://downloadcenter.netgear.com eller gennem linket i produktbrugergrænsefladen.
NETGEAR anbefaler, at du kun bruger de officielle NETGEAR support-ressourcer.

For den nuværende EU-overensstemmelseserklæring, besøg: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Du kan finde oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav på http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.
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Indikatorer

Indikator for 
linkhastighed 2,4 GHz

Konstant grøn. Bedste forbindelse
Konstant orange. God forbindelse
Konstant rød. Dårlig forbindelse
Slukket. Ingen forbindelse

Indikator for 
linkhastighed 5 GHz

Konstant grøn. Bedste forbindelse
Konstant orange. God forbindelse
Konstant rød. Dårlig forbindelse
Slukket. Ingen forbindelse

Indikator for 
enhed-til-udvider

Konstant grøn. Udvider og enhed er 
forbundet.

LAN-
indikatorer

Konstant grøn. LAN-porten har registreret 
en ethernet-forbindelse til udvideren.

USB-indikator Konstant grøn. En USB-enhed er 
forbundet med udvideren.
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