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Hardwarefunktioner

Indikatorerne på fronten viser, hvordan udvideren fungerer.

  WPS. Indikatoren angiver en  
trådløs forbindelse.

  Pc til udvider. Indikatoren lyser, 
 når udvideren er sluttet til en pc.

  Status. Denne indikator lyser, når 
udvideren er trændt.

  Linkhastighed. Denne indikator 
angiver en trådløs forbindelse 
mellem udvideren og routeren.
- Grøn er bedst.
- Orange er god.
- Rød er dårlig.
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Udvider Bemærk: Placer udviderens 
antenner med retning opad for at 
opnå den bedste ydeevne.
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Sidepanelet har følgende funktioner:
•     Tænd/sluk-knap. Tænder og slukker for enheden.
•     WPS-knap. Tryk på WPS-knappen for at slutte udvideren trådløst 

til din router eller trådløse adapter.
•     Knap til gendannelse af standardindstillinger. Hvis du vil 

bruge denne knap, skal du stikke en papirklips ind i hullet og 
holde den inde, indtil indikatoren for udvider-status blinker.

•     Ethernet-port. Du kan slutte en computer eller en anden enhed til 
denne port som beskrevet i Brugervejledningen.
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Sådan kommer du i gang
WiFi-rækkeviddeudvideren udvider det trådløse netværk til at dække 
områder uden for dit nuværende Wi-Fi-netværk. Følg disse 
anvisninger for korrekt opsætning af udvideren. 

Placer udvideren, og tænd for strømmen
1. Placer udvideren midt imellem routeren og den trådløse enhed, 

som er placeret uden for din routers rækkevidde.

Tip: Hvis du bruger en anden position, skal du flytte 
udvideren tættere på enheden, men stadig inden 
for rækkevidde af routeren.

2. Forbind udvideren til en stikkontakt, og vent 1 minut, indtil 
udvideren starter. Status indikatoren  lyser grønt. 

KORREKT FORKERT
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Tilkobling af udvider til et eksisterende 
Wi-Fi-netværk

For at øge rækkevidden af dit Wi-Fi-netværk skal du koble udvideren 
til dit eksisterende Wi-Fi-netværk. Du har to muligheder for at koble 
udvideren til dit netværk.

Mulighed 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS er det let at koble sig til et sikkert Wi-Fi-netværk uden 
at indtaste netværkets navn og adgangskode. WPS-knappen er 
en fysisk knap på Wi-Fi-routeren, gateway eller access point.
Hvis din router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup ), 
anbefaler NETGEAR, at du anvender Mulighed 1. Ellers gå til 
Mulighed 2.

Tip: WPS understøtter ikke WEP-sikkerhed. 
Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du bruge 
Valgmulighed 2 til at oprette forbindelse.

Mulighed 2: Tilkobling uden WPS ved hjælp af vejledning til 
opsætning i webbrowser

Vejledning til opsætning i browser gennemgår de nødvendige 
skridt for at koble din udvider til et eksisterende Wi-Fi-netværk.
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Mulighed 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Tryk på WPS-knappen  på udvideren. 

2. Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS-knappen  på din 
trådløse router, gateway eller dit adgangspunkt.
Nu skulle udvideren være koblet til dit eksisterende Wi-Fi-
netværk, og overførselshastighedens indikator  på din 
udvider tændes. 

3. Udviderens navn på det trådløse netværk (SSID) ændres til 
navnet på dit nuværende Wi-Fi-netværk med _EXT i enden af 
navnet. 
Eksempel:

4. For at tilkoble yderligere Wi-Fi-enheder til dit udvider-netværk 
skal du bruge den sammen netværkssikkerhedsnøgle 
(adgangskode), som anvendes af din/dit eksisterende, trådløse 
netværk/trådløse router.

Navn på eksisterende Wi-Fi-netværk: HjemmeNet

Navnet på udvider-netværket: HjemmeNet_EXT
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Mulighed 2: Tilkobling ved hjælp af opsætningvejledning i browser

1. Når udvideren er startet, og statusindikatoren  lyser grønt, 
skal du bruge en trådløs netværksadministrator på en pc til at 
finde og koble dig til NETGEAR_EXT (SSID) trådløst netværk.

Tip: Du kan bruge enhver trådløs netværksadministrator 
på en pc eller bærbar computer for at finde og 
koble dig til udviderens trådløst netværk.

Efter forbindelsen med pc'en er etableret, vil pc til udviderens 
indikator  lyse grønt. Dernæst skal du forbinde udvideren til 
dit eksisterende Wi-Fi netværk.
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2. Åbn en browser i et vindue på den samme pc, så skal browseren 
føre dig direkte til opsætningsvejledningen på skærmen.

Tip: Du kan altid gå ind på udviderens indstillingen 
igen ved at taste www.mywifiext.net i din 
browsers URL-linje.
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3. Opsætningsvejledningen i din webbrowser vil føre dig igennem 
følgende trin:

•     Vælg det Wi-Fi netværk, du ønsker at udvide.
•     Indtast sikkerhedsnøglen til det eksisterende netværk.
•     Vælg navn for dit nye udvider-netværk.
•     Tilkobl dine trådløse enheder til dit nye udvider-netwærk.

4. Hvis du ønsker at foretage ændringer, efter du har brugt 
opsætningsvejledningen i webbrowseren, eller hvis du ønsker at 
køre opsætningsvejledningen igen, skal du via din browser gå 
ind på www.mywifiext.net. Hvis du bliver bedt om det, skal du 
logge på som admin med password som din adgangskode.
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Udviderens ydelse
Hastighedsindikator  angiver ydeevnen. 

•      Den højeste ydeevne leveres, når indikatorerne for 
linkhastigheden er grøn. 

•      En brugbar ydeevne leveres, når indikatorerne for 
linkhastigheden er gul.

•      En rød indikatorerne for linkhastigheden angiver en dårlig 
eller slet ingen forbindelse.

•      Hvis indikatorerne for linkhastigheden er slukket, er der 
ingen forbindelse mellem udvideren og routeren.

Tip: Sørg for, at din pc til udvider-indikator er grøn, før 
du kontrollerer hastighedsindikatoren for 
ydeevne.

Sådan forbedrer du udviderens ydeevne:

1. Flyt udvideren nærmere routeren eller til en anden position med 
en bedre sigtelinje. 

2. Når du flytter udvideren, skal du holde øje med indikatorerne for 
linkhastigheden og forbindelsen mellem pc'en og udvideren på 
frontpanelet, indtil du finder en god placering. 
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Hvornår skal du bruge udviderens trådløse 
netværk
NETGEAR anbefaler, at du kun opretter forbindelse til udviderens 
trådløse netværk, når en pc eller trådløs enhed befinder sig i et "dødt" 
område, hvor netværksforbindelsen til din eksisterende router er 
dårlig eller ikke-eksisterende. Dette er, fordi datatrafik, der bliver ført 
gennem udviderens trådløse netværk, er langsommere end trafik, der 
kommer direkte fra det oprindelige trådløse routernetværk. 

Hvis du ikke kan oprette forbindelse fra din trådløse enhed til 
udvideren, skal du flytte udvideren til et andet sted midt mellem 
enheden og routeren. Hvis du efter at have prøvet flere placeringer 
ikke kan oprette forbindelse til udvideren, skal du flytte udvideren 
nærmere til enheden.
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1-Port Wi-Fi Adapter
Når udvideren er sluttet til dit eksisterende Wi-Fi-netværk, kan du 
bruge Ethernet-porten på udvideren til at slutte en enhed trådløst til 
dit netværk. Du skal blot slutte Ethernet-kablet fra en Ethernet-
aktiveret enhed (f.eks. et tilsluttet TV, en tilsluttet Blu-ray-afspiller eller 
spilkonsol) til Ethernet-porten på udvideren og nyde den trådløse 
forbindelse til den tilsluttede enhed. 

Blu-ray-afspiller

WN3000RP Udvider

Trådløs router
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Trådløse SSID'er og adgangskoder
Brug pladsen neden for til at notere din nye udviders netværksnavn 
(SSID) og udviderens sikkerhedsindstillinger i tilfælde af, at du på et 
senere tidspunkt får brug for at tilføje yderligere trådløse enheder til 
din udvider.

 Indtast dine trådløse oplysninger her:

 Routernetværksnavn (SSID) ____________________________
 Routersikkerhedsadgangskode __________________________
 Udvider-netværksnavn (SSID) ___________________________
 Udvider-sikkerhedsadgangskode _________________________
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Ofte stillede spørgsmål
Du kan finde flere oplysninger om produktet i Brugervejledningen på 
http://support.netgear.com.
1. Smart Wizard bliver ved med at bede mig om en adgangskode, 

og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte kode. Hvad 
kan jeg gøre ved det?
Det er meget sandsynligt, at udvideren er placeret et sted, der ligger 
på grænsen af routerens rækkevidde. Følg vejledningen i det forrige 
afsnit for at løse dette problem. Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal 
du sørge for at skrive den trådløse nøgle i det korrekte felt.

2. Jeg oprettede forbindelse til NETGEAR_EXT og åbnede en 
browser. Hvorfor kan jeg ikke se Smart Wizard?
Kontroller først, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP 
(det er de fleste). Kontroller derefter, at indikatoren for forbindelsen 
mellem pc'en og udvideren er grøn, og at du har en gyldig IP-
adresse. Start til sidst browseren igen, og indtast 
www.mywifiext.net.

3. Fungerer udvideren, hvis jeg tilslutter den til routeren med et 
Ethernet-kabel?
Nej. Udvideren er designet til at oprette trådløs forbindelse til 
routeren.

4. Hvilket brugernavn og hvilken adgangskode skal jeg bruge til 
at logge på udvideren?
Brugernavnet er admin, og standardadgangskoden er password. 
Der er forskel på små og store bogstaver i begge.
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Overholdelse

Overensstemmelseserklæringer
På NETGEARs websted med EU-overensstemmelseserklæringer kan du læse hele 
overensstemmelseserklæringen. Adressen er: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. 

Du kan finde oplysninger om GNU General Public License (GPL) på 
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp. 

Dette symbol er blevet sat på WEEE-udstyret (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) i henhold til EU-direktivet 2002/96. Hvis produktet 
bortskaffes inden for EU, skal det behandles og genanvendes i henhold til 
regler defineret af de myndigheder, der administrerer WEEE-direktivet.

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

