Installasjonsguide

Modelno: AL7000AC

Strømtilkobling

Nettverksporter

Porter for tilkobling av nettverksenheter
via kabel. Eksempelvis datamaskin,
TV, Mediaserver, nettverksprinter,
VOIP adapter osv.

USB port
WPS LED

LED som viser
status for WPS.
WPS LED blinker
når en WPS
tilkobling aktiveres.

5GHz LED

2.4GHz LED

LED som viser status
for 2.4GHz nettverket.
LED blinker når det
aktuelle nettverket er
aktivt.

LED som viser status
for 5GHz nettverket.
LED blinker når det
aktuelle nettverket er
aktivt.

Viser et blinkende
lys når den
fungerer korrekt.

LED som viser
status for
internetporten på
ruteren. LED blinker
når det er aktivitet.

LED for nettverksport

Internet port
USB LED

Viser status for enheter som
er tilkoblet til ruteren med
kabel.

USB port for tilkobling av
printer eller USB harddisk.

Sys Led

Internet LED

Indikerer om USB
porten er
korrekt tilkoblet.

Strøm LED

Viser en sterkt lys
ved oppstart.

Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive):
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that this wireless router is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of confirmity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/

Nettverksport for tilkobling
av kabel fra modemet.

Reset / WPS*

Reset: Hold knappen inne i ca. 10
sekunder for å nullstille ruteren.
WPS: Hold knappen inne i 2-5
sekunder for å starte en WPS
tilkobling.
* WPS er deaktivert som standard og
må aktiveres i rutermenyen
(http://192.168.38.1) før den kan
benyttes.

This equipment may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI,
FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV,LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
PRODUCT USAGE RESTRICTIONS: This product is intended for indoor use only.
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TILKOBLING

A) Koble medfølgende strømadapter
til ruteren og strømuttaket.

Internettmodem

(Levert av din internettleverandør)

Strømuttak

PC

B) Koble medfølgende nettverkskabel
fra modemet til den blå internettporten
på ruteren.

Power

Om du har internett levert gjennom
kabel-tv (f. eks. GET, Canal Digital) må
du i tillegg gjøre følgende:
a) Koble fra alle enheter som er tilkoblet modemet.
b) Nullstill modem ved å skru det av og på.
c) Vent 2 minutter.
d) Fortsett deretter med steg 2.
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KOBLE TIL TRÅDLØST

Din nye ruter har to trådløse nettverk, ett for 2.4GHz og ett for 5GHz.
Ruteren er ferdig satt opp med nettverksnavn og passord. Informasjon om dette finnes på toppen og bunnen av din ruter.

Søk etter trådløst nett med din enhet og koble til.
Vær oppmerksom på at enkelte enheter ikke støtter de nyeste 5GHz teknologiene. Hvis dette er tilfellet, vil enheten bare se ett trådløst nettverk ved søking.

PC

Mac

iPhone/iPad

Android

AirLink12D5FB
1

AirLink5GHz12D5FB

FERDIG

Din trådløse enhet er nå koblet til internett.

Problem

Løsning

Ingen tilgang til internett ¢ Logg på rutermenyen ved å skrive http://192.168.38.1 i nettleseren.
Brukernavn = admin og passord = 1234
Velg EASY SETUP fra hovedmenyen og følg veiledningen.
Endre nettverksnavn

¢ Logg på rutermenyen ved å skrive http://192.168.38.1 i nettleseren.
Brukernavn = admin og passord = 1234
Trykk WIRELESS fra hovedmenyen

Endre passord

¢ Logg på rutermenyen ved å skrive http://192.168.38.1 i nettleseren.
Brukernavn = admin og passord = 1234
Trykk WIRELESS fra hovedmenyen

Endre kanal

¢ Logg på rutermenyen ved å skrive http://192.168.38.1 i nettleseren.
Brukernavn = admin og passord = 1234
Trykk WIRELESS fra hovedmenyen. Velg kanal du ønsker å bruke.

Support
Om du trenger hjelp til oppsett kan du ringe vår gratis
telefonsupport. Når du ringer blir du bedt om å oppgi
din personlige support-id (8 siffer).
Denne koden finner du på toppen og bunnen av ruteren.
Norge
Sverige
Danmark
Finland

22 32 30 76
08 38 30 00
70 70 21 22
09 455 21 22

eller du kan også sende oss en epost på adressen
support@jensenscandinavia.com

