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HL3200 benytter strømnettet til å transportere data. HL3200 består av to enheter 
som er ferdig satt opp mot hverandre. Enkelt forklart erstatter HL3200 en 
nettverkskabel, så du kan gjøre det samme med HL3200 som du kan med en 
nettverkskabel som går fra A til B. 
HL3200 fungerer veldig bra de fleste steder, men det avhenger likevel av hvordan 
strømnettet i huset er satt opp, og kvaliteten på det.

1 - Tilkobling og plassering
2 - Hvordan sjekke status ?
3 - Nullstilling og tilkobling
4 - Legge til en ny HL3200

1) Tilkobling
Sett HL3200 i en ledig stikkontant der du har har internett modem/ruter,
og koble en leding fra denne til modem/ruter.

Sett så det andre adapter der du skal ha internettilgangen og koble kabel
fra HL3200 og til enheten som skal tilkobles.

Plassering
Vi anbefaler at HL3200 plasseres direkte i stikkontakten på veggen.
Unngå bruk av skjøteledning.
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2) Hvordan sjekke status ?
HL3200 har tre lamper som indikerer strøm, tilkobling og nettverk.
1. Strøm. 
2. Tilkoblingstatus mellom HL3200 enhetene.
    - Viser tilkobling med fargekode (se bilde)
3. Nettverk. Lyser om det er tilkoblet en nettverkskontakt.

Om HL3200 nettverket fungerer som det skal vil alle tre lamper lyse på begge 
enhetene som vist under.

Om lampe for tilkoblingstatus (2) ikke lyser er dette enten fordi de to HL3200 ikke 
er koblet riktig sammen, eller at de ikke klarer å etablere kontakt seg i mellom.

Vi anbefaler at du da setter begge HL3200 i en dobbel stikkontakt, og ser om de da 
lyser slik de skal (som bildet over).
 
A) 

B) Om lampene ikke lyser som over betyr det at de to HL3200 ikke er koblet 
sammen riktig. Se da neste side for hvordan du nullstiller og kobler de sammen igjen. 

Om lampene nå lyser slik de skal så er det plasseringen av den ene eller begge 
HL3200 som gjør at de ikke finner hverandre. Prøv da en annen plassering og se om 
de får kontakt da.
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3) Nullstilling og tilkobling

Nullstilling av HL3200 versjon 1:
Trykk og hold “Connect" knappen inne til alle LED lampene lyser rødt en gang. 
(Inndikerer at adapteres nullstilles.)

Nullstilling av HL3200 versjon 2 og F:
Trykk og hold "Connect" knappen inne til “Power” LED blinker en gang for å 
indikere nullstillingen.

E E

HL3200v1 HL3200v2/HL3200F

Tilkobling
For at HL3200 skal fungere sammen må de kobles sammen. 
Det gjøres på følgende måte:

1. Sett HL3200 adapterne i hver sin stikkontakt og vent til de har startet opp 
   (øverste lampe lyser).
2. Trykk "Connect" knappen i 2 sekunder på begge HL3200
3. HL3200 vil nå koble seg sammen. 

Om tilkoblingen er vellykket vil den midterste lampen begyne å lyse
på begge to. Begge HL3200 er nå klare til å plasseres ut der du skal ha de.
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4) Legge til en ny HL3200

Du kan ha opptil 10 HL3200 koblet sammen i et nettverk.
For å koble til en ny HL3200 gjør du følgende:

For å legge til en ny HL3200 setter du den i en ledig stikkontakt, og trykker inn 
«Connect» knappen i 2 sekunder. Gjør deretter samme på en av de eksiterende 
HL3200 du har fra før. Den nye HL3200 skal da koble seg til, og en vellykket til 
kobling vises ved at den midterste lampen lyser på den nye. 
Den nye HL3200 er da klar til bruk.

Vær obs på at alle HL3200 deler hastig på nettverket, så flere HL3200 i 
nettverket vil redusere hastigheten.
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