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WPS gomb: 
Tartsa nyomva 2 másodpercig, a készülék csatlakozik a PC-re vagy telefonra.                
Tartsa nyomva 6 másodpercig, a készülék csatlakozik a Wi-Fi AP/Router-re (Repeater Mód). 
Reset gomb: tartsa nyomva 3 másodpercig, a készülék visszaáll a gyári beállításokra. 

 A terméksorozat 

 B termék 

Gyors telepítési útmutató 
     Wi-Fi 
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BEÁLLÍTÁS  1 Wi-Fi Repeater Mód 
Web Böngésző használatával 

1 Bekapcsolás 
ON 

1.  A mód választót állítsa Repeater-re. 

2. A készüléket csatlakoztassa az elektromos 
hálózatra a Wi-Fi router közelében. 

3. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval  
és várjon míg az állapotjelző LED zölden világít. 

Állítsa ON-ra 

Állítsa Repeater pozícióba 

2 A készülék csatlakoztatása 

Windows felhasználók Mac OS X felhasználók 

Wi-Fi:On 
Turn Wi-Fi Off 

Not connected 
Wireless-N 

Connections are available 

Wireless Network Connection 

Wireless-N 

Join Other Network.... 

Create Network.... 
Open Network Preferences... 

Connect automatically Connect 
 

1. Szüntesse meg az Ethernet (vezetékes) 
kapcsolatot (ha van). 

2. A számítógépen kapcsolja be a Wi-Fi-t. 

3. Kattintson a Wi-Fi ikonra a tálcán és a 
készüléket csatlakoztassa a hálózatra: 
Wireless-N 

1. Szüntesse meg az Ethernet (vezetékes) 
kapcsolatot (ha van). 

2. A számítógépen kapcsolja be a Wi-Fi-t. 

3. Kattintson a Wi-Fi ikonra a jobb felső 
sarokban és a készüléket csatlakoztassa a 
hálózatra: Wireless-N 

3   Beállítások 

1. A böngésző keresőjébe írja be: http://ap.setup 

majd Enter. Belépéshez adja meg az admin 

(kisbetűvel) jelszót. 

2.  Kattintson a “Wizard”-ra. 3. Válassza ki a routeréhez tartozó Wi-Fi SSID-t (Host Wi-Fi) 

és adja meg a jelszót. A fő Wi-Fi SSID-t megtarthatja, de a 
kibővített hálózatnak új nevet is adhat. 

Repeater Wizard 

Repeater 

Wi-Fi Range Extender 
Connect to: Wireless_530 Host Wi-Fi név 

This Device Router 
Wi-Fi Password: ******** 

Speed Clients Internet 
Repeater SSID: Wireless_Extend 

Host Wi-Fi jelszó 

Kibővített hálózat név 

English 
0 KB/S 
0 KB/S 

Connect 

login 

Ha a belépő ablak nem jelenik meg, 
olvassa el a gyakori kérdéseket (1. Kérdés) 

WAN Type 

Device IP 

Gateway 

DNS1 

DNS2 

WAN MAC 

Repeater 

1 

Device Information 

Wi-Fi SSID 

Disconnet 

Select a Wi-Fi Manually enter 

192.168.10.1 Channel 

192.168.10.1 Connect to 

0.0.0.0 Status 

0.0.0.0 Up Time 

Wireless-N 
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NONE 

Disconnect 

00h:10m 

M78N_V3130.1121 

Wireless_530 

Wireless-562 

Wireless-N 

82:3F:5D:09:EA:62 Firmware Wireless-112 

Wireless-MO 

Status Wizard Wi-Fi Setup 

4. Ellenőrizze a beállításokat és kattintson a  "Connect"-re. A Wi-Fi jel LED bekapcsol és sikeres 
csatlakozás után folyamatosan világít. Status Wizard Wi-Fi Setup 

4 Telepítés 

1. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra valahol félúton a router (fő Wi-Fi) és a jel nélküli terület között, de a 
kiválasztott hely még legyen a router által lefedett területen. 

2. Várjon amíg a WLAN LED jelzőfényei bekapcsolnak. Ha a jel gyenge, a készüléket közelebb kell vinni a routerhez. 

Tipp: A megfelelő hely kiválasztásához használja telefonját. 

Ahol a telefon Wi-Fi csatlakozásjelzője még több mint 3 

jelszintet mutat, a hely ideális a készülék telepítésére. Ha 

ennél kevesebb, a jelerősítőt közelebb kell vinni a routerhez. 

Wi-Fi router 

Ideális hely Túl távol van 

WLAN WLAN WLAN WLAN    Villog 

Router mód és Access Point mód 

A készüléket Router/AP módban is lehet használni. 

Router Mód PPPoE Adja meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót (kisbetű/nagybetű). 

Static IP Adja meg a szolgáltatótól kapott IP címet, alhálózati maszk, átjáró útvonal és DNS  
értékeket.  

      Dynamic IP  A készülék automatikusan lekéri az IP címet a routertől vagy szolgáltató DHCP szerverről. 

AP Mód A készülék automatikusan lekéri az IP címet a routertől vagy szolgáltató DHCP szerverről. 

 
 
ÁLLAPOT 

BE: a készülék be van kapcsolva. 
KI: áramellátás kikapcsolva. 

 
LAN/WAN 

BE: az Ethernet port csatlakoztatva. 
KI: nincs Ethernet port csatlakozás. 
Villog: adatátvitel hálózati eszközzel. 

WPS 
Lassú villogás: a készülék csatlakozni próbál a PC-re vagy telefonra 
Gyors villogás: a készülék az AP/Router-hez csatlakozik. 

 
 
Mód 

Wi-Fi LED jelzőfények  
Leírás    

AP/Router BE BE BE Wi-Fi kimeneti jel 100% 

 
 

Jelismétlő 

BE BE BE Jobb vétel 
Jel erősség 75% - 100% 

BE BE KI 
Jó vétel 
Jel erősség 50% - 75% 

BE KI KI 
Gyenge vétel 
Jel erősség 50% alatt 

Villog KI KI Nincs kapcsolat 

  
   HU 

 
 
 

Üzembehelyezés 

※Ne telepítse olyan helyre, ahol a készülék takarásban van.                         
Kérjük vegye figyelembe az alábbi telepítési javaslatokat: 
- Javasolt :      “    ”  
- Nem javasolt: “ X ”  

Kapcsoló Be/Ki   

WPS gomb  

Üzemmód kiválasztó 

Visszaállítás gomb 

 LAN 

WAN/LAN 

Wi-Fi állapotjelző LED 

Állapot/WPS LED 

WPS LED  

LAN LED 

WAN/LAN LED 

Állapot LED 

11 Alap Paraméterek  

Web beállítás: http://ap.setup  
Alap IP: 192.168.10.1 
Jelszó: admin 
2.4G SSID: Wireless-N 

Fali dugalj Fali dugalj 

Elosztó Elosztó 

8a 

8b 

Modelszám: AMIKO WR-522 



 
 

 
 

 

 

GYIK (Gyakori kérdések) 
 

K1. A http://ap.setup oldalon miért nem jelenik meg a belépési ablak? 
• Bizonyosodjon meg, hogy a számítógép csatlakozik a kibővített SSID hálózatra, vagy a készüléket 

csatlakoztassa a számítógépre Ethernet kábellel. 

• A számítógép beállítása legyen automatikus IP cím lekérés. 

• Ellenőrizze, hogy a http://ap.setup címet helyesen adta meg. 

K2. Mit tegyek, ha a BEÁLLÍTÁS 1 elvégzése után a LED nem világít folyamatosan? 
• Előfordulhat, hogy a beállításkor megadott Wi-Fi jelszó hibás. Lépjen be a készülék weboldalára és ellenőrizze a jelszót, majd 

próbálja meg újra.  

• Állítsa vissza a készülék alapbeállításait és végezze el újra a beállításokat. 

K3. Hogyan állíthatom vissza a gyári alapbeállításokat? 
• Bekapcsolt állapotban nyomja be és tartsa nyomva a Reset gombot amíg a LEDek felvillannak. 

Beállítások a Web böngészőben Jelszó megváltoztatása Firmware frissítés 

Wi-Fi alapbeállítások 

1. Kattintson a “Wi-Fi”-re . 
2. Végezze el a készülék hálózati beállításait.  

Alapbeállítás szerint a belépési jelszó “admin”, erősen ajánlott ennek mielőbbi 
megváltoztatása. 
1. A http://ap.setup oldalon lépjen be az “admin” jelszóval. 
2. Kattintson a “Setup->Login Password” gombokra. 
3. Adja meg a régi jelszót, majd válasszon ki egy új jelszót és kattintson az  “Apply”-ra. 

A Firmware frissítés megoldás lehet bizonyos működési rendellenességekre, de 
NEM ajánlott a rendszer frissítése, ha a készülék megfelelően működik. 

1. Kattintson a “Setup-> Upgrade Firmware” gombokra. 

2. A “Browse”-ra kattintva keresse meg az új firmware fájlt. 
3. Kattintson az “Apply”-ra és várjon pár percet amíg a letöltés 

befejeződik. 
 

A jótállás érvényét veszti, ha a letöltést megszakítja. 

4. A későbbiekben belépéskor használja az új jelszót.  
Megjegyzés: soha ne szakítsa meg a letöltési folyamatot a böngésző bezárásával vagy 
a készülék lecsatlakoztatásával. Ha a letöltés leáll, előfordulhat, hogy a készüléket 
csak a viszonteladó segítségével lehet helyreállítani.  

Setup Wi-Fi Wizard Status 

 
Wi-Fi Setup 

Wi-Fi Signal 

Advanced Settings 

Wi-Fi Setup 

Setup Wi-Fi Wizard Status 

 
 
 
 

Old Password: 
 
 

New Password: 
 
 

Confirm Password: 

Login Password 

Setup Wi-Fi Wizard Status 

 
Version:M78N_V3130.1121 

Browse 
 

Do NOT power off the device during the firmware upgrade. Wait a few 
minutes for the firmware upgrade to complete and the device to reboot. 

Upgrade Flrmware 

Apply 

Apply 

3 Telepítés 

Wi-Fi router 

Ideális hely Túl távol van 

WLAN WLAN WLAN WLAN   Villog 

2 Csatlakoztatás 

1. Tartsa nyomva a készülék WPS gombját 6 másodpercig. 
2. Két percen belül nyomja meg a router WPS gombját. 
3. A készülék újraindul, várjon pár percet. 

Tipp:

LED jelzőfény folyamatosan világít.

Megjegyzés:
1). Némelyik internet szolgáltató alapbeállításban letiltja a WPS funkciót. Ha a WPS 

2). A router WPS funkciójának használatához olvassa el a router kezelési útmutatóját is.
Megnyomni 

Benyomva 1~2 mp-ig  Benyomva 6  mp-ig 

1 Bekapcsolás 

Állítsa ON-ra 

BEÁLLÍTÁS 2 Wi-Fi Repeater Mód 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) beállítás 

1.  A mód választót állítsa Repeater-re. 

2. A készüléket csatlakoztassa az elektromos 
hálózatra a Wi-Fi router közelében. 

3. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval  
és várjon míg az állapotjelző LED zölden világít. 

Állítsa Repeater pozícióba 

Tipp: A megfelelő hely kiválasztásához használja telefonját. 

Ahol a telefon Wi-Fi csatlakozásjelzője még több mint 3 

jelszintet mutat, a hely ideális a készülék telepítésére. Ha 

ennél kevesebb, a jelerősítőt közelebb kell vinni a routerhez. 

1. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra valahol félúton a router (
a jel nélküli terület között, de a kiválasztott hely még legyen a router által lefedett területen.

2. Várjon amíg a WLAN
közelebb kell vinni a routerhez.

 

 

  

 
GNU Általános Nyilvános Licenc 
 
A készülék harmadik fél által fejlesztett szoftvereket is alkalmaz. Ezek a forráskódok  

a GNU General Public License (GPL), 2 Verzió, Június 1991 vagy a GNU Lesser 

General Public License (LGPL), 2.1 verzió, Február 1999 hatálya alá tartoznak. A 

program a GPL vagy LGPL-ben foglaltak szerint másolható, terjeszthető, és/vagy 

módosítható.  

A forráskódnak teljesnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a GNU General Public 

License (GPL) alatt további forráskódfájlokat adjunk meg. Kérjük, lépjen 

kapcsolatba velünk ez ügyben. Elkötelezettek vagyunk a GNU Általános Nyilvános 

Licenc (GPL) követelményeinek teljesítése iránt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 

helyi irodával, hogy megkapja a megfelelő szoftvert és licenceket. Adja meg a 

kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (teljes cím) és a termékkódot. Ezután 

ingyenes szoftvercsomagot és licencet küldünk Önnek.  

A programok GARANCIA nélkül kerülnek terjesztésre; ideértve az 

ELADHATÓSÁGRA vagy ADOTT CÉLRA MEGFELELÉS jogi garanciáját. Lásd a 

GNU General Public License-et további részletekért. 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

A Firmware frissítés megoldás lehet bizonyos működési rendellenességekre, de 

letöltési folyamatot a böngésző bezárásával vagy 

Tipp: sikeres csatlakozás esetén a WLAN 

LED jelzőfény folyamatosan világít. 

Megjegyzés: 
Némelyik internet szolgáltató alapbeállításban letiltja a WPS funkciót. Ha a WPS 
csatlakozás nem jön létre, kérjük, használja az 1 BEÁLLÍTÁST. 
A router WPS funkciójának használatához olvassa el a router kezelési útmutatóját is. 

  

A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra valahol félúton a router (fő Wi-Fi) és 
a jel nélküli terület között, de a kiválasztott hely még legyen a router által lefedett területen. 

Várjon amíg a WLAN LED jelzőfényei bekapcsolnak. Ha a jel gyenge, a készüléket 
közelebb kell vinni a routerhez. 

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai irányelv 
 

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Ha a  

jelismétlő használhatatlanná válik, adja le egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy a 

viszonteladónál.  

 


