Návod na rýchlu inštaláciu

WIFI
BoOSTER

Superrýchle wifi kdekoľvek
vo vašej domácnosti

Čo nájdete v balení?
 PG9073LG Powerline je
menšie zo zariadení, ktoré
rozšíri internet vo vašom
dome

 PG9072LG Powerline
je väčšie zo zariadení,
ktoré zosilňuje wifi signál
v miestnosti, v ktorej nemáte
dostatočné pokrytie

 2 ethernetové káble
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2. Ako nainštalovať váš Wifi booster?

Zariadenie Wifi booster používa elektrický sieťový obvod vo vašej domácnosti na rozšírenie
vysokorýchlostnej bezdrôtovej siete.
1.1
Na schéme môžete vidieť
rozšírenie bezdrôtovej siete v tej
časti vašej domácnosti, v ktorej
je wifi signál nedostatočný.
Na obrázku je tiež zrejmé, ako
zariadenie pomáha udržať UPC
Mediabox pripojený k internetu
aj v prípade, že sa nenachádza
na rovnakom mieste ako váš UPC
Wifi modem.
1.2
Priamo na Wifi boosteroch je
zásuvka, do ktorej môžete zapojiť
akékoľvek ďalšie elektrické
zariadenia.

2.1
Zapojte menšie zariadenie
(PG9073LG) do hlavnej zásuvky
blízko vášho UPC Wifi modemu.
Zapnite sieťovú zásuvku a biela
kontrolka napájania sa rozsvieti.

UPC Mediabox

PG9072LG Powerline,
väčšie zariadenie
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PG9073LG Powerline,
menšie zariadenie
UPC Wifi modem

Tip
UPC Wifi modem
odporúčame zapojiť do
elektrickej zásuvky priamo
na Wifi boosteri, tým
ušetríte ďalšiu zásuvku na
pripojenie iných zariadení.
Uistite sa, že pre oba Wifi
boostery používate rovnaký
dvojfázový elektrický obvod.

Zapájajte vždy Wifi booster priamo do
zásuvky. Prípadný rozbočovač zapojte až
do samotného zariadenia
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2.2
Po zapojení zariadenia do
elektrickej zásuvky ho pomocou
ethernetového kábla pripojte
k UPC Wifi modemu.

2.3
Zapojte väčší Wifi booster
(PG9072LG) do elektrickej
zásuvky tam, kde chcete zvýšiť
kvalitu Wifi pripojenia, a počkajte
2 minúty. Potom by biela LED
kontrolka napájania mala svietiť
ako na obrázku.

2.4
LED kontrolka pripojenia by
nemala svietiť. Ak kontrolka svieti
oranžovo alebo červeno, použite
inú elektrickú zásuvku.

3.1.1
Stlačte a podržte tlačidlo
WPS na väčšom Wifi boosteri
(PG9072LG) po dobu
5 – 10 sekúnd. Kontrolky
napájania a bezdrôtového
pripojenia by mali začať blikať
bielo a zeleno.

3.1.2
Stlačte a podržte tlačidlo WPS
na vašom Wifi modeme po dobu
3 – 5 sekúnd, dovtedy, než
kontrolky začnú blikať zeleno.
Booster začne kopírovať detaily.

3.1.3
Počkajte 2 minúty, kým
obe LED kontrolky na Wifi
boosteri neprestanú blikať.
Keď budú kontrolky napájania
a bezdrôtového pripojenia
vypnuté, budú z modemu
skopírované všetky nastavenia
Wifi. V tejto chvíli máte rovnaký
názov siete a heslo na vašom
modeme aj boosteri. Máte hotovo!
Tip
Na správu nastavenia vášho
Wifi boosteru choďte na
http://upc-ap. Názov siete
(SSID name) a heslo na
nastavenie nájdete na zadnej
strane väčšieho zariadenia
PG9072LG Powerline a na
štítku nalepenom na škatuli.
Zapíšte si ich predtým, než
pripojíte zariadenie do zásuvky.

Stlačte na 5 – 10 sekúnd

Stlačte na 3 – 5 sekúnd
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3.1 Ako nastaviť Wifi pripojenie, ak využívate
modem Compal CH7465LG?
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5. Rady a tipy počas používania

3.2.1
Z väčšieho Wifi boosteru
(PG9072LG) si zo štítku opíšte
názov siete (SSID name) a heslo.
Tieto údaje sú nalepené tiež na
škatuli.

Máte problémy s Wifi boostermi?

3.2.2.
Na pripojenie k Wifi sieti nájdite
na vašom zariadení (notebook,
mobilný telefón) názov siete,
zodpovedajúci názvu zo štítku na
Wifi boosteri. Pripojte sa zadaním
hesla uvedeným na Wifi boosteri.

3.2.3.
Na správu nastavenia vášho
Wifi boosteru choďte na
http://upc-ap. Tu si môžete
nastaviť iný názov siete a tiež
heslo.

4. Pripojenie Wifi boosteru k vášmu UPC Mediaboxu
4.1
Pripojte väčší Wifi booster
(PG9072LG) k UPC Mediaboxu
pomocou ethernetového kábla.

4.2
Potom jednoducho zapojte
zdrojový kábel UPC Mediaboxu
do zásuvky.

4.3
Počkajte minútu, kým sa
automaticky nenastaví pripojenie.
Užite si plný zážitok, ktorý vám
produkty UPC ponúkajú.

 Vypnite prúd v zásuvkách, odpojte boostery,
zapojte ich späť a zapnite ich.
 Pri správnom spárovaní a funkcii by mala svietiť
iba kontrolka napájania.
Je pripojenie príliš pomalé alebo žiadne?
Ak je Wifi booster zapnutý, ale kontrolka pripojenia
bliká červeno alebo svieti oranžovo či červeno,
váš Wifi booster nie je schopný vytvoriť dobré
pripojenie.
Vyskúšajte nasledujúce kroky:
 Uistite sa, že ethernetové káble sú správne
pripojené.
•
 Ak LED kontrolka pripojenia
svieti oranžovo alebo červeno, presuňte booster
do inej zásuvky.
 Uistite sa, že sú Wifi boostery zapojené priamo
do elektrických zásuviek, nie do predlžovacích
káblov alebo iných adaptérov.
 Odstráňte zariadenia, ktoré môžu spôsobovať
rušenie, napr. prepäťové ochrany alebo mobilné
nabíjačky.

 Wifi boostery premiestnite ďaleko od zariadení,
ktoré majú motor, napríklad práčky, pretože môže
spôsobiť rušenie.
 Je možné, že treba zosynchronizovať vaše Wifi
boostery. Prosím, postupujte podľa inštrukcií
v tomto návode.
 Skúste vypnúť Wifi boostery od iných výrobcov.
Váš bezdrôtový signál nie je stále dostatočne silný?
 Skontrolujte, či ste omylom nestlačili Wifi
tlačidlo na bočnej strane Wifi boosteru, pretože
toto tlačidlo vypína a zapína Wifi. Na opätovné
zapnutie podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
 Pri sťahovaní alebo streamovaní sa snažte zostať
na jednom mieste, pretože vaše zariadenia môžu
stratiť pripojenie pri prechode do inej miestnosti.
 Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené
k najsilnejšej sieti, pretože niekedy môže byť
pripojené k slabšej sieti.
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Pripojenie Wifi boosteru k vášmu UPC Mediaboxu

3.2 Ako nastaviť Wifi pripojenie, ak využívate
iný modem?

5

6

Nastavenie modemu Compal CH7465LG sa nedá
kopírovať?
Návod na kopírovanie nastavenia modemu
je uvedený v sekcii 2: Nastavenia Wifi pripojenia:
 Ak ste sa riadili návodom v kapitole 2, ale napriek
tomu nie ste schopní kopírovať nastavenie,
skontrolujte, či:
- Vaše Wifi bostery sú správne nastavené
a komunikujú spolu
- Tlačíte správne tlačidlo na vašom modeme
- Sieť s názvom začínajúcim na UPC nie je
viditeľná vo vašom zariadení

Frekvenčný rozsah a max. výkon

Ak problém aj napriek tomu pretrváva, podržte
tlačidlo reset na Wifi boosteri po dobu 7 sekúnd, čo
ho vráti do továrenského nastavenia.
Po resetovaní je nutné Wifi booster opäť nastaviť.

2. 5 150 Mhz – 5 725 MHz je určené len na vnútorné použitie.

2.4GHz

5GHz

Kanál

Frekvenčný rozsah

Max. EIRP výkon

CH1 - CH11

2402 ~ 2472 MHz

20 dB

CH12

2457 ~ 2477 MHz

20 dB

CH13

2462 ~ 2480 MHz

20 dB

Band 1

5150 ~ 5250 MHz

23 dB

Band 3

5250 ~ 5350 MHz

23 dB

Band 3

5470 ~ 5725 MHz

30 dB

1. Toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ.

Požiadavky na systém:
1. Počítače alebo sieťové zariadenia s káblovou alebo bezdrôtovou sieťovou kartou.
2. Všetky pripojené zariadenia musia mať sieťový port.
3. Webový prehliadač (Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo novší, webový prehliadač Google
Chrome, webový prehliadač Opera alebo webový prehliadač Safari).

Resetujte po dobu 3 sekúnd

Rýchlosť produktu:
Vstup: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 16A,
Výstup: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 16A

Technické informácie

Rady a tipy počas používania

6. Technické informácie

Na ďalšiu podporu choďte
na www.upc.sk alebo volajte 02/594 22 222

