
 

1 Tápellátás LED 

2 LAN LED 

3 LINK LED 

4 Wi-Fi LED 

 

5 Párosítás gomb 

6 Reset (visszaállítás) 

7 LAN Port 

8 BE/KI kapcsolás gomb 

 

Fő adapter Powerline WiFi-s 

jeltovábbító 
Powerline 

jeltovábbító 

1 Tápellátás LED 

2 LAN LED 

3 LINK LED 

4 Wi-Fi LED 

 

5 Párosítás gomb 

6 Reset (visszaállítás) 

7 LAN Port 

8 BE/KI kapcsolás gomb 

 

1 Tápellátás LED 

2 LAN LED 

3 LINK LED 

 

5 Párosítás gomb 

6 Reset (visszaállítás) 

7 LAN Port 

8 BE/KI kapcsolás gomb 

 

Fő adapter alap paraméterek 

Web: http://ap.setup (Kérjük használjon vezeték nélküli hálózatot!) 
Alap IP: 192.168.10.1      Jelszó: admin 
Wi-Fi SSID: Wireless-N   Wi-Fi kulcs: nem 
Párosítás gomb: 
Tartsa nyomva 2 másodpercig a párosítás indításához.  
Tartsa nyomva 6 másodpercig a router Wi-Fi SSID és jelszó másoláshoz. 
Reset gomb: 
Tartsa nyomva 8 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához. 
 

 

 

Jeltovábbító 

Párosítás gomb: 
Tartsa nyomva 2 másodpercig a párosítás indításához.  
Reset gomb: 
Tartsa nyomva 8 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához. 
 

 

 

 

Tápellátás  
 Világít/nem világít: a készülék BE/KI van kapcsolva. 
 Gyors villogás: a készülék hálózathoz csatlakozik. 
 Lassú villogás: a készülék energiatakarékos üzemmódban van. 

LINK 
 Világít: csatlakozás Power line hálózatra. 
 Nem világít: nincs powerline csatlakozás vagy a készülék   energiatakarékos 

üzemmódban van. 
 Villog: router Wi-Fi SSID és jelszó másolás 

LAN 
● Világít: Ethernet port csatlakoztatva. 
● Nem világít: nincs Ethernet csatlakozás. 

Wi-Fi 
Párosítás/  
Fő adapter 

 Világít: Wi-Fi bekapcsolva. 
 Nem világít: nincs Wi-Fi. 
 Villog: adatátvitel folyamatban. 

Wi-Fi  
Jeltovábbító 

 Világít: Wi-Fi bekapcsolva. 
 Nem világít: nincs Wi-Fi. 
  

 

LED jelzőfények 

Gyors telepítési útmutató 

Powerline Wi-Fi hálózati adapter 

 

A készülékek bemutatása 
 

Hálózat létrehozása 
 

Elektromos vezeték 

Ethernet kábel 

 

 

Jeltovábbító 1      Jeltovábbító 2  Fő adapter  

Max. 7 Powerline jeltovábbító csatlakoztatható 

 

 

Ethernet kábellel csatlakoztassa az adapter és 

a router LAN portját. 

 

 

Az adaptert dugja a fali aljzatba, majd a közelében dugja be 

egy aljzatba az első jeltovábbítót is. 

A hálózat  rögzítése: 

Tartsa nyomva 2 
másodpercig az első 
jeltovábbító Pair gombját. A 
POWER LED villogni kezd. 
 

 
*Ha a LED nem villog, 
nyomja meg újra a gombot. 

 

 

Ekkor 2 percen belül nyomja 
le és tartsa nyomva 2 
másodpercig a másik adapter 
PAIR gombját. A POWER LED 
villogni kezd. Ha a LED egy idő 
után folyamatosan világít, a 
kapcsolat létrejött.  
 

*Ha a 4. Lépés nem sikerül, 
megoldást a gyakori 
kérdéseknél talál. 

Ha a párosítás sikerült, vigye át az adaptert a kiválasztott 

helyiségbe és csatlakoztassa az elektromos hálózatra. 

Az új 
hálózat 

készen áll! 
 

Kapcsolódás egy már létező hálózatra 
 

*Ha a LED nem villog, nyomja meg újra a gombot. 

1. Az új Powerline jeltovábbítót dugja egy már 
meglévő Poweline adapter közelében az aljzatba.  
1. Az új Powerline jeltovábbítót dugja egy már 
meglévő Poweline adapter közelében az aljzatba.  

2. Tartsa nyomva 2 másodpercig a már meglévő  
jeltovábbító Pair gombját. A POWER LED villogni kezd. 

3. Ekkor 2 percen belül nyomja le és tartsa nyomva 
2 másodpercig a másik adapter PAIR gombját. A 
POWER LED villogni kezd. Ha a LED egy idő után 
folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.  
 

4. Az adaptert vigye át a kiválasztott helyiségbe és 
csatlakoztassa az elektromos hálózatra.  

 

Új  
hálózat 

 

Meglévő  
hálózat 

 

http://ap.setup/


 

Hálózat létrehozása 
 

1. LEHETŐSÉG: Wi-Fi klón 

A Wi-Fi SSID és jelszó másolása a fő adapterre WPS 

használatával 

Amennyiben a routere támogatja a WPS-t, az alábbi 

lépéseket követve automatikusan átmásolja a router Wi-Fi 

SSID-t és jelszót a fő adapterre. 

1. A routeren nyomja be a WPS gombot. 

2. Két percen belül nyomja le és tartsa nyomva 6 

másodpercig a Powerline adapter Pair gombját. A Wi-

Fi LED villogni kezd. Ha a LED egy idő után folyamatosan 

világít, az adatok másolása megtörtént.  

Megjegyzés: 

1. A Fő adapter SSID-je (a Wi-Fi neve) az “Ön routerének 

az SSID-je+_EXT”, a jelszó pedig megegyezik a 

routerével. 

2. A router WPS használatával kapcsolatban olvassa el a 

router felhasználói kézikönyvét. 

Wi-Fi beállítások automatikus szinkronizálása 

* Ha Powerline jeltovábbító SSID-t (Wi-Fi név) vagy jelszót 
szeretne módosítani, kövesse az alábbi lépéseket: 
 

Alapbeállítás szerint az automatikus szinkronizálás be van 
kapcsolva. Bármilyen Wi-Fi beállítás módosítása 
automatikusan érvényes lesz a Powerline hálózatra 
csatlakoztatott jeltovábbító esetében is.  

1. Csatlakoztassa készülékét a 
Powerline jeltovábbítóra, 
vezeték nélküli kapcsolattal. 

2. A böngésző címkeresőjébe 
írja be a http://ap.setup 
címet. Belépéshez adja meg 
az admin nevet 
(kisbetűvel).  

3. Kattintson a Wi-Fi-
>Extender List menüpontra 
és az Automatic 
synchornization opciót 
állítsa OFF-ra. 

4. Az Extender List alatt 
kattintson a “V” ikonra és 
végezze el a beállításokat. 

Megjegyzés: Ha az Extender List alatt nincs Powerline jeltovábbító, nyomja 
meg a “Refresh O”-t vagy próbálja újra csatlakoztatni a jeltovábbítót. 

2. LEHETŐSÉG: Böngészővel 

1. Csatlakoztassa készülékét a 
Powerline jeltovábbítóra, 
vezeték nélküli kapcsolattal. 

 
2. A böngésző címkeresőjébe írja 

be a http://ap.setup címet. 
Belépéshez adja meg az 
admin nevet (kisbetűvel).  

 

3. Az SSID és Wi-Fi jelszó 
beállításához kattintson a 
Wizard-ra.  

 

Figyelem 
 

Átjáró nélküli Powerline adapter csatlakoztatása 
 

Fali dugalj 
 

Elosztó 
 

http://ap.setup/
http://ap.setup/


 

Hálózat konfigurálás Webes beállítási felületen 
 
Wi-Fi név és jelszó megváltoztatása 
 
1. Csatlakoztassa készülékét a Powerline jeltovábbítóra, vezeték nélküli 

kapcsolattal. 
2. A böngésző címkeresőjébe írja be a http://ap.setup címet. Belépéshez adja 

meg az admin nevet (kisbetűvel).  
3. Az SSID és Wi-Fi jelszó beállításához kattintson a Wi-Fi->Wi-Fi Setup-ra. 
 

* Ha a jeltovábbítók között más SSID-t (Wi-Fi név) és jelszót akar 
beállítani, kövesse a “Wi-Fi beállítások automatikus 
szinkronizálása” részben leírtakat.  

Belépési jelszó megváltoztatása 

1. A böngésző címkeresőjébe írja be a http://ap.setup címet és lépjen be a 
korábban megadott jelszóval.  

2. Kattintson a Setup->Login password-ra. 

3. Adja meg a régi jelszót. Adja meg az új jelszót (kis -nagybetű érzékeny) és 
kattintson az Apply gombra. 

 

4. Ezután belépéskor használja az új jelszót. 

 

 
Megjegyzés: alapbeállítás szerint a jelszó “admin”. Javasoljuk, hogy 

első belépéskor változtassa meg!  

Firmware frissítés 

A firmware frissítés megszüntethet bizonyos működési rendellenességeket, 
azonban NEM AJÁNLJUK a rendszer frissítését, ha a készülék megfelelően 
működik.  

1. Kattintson a Setup->Upgrade Firmware-re. 

2. A letöltendő file kiválasztásához kattintson a Browse-ra (vagy Choose File).  

3. Kattintson az Apply gombra és várjon pár percet, amíg a letöltés befejeződik. 

A jótállás érvényét veszti, ha a letöltést megszakítja.  

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.  
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GYIK – Gyakori kérdések 
 

K1. Hogyan állíthatom vissza a gyári alapbeállításokat?  

V. A jeltovábbító legyen bekapcsolva. Tartsa nyomva a Reset gombot, amíg Power és 
Wi-Fi LED világítani kezd. Ezzel visszaállítja az alapbeállításokat.   

K2. Mit tegyek, ha a Powerline hálózat nem csatlakozik az internetre?  

V1. Ellenőrizze, hogy az összes Powerline eszköz ugyanarra a vezetékhálózatra 
csatlakozik.  

V2. Ellenőrizze, hogy az adaptereken és jeltovábbítókon a LINK LED világít. Ha nem, 
párosítsa újra az adaptereket és jeltovábbítókat.  

V3. Ellenőrizze a hardware csatlakozásokat.  

V4. Csatlakoztassa a számítógépet a modemre vagy routerre és e llenőrizze az internetes 
csatlakozást.  

V5. Bizonyosodjon meg, hogy a számítógép automatikus IP cím beállításon van, és hogy 
az IP cím megegyezik a routerével.  

K3: Mit tegyek, ha egy jeltovábbító sikeres párosítás után nem működik egy új 
helyen? 

V1. Ellenőrizze, hogy az összes Powerline eszköz ugyanarra a vezetékhálózatra 
csatlakozik.  

V2. Próbálja meg újrapárosítani egy másik adapterrel vagy jeltovábbítóval és áthelyezés 
előtt bizonyosodjon meg, hogy a LINK LED világít. 

V3. Ellenőrizze, hogy az adapter vagy jeltovábbító működését nem zavarja más 
háztartási gép, pl. mosogatógép, légkondicionáló, stb.   

 

 

 
 

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. További részletek az alábbi oldalakon: 

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

 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
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Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai irányelv 

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Ha a 

készülék használhatatlanná válik, adja le egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy a 

viszonteladónál.  
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