Ghid de instalare rapidă

UPC WIFI
BoOSTER

Echipament care extinde acoperirea reţelei wifi
în orice colţ al casei pentru ca tu să te bucuri
de cea mai bună experienţă de conectivitate.

Ce vei găsi în cutie?
AP-7465CE Access Point,
Amplificator wifi care
extinde semnalul wifi
în casă

Adaptor electric

Cablu ethernet
cu lungime de 1,5 m

Ghid rapid de instalare
Instrucţiuni de siguranţă
Declarație de conformitate
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2. Cum să instalezi UPC Wifi Booster?

UPC Wifi Booster maximizează semnalul wifi al modemului tău folosind cablul ethernet pentru a-ți oferi
cel mai bun semnal wifi și acoperire oriunde în casă. Astfel, toți membrii familiei își pot utiliza dispozitivele
electronice indiferent de locul lor preferat din casă și se pot bucura de o conexiune la internet
fără întreruperi.

După despachetarea produsului,
parcurge pașii de instalare:
2.1
Introdu cablul ethernet într-un
port ethernet liber al modemului.

Amplasează amplificatorul
UPC Wifi Booster în locația
în care dorești să maximizezi
semnalul wifi, introdu celălalt
capăt al cablului în portul
ethernet albastru și conectează
amplificatorul la sursa de
alimentare.
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2.2
Apasă butonul On/Oﬀ de pe
amplificatorul wifi.

2.3
Așteaptă 2 minute până când
LED-ul de stare
se aprinde
constant în alb. Vei observa că
LED-ul wifi
este verde.
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Cum funcţionează?

1. Cum funcţionează?
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2.5
Apoi apasă lung butonul
WPS
de pe modem
timp de 3-5 secunde.

2.6
Conectează amplificatorul la
mediabox printr-un cablu
ethernet.

Apasă timp de
3-5 secunde

Apasă timp de
5-10 secunde

Pentru a conecta mediabox-ul
Horizon la UPC Wifi Booster,
trebuie să urmezi pașii de mai jos:

După 2 minute, când LED-ul
amplificatorului
nu se mai
aprinde intermitent, iar LED-ul
de stare
se aprinde
constant în alb, poți începe
să te bucuri de experiența wifi
completă. Misiune îndeplinită!

2.7
Apoi, poți pur și simplu să
conectezi cablul de alimentare
al mediabox-ului la priză.
2.8
Așteaptă un minut până când
conexiunea este configurată
automat. Și asta a fost tot!
Acum beneficiezi de o experiență
unică oferită de produsele UPC.

3. Utilizare

Nu poți copia setările
reţelei wifi?

Întâmpini dificultăți
cu amplificatorul wifi?
• Deconectează-l de la sursa
de alimentare timp de 30
de secunde și apoi repornește-l.
Amplificatorul UPC Wifi
Booster va reporni și te poți
bucura de experiența completă
în aproximativ 2 minute.

Notă: Doar anumite modemuri
au butonul WPS
(ex: Connect Box, Hitron).

Semnalul wireless
nu este suficient de
puternic întotdeauna?
• Când descarci sau faci
streaming, rămâi în raza de
acoperire a semnalului wifi
pentru a avea o conexiune
stabilă.
• Asigură-te că setările
amplificatorului wifi sunt
sincronizate cu cele ale reţelei
wifi existente pentru a păstra
conexiunea stabilă.
• Ai în vedere să nu existe perturbatori în imediata apropiere (de
ex: mașină de spălat).

reset al amplificatorului timp
de 30 secunde pentru a reveni
la setările inițiale.
După resetare, va trebui
să reinstalezi amplificatorul.

Dacă sincronizarea nu a reușit /
modemul nu are buton WPS
Pentru a copia şi administra
setările amplificatorului de
semnal wifi, accesează
http://upc.ap/. Vei găsi setările
pentru SSID şi parola pe spatele
amplificatorului şi pe abţibildul
din cutie.
Dacă ai respectat instrucțiunile
și ai în continuare dificultăţi în
copierea setărilor, verifică dacă:
• apeși butonul corect de pe
modem;
• numele rețelei care începe
cu UPC nu mai este vizibil pe
dispozitivul pe care dorești să
te conectezi la internet.
Dacă în continuare nu
funcționează, apasă butonul

Apasă timp de
30 secunde

3
Utilizare

Instalarea UPC Wifi Booster

2.4
Acum, pentru a copia setările
wifi ale modemului, apasă lung
butonul WPS
de pe
amplificator timp de 5 - 10
secunde, până când LED-urile
de Stare
și wifi
încep
să se aprindă intermitent în alb
și verde.

Pentru informații suplimentare,
accesează upc.ro sau apelează 031 1000 872

