Telepítési beállítások
Csatlakoztassa a készüléket bármilyen 5 Voltos USB-s
áramforráshoz, hogy elkezdhesse a telepítési folyamatot. Ha a
készülék működésre kész, kék LED fény fog villogni.

1. A mobiltelefonja beállításai között lépjen a "WIFI
beállítások" fülre, válassza ki a "wifi+"-t a hálózatlistából és
csatlakozzon hozzá.
2. A mobiltelefonja böngészőjébe írja be a "usbwifi.cn"
webhelyet és a készülék automatikusan elkezdi keresni a
közelben lévő WIFI hálózatokat.
3. Válassza ki a listából a hálózat nevét melyet használni
szeretne. (A képen például: test). Amennyiben nem találja a
listában, ellenőrizze hogy be van-e kapcsolva, illetve láthatóvá
van-e téve.
4. Az alsó sávba írja be az eredeti hálózat jelszavát. A felső
sávban van lehetőség az új wifi hálózat nevét is megválasztani
(SSID), de ez nem kötelező. (A képen az SSID például:
"test_plus"). Majd kattintson az OK-ra.
5. A felugró ablakban kattintson az OK-ra megerősítésképp és
a WIFI+ automatikusan újraindul.
6. Menjen vissza a "WIFI beállítások" menüpontba a
mobiltelefonján és kapcsolódjon az új SSID-hoz, melyet
beállított a 4. lépésben (a jelszó, az eredeti hálózati jelszavával
azonos).

A WIFI+ használata
1. Telepítés után, megfelelő USB áramforráshoz csatlakoztatva
a készülék 30 mp várakozás után automatikusan csatlakozik az
előzetesen beállított és bekapcsolt hálózathoz.
2. A készülék a WIFI jeladó (radar) és saját maga közti
távolságot tudja maximalizálni (250 m) és nem a mobiltelefon
és saját maga között, mivel az utóbbi telefononként eltérő
lehet. Ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a lehető
legkevesebb vagy egyáltalán ne legyen semmi olyan, ami
akadályozhatná a jelek átvitelét.
3. Ha a készüléken a jelzőfény pirosan világít, a kapcsolat
megszakadt. Biztosítsa, hogy a készülék és a WIFI jeladó
(radar) ne legyen túl távol egymástól és ne legyen köztük
semmilyen akadály. Amennyiben a kapcsolat helyreállt, a
jelzőfény kéken fog villogni.

Státuszjelző fények
Kék fény lassan villog: A készülék nincs beállítva, hajtsa
végre a telepítési beállításokat.
Kék fény gyorsan villog: Sikeres csatlakozás, megfelelő
kapcsolat
Piros fény folyamatosan világít: Sikeres csatlakozás, de a
hálózatbővítő túl messze van a WIFI jeladótól (radartól)
Piros fény gyorsan villog: Sikertelen csatlakozás.

GYIK
Hogyan állíthatom vissza a készüléket a gyári beállításokra?
Óvatosan nyomja be az újraindító (RESET) gombot egy tűvel
és tartsa lenyomva 3 másodpercig amíg a LED fény lila
színnel nem világít, majd engedje el a gombot. A készülék 1
perc múlva automatikusan újraindul.

Mit kell tennem ha nem tudom megnyitni vagy nem működik
az "usbnwifi.cn"?
Próbálja a készülékét közel tartani a telefonjához, kapcsolja be
a telefonján a wifi elérést és bizonyosodjon meg róla, hogy
biztosan a "wifi+" hálózathoz van csatlakozva.
Próbálja meg az oldalt egy másik böngészőben megnyitni és
fontos, hogy az oldalt megnyitni próbáljuk és ne pedig
rákeresni. A webhelycím helyett az alábbi kódot is beírhatjuk a
csatlakozáshoz: "192. 168. 19.252"

