Installationsguide
wifi-brygga
Technicolor OWA 0130

Detta paket innehåller

Grattis till din wifi-brygga
Denna wifi-brygga kan användas till två saker samtidigt.
Den kan överföra trådlös tv-signal till din tv-box samt
förstärka wifi täckningen i ditt hem.
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Wifi-brygga

Strömkabel

Nätverkskabel

Kom igång-guide

3

Trådlös tv

Trådlös tv

Uttag från Telenor eller Open Universe.

Uttag från annan nätägare t ex Stadsnät eller Öppet nät.

Wifi-brygga
Router

Wifi-brygga

Strömsladd

Strömsladd

Tjänstefördelare

Tv-box
Nätverkskabel

Nätverkskabel

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på
baksidan nere till höger).
3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och tv-boxen och vänta i 2 minuter.
Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.
4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:
4.1 T
 ryck på synkroniseringsknappen (WPS
höger på wifi-bryggan.

) som finns på ovansidan och längst ut till

4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på vänstra kortsidan på din router (TG799).
4.3 När enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår
till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.

5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte
kommer igång, pröva att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är
korrekt inkopplat).
Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst genomför du steg
2–5 för varje wifi-brygga och tv-box.

Wifi-brygga

Strömsladd

Tv-box

Nätverkskabel

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
2. Se till så att båda dina wifi-bryggor är inställd på läge AUTO (knapp finns på
baksidan nere till höger).
3. Slå på strömmen till wifi-bryggorna och tv-boxen och vänta i 2 minuter.
Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.
4. Koppla ihop wifi-bryggorna mot varandra:
4.1 Tryck på synkroniseringsknappen (WPS
båda wifi-bryggorna (inom 2 minuter).

) som finns på ovansidan och längst ut till höger på

4.2 När enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår
till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.

5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte kommer
igång, pröva att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är korrekt
inkopplat.) Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst
genomför du steg 2–5 för varje wifi-brygga och tv-box. Du kan använda samma
sändare till flera mottagare.
För mer information hur du identifierar din tv-port i ditt öppna nät/stadsnät
se telenor.se/port eller prata med din nätägare.
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Förbättra wifi-täckning

Att tänka på när du ansluter
din wifi-brygga

Wifi-brygga

Router

Strömsladd

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan
nere till höger).
3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och vänta i 2 minuter.
4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:
4.1 T
 ryck på synkroniseringsknappen (WPS
höger på wifi-bryggan.

• N
 är du ansluter din wifi-brygga mot Technicolor 799vac
Xtream erhåller den samma SSID (nätverksnamn) som
din router. Har du varit ansluten mot routern med din
klient (telefon, läsplatta) tidigare kommer du automatiskt koppla upp dig mot den hårdvara som ger dig bäst
täckning.
• O
 m du vill använda hårdvaran för både trådlös tv och
bättre wifi-täckning samtidigt går det bra i ett nät ägt
av Telenor.
• O
 m du får problem med synkronisering av enheterna,
pröva flytta dem närmare varandra.
• F ör att garantera bra kvalitet på dina tjänster bör du
erhålla grönt sken på lampan med Link Quality (
)
• H
 ur många wifi-bryggor du behöver är upp till dig.
Du kan lägga till antalet wifi-bryggor tills du är nöjd med
din täckning.

) som finns på ovansidan och längst ut till

4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på vänstra kortsidan på din router (TG799).
4.3 N
 är enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår
till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.

5. Om din router har två stycken SSID/Nätverksnamn (2,4Ghz och 5Ghz) måste du
koppla ihop din wifi-brygga två gånger. Upprepa stegen ovanför med skillnad att
du måste hålla ner WPS-knappen på din wifi-brygga i 8 sekunder så den börjar
blinka orange.
6. För att optimera din wifi-täckning kan du försöka flytta wifi-bryggan så nära
den plats där du vill vara med din dator. Om Link Quality-lampan (
) är grön är
mottagningen mycket god. Om lampan har annan färg bör du flytta wifi-bryggan
närmare din router.
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