
REPEATER AP WiFi WLAN 300Mbps
MODEL: AK243 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe

Wielofunkcyjny wzmacniacz sygnału Wireless-N wzmocni sygnał emitowany przez router, Twoje urządzenie z WiFi lub 
poprostu nada sygnał internetu podawany mu kablem RJ-45 bezpośrednio z modemu!

Parametry techniczne:

    Zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej
    Szybki i łatwy montaż w każdym gniazdku
    300 Mbps WiFi repeater z wbudowanymi antenami
    Obsługuje wszystkie standardy WiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
    Do 300 Mbps transfer danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej protokołu 802.11n
    Maksymalne Bezpieczeństwo WLAN z WPA2, WPA(TKIP / AES) i WEP (128/64)
    Może być również stosowany jako zwykły router bezprzewodowy
    W trybie "repeater" port LAN może być połączony przewodowo
    Tryby pracy: Access point, repeater
    Wymiary: 153 x 30 x 100 mm
    Temperatura pracy: 0 - 40 °C
    Waga: 98 g 

2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

• Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej wilgotności lub o bardzo 
niskiej lub wysokiej temperaturze.
• Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć zniszczenia urządzenia lub porażenia prądem.
• Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna lub detergenty - zawsze czyść 
urządzenie = miękką, suchą ściereczką.
• Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłączaj je od komputera i zasilania.
• Nie dokonuj na własną rękę żadnych zmian i napraw, powoduje to utratę gwarancji a także może spowodować 
uszkodzenie urządzenia i/lub ciała.
• Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy.
• Nie używaj urządzenia ani żadnych jego akcesoriów poza zamkniętymi pomieszczeniami.
•Używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu. Używanie zasilacza o nieprawidłowych parametrach może uszkodzić 
router.
•Zawsze używaj urządzenia na równej, poziomej powierzchni, w taki sposób, aby jego otwory wentylacyjne nie były 
zasłonięte. Zasłonięcie tych otworów może spowodować przegrzewanie się urządzenia i jego uszkodzenie a w 
ekstremalnych przypadkach także wywołać pożar

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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3. Uruchomienie
Ważne! Jeżeli urządzenie zachowuje się niepoprawnie możesz je zresetować, włóż wyprostowany spinacz 
biurowy do otworu Reset i przytrzymaj go przez 10 sekund.
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