
Wifi Outdoor Wifi AP használati utasítás 

 
 

1. Egy egységes konfiguráció 

1.1 Összekötési ábra 

1.2 A számítógépet állítsa az IP cím automatikus lekérésére, majd csatlakoztassa az eszköz LAN 

portját az eszközkezelő interfészbe. 

 

 
2. 4G internet mód beállítás 

1. Az eszköz alapértelmezett beállítása a 4G csatlakozási mód. 

2. bekapcsolás előtt helyezze be a Macro SIM kártyát (a jelnek megfelelően). 

3. Kapcsolja be a készüléket, majd keresse meg az SSID-t (alapértelmezettként 

COMFAST_XXXX_2G; ahol a 4X a MAC utolsó 4 számjegye); vagy csatlakoztassa a készülék 

LAN portját a számítógéphez hálózati kábellel. 

4. Nyissa meg a böngészőt és adja meg a 192.168.10.1-es IP címet (a mobilterminál esetlegesen 

automatikusan is elindulhat) → állítsa be a belépési jelszót → ellenőrizze a weboldalon, hogy a 

készülék megfelelően beolvasta-e a SIM kártyát. 

Sikeres beolvasás 

 

 
Sikertelen beolvasás 

 

 



5. Ha a beolvasás sikeresen megtörtént, akkor változtassa meg az SSID-t és a jelszót. Lépjen be a 

baloldali menüsorba → Hálózatkezelés → WIFI beállítások módosítása → a módosítás után 

kattintson a beállításokra 

 

 Megjegyzés: 

1. Ha a SIM kártya olvasása nem sikerült: (1) Ellenőrizze, hogy a jelzésnek megfelelő 

irányban helyezte-e be a SIM kártyát (2) Ellenőrizze, hogy a SIM kártyán PIN 

védelem van-e. Ha igen, akkor kérjük először oldja fel a SIM kártyát a 

mobiltelefonnal 

2. Egyéni felhasználókat néha „Ismeretlen”-ként értelmez a rendszer, de a hálózati 

hozzáférési információk és jelek normálisak, így ez az internet hozzáférést nem 

befolyásolja. 

3. A SIM kártya cseréjekor a készüléket újra kell indítani. 

4. Ha a SIM kártyáján az APN fiókot manuálisan kell beállítani, akkor kérjük olvassa el 

az útmutató „Router 4G mód beállítása” fejezetét 

 

3. Más módú internet beállítás 

3.1 A beállításhoz szükséges interfészt a következő módon érheti el: 

◦ 1. Alapértelmezett beállítás mellett indítsa el a készüléket, majd várjon 90 másodpercet 

annak elindulásáig 

◦ 2. Csatlakoztassa a készülék LAN portját a számítógéphez hálózati kábel segítségével 

◦ 3. A böngészőben adja meg a 192.168.10.1-es IP címet az interfész eléréséhez 

◦ 4. A számítógép böngészőjében adja meg a 192.168.10.1-es IP címet, hogy megjelenjen 

a készülék belépési oldala. A készülék alapértelmezettként Router módban van. Az első 

bejelentkezéskor be kell állítania egy jelszót. A készülék nyelve lehet kínai vagy angol, 

melyet a jobb felső sarokban tud beállítani. 

3.2 A varázslóban 4 működési mód közül választhat: AP mód, Bridge/Híd mód, Router mód, 

Repeater/Ismétlő mód. 

 

 
 



3.3 Válassza ki az AP módot és állítsa be az IP címet és az alhálózati maszkot. Mindkettőnek 

ugyanabban a hálózati szegmensben kell lennie (mint felső hálózat), és nem lehetnek ellentétesek a 

felső hálózati router IP címével. A beállítás után megtekintheti a készüléket az Ön által beállított IP 

címen akkor is, ha a készülék LAN porton keresztül csatlakozik az Internethez. 

1. Megjegyzés: AP módban az egyéb csatlakoztatott eszközök IP címét a fölöttes hálózati 

router fogja meghatározni. 

2. Az AP módban egy intranetes IP címet is be kell állítani (ez ne legyen ugyanaz, mint a 

fölöttes router e-mail címe!) Ha szeretné kezelni az eszközt, akkor manuálisan állítsa be 

az IP címet ugyanabba a szegmensben, mint amelyben az intranet e-mail címe található. 

 

3.4 AP mód: 2.4G/5.8G-s WIFI SSID-t, jelszót, csatornát és országot tud előre beállítani. Miután 

beállította a készülékhez LAN porttal csatlakozó internetet, egyéb mobil eszközöket is 

csatlakoztathat az SSID-hoz. 

Jegyzet: Ha a készülék 2.4G-s, akkor az 5.8G-s beállítási lehetőség nem elérhető! 

 

 
3.5 Bridge/Híd mód: kérjük győződjön meg róla, hogy a fölöttes hálózaton a WDS-t bekapcsolta. 

AP móddal rendelkező készülék esetében állítsa be az intranet szegmenst (ne legyen ugyanaz az IP 

címe, mint a felettes routeré), majd válassza ki az áthidalni kívánt WIFI SSID-ját (tegyen 

különbséget 2.4GHz-es és 5.8GHz-es hálózatok között), majd adja meg a jelszót. (A jelszó ugyanaz, 

mint a felettes routeré.) 

 

Adja meg a készülék SSID-ját és jelszavát, majd fejezze be a beállításokat. 

 

 

3.6 Ismétlő mód: az AP készülék be tudja állítani a belső hálózati szegmenst (az állomás IP címe ne 

legyen ugyanaz, mint a felettes eszköz-állomás IP címe) majd válassza ki az továbbítani kívánt 



WIFI SSID-ját (tegyen különbséget 2.4GHz-es és 5.8GHz-es hálózatok között) 

Adja meg a készülék SSID-ját és jelszavát, majd fejezze be a beállításokat. 

 

3.7 Router mód: négy módon tud az internethez csatlakozni: PPPOE, 4G, Statikus és DHCP. 

4G mód: ebben a módban választhatja az automatikus APN-t, vagy manuálisan is beállíthatja az 

APN fiókot. (Az APN fiókot az operátor biztosítja.) 

Adja meg a készülék SSID-ját és jelszavát, majd fejezze be a beállításokat. 
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