
Comfast Wireless (WIFI) Router 

 

Beüzemelési útmutató 

 

1. Csatlakoztatási diagram 

◦ Ha tárcsázós internetet használ, akkor 

kérjük kövesse az 1,2,3,4-es lépéseket 

◦ Ha széles sávú internetet használ, akkor 

kérjük kövesse a 2,3,4-es lépéseket és 

csatlakoztassa a WAN portot közvetlenül a 

WIFI routerhez. 

 

  Tárcsázós Internet: telefonkábel 

  széles sávú internet: Ethernet port 

  WIFI csatlakozás 

   Keresse meg a WIFI jelet, az SSID 

   COMFAST_MAC 6 

szám/COMFAST_MAC_4 szám_2G 

   WIFI router/csatlakozó aljzat/ 

2) WAN port csatlakoztatása 

3) LAN port csatlakoztatása 

4) Áramkábel csatlakozója kábeles csatlakozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beállítás lépései 

2.1. Várjon 20 másodpercet a készülék indulásáig. Keresse meg az SSID-t (COMFAST_xxxxxx) 

vezeték nélkül, vagy csatlakoztassa a hálózati kábelt a LAN portba. Adja meg az IP címet 

(192.168.10.1), majd lépjen be az eszközkezelő oldalra és adja meg a belépési jelszót. 

2.2. Router hálózati típusadatainak beállítása (PPPoE, felhasználónév, Szerver) 

2.3 Adja meg az SSID-t és kattintson a → -ra a beállítások befejezéséhez. 

2.4. Adja meg a belépési jelszót. 

2.5 Módosítsa a router hálózatát és a WIFI alapvető információit. 

2.6 Ismétlő Mód beállítása: lépjen be a Haladó beállítások → WIFI beállítások → Ismétlő mód 

 

3. GYIK 

1. Elfelejtettem a felhasználónevet és a jelszót, mit tegyek? (hogyan tudom 

újraindítani az készüléket?) 

Ebben az esetben térjen vissza a gyári beállításokhoz, így a felhasználónév és a jelszó is ismét az 

alapértelmezett lesz. A készülék alján található egy Reset gomb, nyomja be és tartsa lenyomva 10 

másodpercig (miközben az eszköz működik); a jelzőfény 3 villanása után engedje fel a gombot. 

2. Mit tegyek, ha nem tudom megnyitni a készülék adminisztrátor oldalát? 

A) Kérjük győződjön meg róla, hogy a számítógépe IP címe és az adminisztrátor oldal ön által 

megadott IP címe ugyanabban a hálózati szegmensben található. Például ha a készüléke 

alapértelmezett IP címe a 192.168.10.1, akkor a számítógépe IP címének 192.168.10.x-nek kell 

lennie. (x egy egész szám 2 és 254 között) 

B) Kérjük ellenőrizze, hogy a böngészője beállítása „Soha ne tárcsázzon a csatlakozáshoz” és 

kapcsolja ki a proxyt. Ezt az alábbi lépésekkel tudja megtenni (Explorer esetén): Eszközök → 

Internet opciók → Hálózati adatok → válassza ki a „soha ne tárcsázzon csatlakozáshoz” 

lehetőséget; illetve távolítsa el a LAN beállításoknál a proxy szervert 

C) Próbáljon meg másik számítógéppel csatlakozni. Ha egyik fent leírt opció sem segít, akkor 

kérjük térjen vissza a gyári beállításokhoz a Reset gomb megnyomásával és jelentkezzen be újra. 

3. Miért nem találja meg a laptopom a WIFI SSID-t? 

A) Ha a laptopja beépített hálózati adapterrel rendelkezik, akkor kérjük győződjön meg róla, hogy a 

WIFI funkciót bekapcsolta (használja a laptopja útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a laptop 

gyártójával) 

B) Az eszközkezelő felületen ellenőrizze, hogy a hálózati adapter illesztőprogramja sikeresen 

feltelepült-e. 

C) Ellenőrizze, hogy WIFI szolgáltatást bekapcsolták-e. Kattintson a jobb gombbal a Sajátgép-re és 

a „Számítógép kezelése” varázslóban válassza ki a „Szolgáltatások és alkalmazások” lehetőséget, 



majd a Szolgáltatások fülön válassza ki a „WIFI zéró konfiguráció” lehetőséget és ellenőrizze az 

értéket. 

D) Kérjük győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a WIFI-t és az SSID sugárzást. 

E) Menjen közelebb a routerhez és próbálja meg újra. Kerülje az olyan tárgyak közelségét, amelyek 

akadályozzák a WIFI jel közvetítését. Ha a fenti tippek sem segítenek megoldani a problémát 

kérjük próbáljon meg egy másik WIFI adaptert csatlakoztatni a routerhez. Ha még így sem 

működik, akkor kérjük térjen vissza a gyári beállításokhoz a Reset gomb megnyomásával. 

 

Karbantartási szabályok 

 

Kedves Vevőnk, 

 

köszönjük, hogy Comfast terméket vásárolt. Jogai védelme érdekében kérjük olvassa el az alábbi 

karbantartási szabályokat. 

 

Az alábbiakra nem vonatkozik az ingyenes karbantartás (ilyen esetekben külön térítés ellenében 

tudunk szervizelési szolgáltatást biztosítani.) 

 

• a beüzemelési útmutatóban találhatók információk be nem tartásából eredő hibák, 

károsodások 

• a limitált garancián túl, a garanciaidőben; jogosulatlan változtatások, a vonalkód eltávolítása 

• a beállítási fájlok engedély nélküli módosítása, a készülék lényeges részeinek szétszerelése 

• váratlan tényezők, vagy emberi tevékenységekből eredő károsodások, mint pl. nem 

megfelelő áramfeszültség, hőmérséklet, vízkár, törés, rozsda vagy oxidáció stb. 

• egyéb, nem a készülék dizájnjából, gyártási hibából eredő minőségi kifogások 

 

Beüzemelési útmutató 

 

Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co. Ltd Company 

Minden jog fenntartva 

 

A kifejezett írásos engedélyünk nélkül a készülék, vagy annak bármely része nem másolható, 

reprodukálható, írható át, vagy fordítható le részben vagy egészben. Az útmutató és a készülék 

semmilyen formában (elektronikusan, mechanikusan, nyomtatva stb.), sem használhatók reklám- 

vagy üzleti célokra. 

 

A Comfast a Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co. Ltd cég bejegyzett 

védjegye. 

 

Az útmutatóban említett termékspecifikációk és tulajdonságok tájékoztató jellegűek és bármikor 

frissítésre kerülhetnek, előzetes tájékoztatás nélkül. Az útmutatóban található információk a 

felhasználó tájékoztatását szolgálják és nem képeznek garanciális alapot. 

  

Gyártó: Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co. Ltd 

Cím: Kína, Shenzhen, Longhua kerület, Tenglong Road, Tao Jindi Electronic Business Incubation 

Base, B épület, 607-610-es szoba 

Hotline: 4009-001-766 

Web: en.comfast.com.cn 


