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1. Termék Leírása 
1.1. Az eszköz a vezeték nélküli LAN hálózat kiegészítője, ami megnöveli a 

Wi-Fi hatótávolságát, hasznos, kényelmes, és egyszerű beüzemelni! 
 

 

WPS/Reset: Tartsa nyomva a gombot 1-2 másodpercig, a WPS funkció 

eléréséhez! (Megjegyzés: WPS kizárólag a mobil készülékek vezeték nélküli 

használatát támogatja! Tartsa nyomva 5 másodpercig a gombot, a gyári 

beállítások visszaállításához! 

1. Vihar esetén távolítsa el az áramforrásból, hogy megvédje a 

készüléket! 

2. Tartsa távol főforrásoktól, és tartsa jól szellőző helyen! 

3. Kérjük tartsa vízmentes helyen, tároláskor, szállításkor, használatkor! 



2. Ismétlő Mód Beállítása 
2.1 Alapértelmezés szerint ismétlő módban van. (Ne csatlakoztassa az 
Ethernet port-ot közvetlenül a routerhez.) 
2.2 A készülék áramellátása után csatlakoztassa a WiFi-hez 
COMFAST_XXXX_2G / COMFAST_XXXX_5G hálózatokon keresztül, vagy 
kábelen keresztül csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez. 
2.3 Nyissa meg a böngészőt, és írja be a 192.168.10.1 parancsot a 
bejelentkezési oldal eléréséhez. Csak az első bejelentkezéskor kell beállítani a 

jelszót! A  ikon a nyelv kiválasztására szolgál.  
2.4 A jelszó beállítása után automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló 
hálózatokat. (Ha módosítani szeretné az üzemmódot, kérjük, várjon a 

szkennelés befejezésével, és kattintson a kezdőlapra  a beállításhoz). 
Válassza ki az ismételni kívánt SSID-t, és adja meg az útválasztó jelszavát! 
 

 
 

  



2.5. Sikeres csatlakozás után a megnövelt hálózat Wi-Fi neve az eredeti Wi-Fi 

hálózat neve megtoldva a hálózat frekvenciájával. (xxxx-2G/5G, például: 

Network-2G) 

 

3. Egyéb beállítások 
3.1. A főoldalon 3 elérhető mód közül választhat: Ismétlő mód, AP mód, 

Router mód (PPPoE, Statikus IP, DHCP) Amennyiben Áthidaló 

üzemmódban kívánja használni, lépjen be a haladó beállításokba.   

  



 

4. GYIK 
K: Sikeres beállítás után nem tudok internetezni.  

V: Kérjük, ellenőrizze a jelszót, hogy helyes-e, ha nem, kérjük, írja be a 

megfelelő jelszót.  

K: A hálózati sebesség a sikeres beállítás után nagyon lassú.  

V: Kérjük, lépjen be az eszközbe, hogy ellenőrizze, hogy a "Felszerelés és a fő 

AP távolság" megfelelő-e. Ha nem, akkor beállíthatja az ismétlő helyzetét. Az 

állapot oldal ellenőrzése: A kiterjesztett WiFi sikeres csatlakoztatása után 

megadhatja a 192.168.10.1 IP-címet a mobil böngészőjében vagy a PC-n, 

hogy ellenőrizze az ismétlő állapotát.  

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az eredeti hálózat IP-címe nem lehet 

192.168.10.1 



További kérdés esetén, kérjük, keresse fel a gyártó oldalát: 

www.szcomfast.com 
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