WIRELESS AC 2600

CIRRUS
ROUTER

SUPPORT
Våra produkter är av hög kvalitet och Svive ger dig
10 års garanti på din nya produkt.
Gratis online-support på www.svivelife.com
Om du behöver hjälp med att installera din nya produkt.
Designad av Svive, Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norge

UPPLEVER DU INSTABILT NÄTVERK/
LÅG HASTIGHET?
I områden med många trådlösa nätverk kan det uppstå störningar
mellan flera routrar (från grannar etc.). Detta beror på att routrarna
använder samma sändningskanal/sändningsfrekvens. Om du
upplever ostabilt nätverk/dålig hastighet, rekommenderar vi att du
ändrar sändningskanalen/sändningsfrekvensen i inställningarna
för din SVIVE CIRRUS-ROUTER.

BEHÖVER DU UTÖKAD TÄCKNING?
Upplever du områden/rum i huset med dålig signal/täckning?
SVIVE CIRRUS-ROUTERN fungerar perfekt tillsammans med en
SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER (nätverksutökare).

Denna utrustning och dess nätadapter har certiﬁerats och befunnits uppfylla
de nödvändiga europeiska direktiven för EMC och LV för ITE-utrustning.
Endast för inomhusbruk. Se www.svivelife.com för mer information.

SVIVE FRACTUS
RANGE EXTENDER

Försäkran om överensstämmelse enligt EU-direktiv 1995/5/EF (R&TTE): Svive förklarar
härmed att denna nätverksswitch är i överensstämmelse med de grundläggande kraven
och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1995/5/EF.
Försäkran om överensstämmelse kan läsas på http://www.svivelife.com

SVIVE CIRRUSROUTER

SNABBSTART
1 ANSLUT TILL

2 DITT NÄTVERK

Börja med att ansluta den medföljande strömadaptern.
Anslut sedan den medföljande nätverkskabeln mellan den
blå porten märkt«INTERNET» på SVIVE CIRRUS-ROUTERN
och modemet från din internetleverantör.

Det trådlösa nätverket är färdiginstallerat med ett unikt
namn (1) och lösenord (2). Du kan hitta detta på undersidan
av din SVIVE CIRRUS-ROUTER.
1
2

STRÖM

SVIVE CIRRUS-ROUTER

MODEM

3 ANSLUT TILL DITT NYA NÄTVERK
På listan över tillgängliga trådlösa nätverk hittar du
SVIVE CIRRUS-ROUTERN (t.ex.) SVIVE_6C3278).
Använd lösenordet (se steg 2) för att ansluta till enheter
som mobil, PC, surfplatta, etc.

VÄLJ NÄTVERK
nett_123
SVIVE_6C3278
SVIVE_6C3278_5G
nett_456

INSTÄLLNINGAR
För åtkomst till inställningarna på din SVIVE CIRRUSROUTER; ändra nätverksnamn och lösenord, logga in på
routern genom att skriva http://192.168.10.1 i din webbläsare.
(användarnamn = admin och lösenord = admin)

http://192.168.10.1
ANVÄNDARNAMN:
LÖSENORD:

admin
admin

LOGGA IN

