VigorAP 802

802.11ac Dual-band Wall Plug AP
Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja
Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i
zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku
wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów , zobowiązujemy się do dokonania
naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w
każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności . Wszelkie wymiany będą
polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równowartościowych produktów wyłącznie
według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany,
dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej, lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje
dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające
znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i
dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.

 Zawartość pudełka
 Access point Vigor

 Skrócona instrukcja obsługi

 Kabel RJ-45 (Ethernet)
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 Opis komponentów

LED

Status

ACT

Nie świeci
Miga

2.4G

Świeci
Nie świeci
Miga
Świeci
Nie świeci
Miga
Świeci
Nie świeci
Miga
Świeci

5G

LAN

Uplink

Nie świeci

Miga

Mode

świeci
Miga raz
Miga dwukrotnie

Objaśnienie
System nie gotowy.
Wolno: system gotowy i pracuje prawidłowo.
Szybko: system uruchamia się lub jest przywracany do ustawień
fabrycznych.
Punkt dostępowy 2.4GHz gotowy.
Punkt dostępowy 2.4GHz niegotowy.
Transmisja danych.
Punkt dostępowy 5GHz gotowy.
Punkt dostępowy 5GHz niegotowy.
Transmisja danych.
Port LAN podłączony.
Port LAN rozłączony.
Transmisja danych.
Tryb AP: kabel Ethernet podłączony
Tryb Mesh: podłączony do sieci Mesh
Tryb Extender: podłączony do innego AP
Tryb AP: kabel Ethernet rozłączony
Tryb Mesh: niepodłączony do sieci Mesh
Tryb Extender: niepodłączony do innego AP
Tryb AP: Skanowanie otaczającej sieci lub włączony WPS
(oczekiwanie na klientów bezprzewodowych)
Tryb Mesh: łączenie z siecią Mesh
Tryb Extender: łączenie z innym AP
VigorAP w trybie AP.
VigorAP w trybie Mesh Node.
VigorAP w trybie Range Extender.
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Przycisk

Ustawienia
fabryczne

Naciśniej przycisk dłużej niż 15 sekund. Kiedy diode ACT zacznie
szybko migać, zwolnij przycisk.

Wł./Wył. LED

Wciśniej przycisk I zwolnij w ciągu 2 sekund.

Interfejs

Objaśnienie

LAN

Gniazdo do podłączenia urządzeń sieciowych.
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 Instalacja urządzenia
3.1 Tryb Mesh Node




Podłącz VigorAP do gniazdka elektrycznego.
Ustawienia VigorAP 802 muszą być skonfigurowane przez Mesh Root (np. VigorAP 903)
Użytkownik musi wykryć VigorAP 802 przez Mesh Root a następnie go dodać.

3.2 Tryb Access Point




Podłącz VigorAP do gniazdka elektrycznego.
Użyj kabla RJ-45 do połączenia VigorAP z routerem.
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 Konfiguracja przez Web
1. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z komputerem do jednego z portu LAN.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz http://192.168.1.2 . W wywołanym okienku pojawi się polecenie
aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Wpisz nazwę użytkownika admin, hasło admin i
kliknij Zaloguj - pojawi się główny ekran.

3. Teraz, po pojawieniu się głównego ekranu, kliknij Quick Start Wizard.

Kontakt z dystrybutorem
Jeżeli po wielu próbach urządzenie nadal nie działa prawidłowo skontaktuj sie z dystrybutorem w
celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy
support@draytek.pl.
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