
































DK

Sikkerhedsinstruktioner
Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller 
ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges og for konsekvenserne af dens anvendelse. Produkt 
garanti gælder ikke i tilfælde af brug i strid med de betingelser, der er indeholdt heri.

Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Sikkerhed og vedligeholdelse:
  Undgå at benytte produktet på steder, hvor det er forbudt at anvende trådløse produkter, eller hvor det kan 

forårsage forstyrrelser eller farer (hospitaler, klinikker, sundhedsfaciliteter, etc.).
  HOLD ENHEDEN OG DENS KOMPONENTER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN OG TILLAD IKKE BØRN LEGE MED 

ENHEDEN. DE KAN KOMME TIL SKADE, FORÅRSAGE SKADER PÅ ANDRE ELLER BESKADIGE ENHEDEN. 
UDSTYRET OMFATTER SMÅ, SPIDSE DELE, SOM KAN MEDFØRE PERSONSKADE ELLER GÅ LØS OG FORÅRSAGE 
KVÆLNING.

  Produktet indbefatter en sender og en modtager. Når tændt, modtager og sender den radiofrekvens energi. 
Du skal være forsigtig, når du bruger enheden meget tæt på de medicinsk udstyr, såsom pacemakere og 
høreapparater. Alle trådløse produkter er følsomme over for forstyrrelser, der kan påvirke deres ydeevne.

  Apparatet er beregnet til drift ved en afstand på mindst 20 cm fra enhver person. Manglende overholdelse af 
denne anvisning kan medføre udsættelse for radiofrekvensenergi, der overstiger de grænser, der er fastsat i de 
relevante direktiver.

  Hvor der er en mulig eksplosiv atmosfære, skal du overholde alle anvisninger og skal efter anmodning 
deaktivere enheden og alle andre trådløse enheder. Områder med mulige eksplosive miljøer er tankstationer, 
mellemrum under båd dæk, brændstof eller kemikalie transport og lagerfaciliteter, samt områder, hvor luften 
indeholder kemikalier eller partikler (såsom korn, støv eller suspenderede metalpartikler).

  Åbningerne på toppen og i bunden er beregnet til ventilation. For at sikre pålidelig drift af enheden og for at 
beskytte den mod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes.

  Apparatet må aldrig placeres i nærheden af   eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget 
installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.

  Brug kun den vekselstrømsadapter, der er inkluderet i produktpakken. Enhver anden adapter kan beskadige 
enheden. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.

  Sørg for, at du har indsat de medfølgende kabler i produktpakken i de rigtige porte for korrekt funktion.
  Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne enhed gennem andre end "RESET" hullet, da de kan berøre 

strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand, eksplosion eller elektrisk stød og 
beskadige enheden permanent. 

  TÆND IKKE enheden, hvis der er gasudslip, forsøg ikke at adskille enheden eller nogen af   dens tilbehør, 
herunder strømforsyningen, forsøge ikke at reparere strømforsyningen og dens kabel.

  Spild ikke væske af nogen art på enheden og brug ikke denne enhed i nærheden af   vand (f.eks nærheden af   et 
badekar eller svømmebassin, i en fugtig kælder. Etc.).

  UNDGÅ at enheden udsættes for fugt, støv eller ætsende væsker, og brug ikke enheden udendørs, sørg for at 
alle tilslutninger er placeret indendørs for at undgå risiko for elektrisk stød.

  Undgå at anvendelsen af   denne anordning i tordenvejr og i direkte sollys.
  Sluk for enheden helt, før rengøring. Enheden kan slukkes helt, når AC-adapteren er ikke er tilsluttet. Brug ikke 

flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud til rengøring.
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  Tag altid ledningen ud af stikkontakten, og afbryd alle andre kabler, inden service af dette produkt. Under 
følgende betingelser, må produktet serviceres af kvalificeret servicepersonale;

a) Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
b) Hvis der er spildt væske ind i enheden.
c) Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
d) Hvis enheden ikke fungerer, når betjeningsinstruktionerne følges.
e) Hvis enheden har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
f) Hvis enheden udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov 

Håndtering og Transport:
  Håndter enheden omhyggeligt for at undgå skader. Undgå at tabe, bøje eller slå den.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET:

(Elektrisk og elektronisk produkt affald)

Tegnene anbragt på produktet eller dets ledsagende manualer viser, at det ikke må bortskaffes 
sammen med andet husholdningsaffald, når dets livscyklus er forbi. For at undgå mulige sundheds- og 
miljørisici (på grund af forkert bortskaffelse af affald), og for at sikre en bæredygtig materialegenvinding, 
venligst adskil den fra andre typer affald, eller kontakt den forretning, hvor de købte produktet, eller 
lokale tjenester for at finde ud af, hvor og hvordan de kan levere produktet til miljømæssig forsvarlig 
bortskaffelse. Erhversmæssige brugere bør kontakte deres leverandører og kontrollere de vilkår og 
betingelser, der er fastsat i deres indkøbskontrakter. Produktet må ikke blandes med almindeligt affald.
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Range Extender 1600 Mbit/s
1. UDVID DIN TRÅDLØSE RÆKKEVIDDE

a. AUTOMATISK OPSÆTNING: via  knappen
Tænd for Range Extender og vent indtil den starter op 
(3 minutter). Hvis den trådløse router har en WPS-knap, 
kan du konfigurere Range Extender automatisk ved 
at trykke på "WPS" knappen på den eksisterende 
router i 2 sekunder og derefter  på Range Extender i 
2 sekunder. Vent venligst 5 minutter.

Fig. 1
b. AUTOMATISK OPSÆTNING: via mobil enhed
Hvis den trådløse router ikke har en WPS-knap, skal du 
følge vejledningen nedenfor.

Fig. 2
Tænd for Range Extender og vent indtil den starter op 
(3 minutter). Opret forbindelse til det trådløse netværk 
i Range Extender via den trådløse enhed (laptop, tablet 
eller smartphone). Standard navn og adgangskode er 
mærket i bunden af enheden.
Åbn en webbrowser, og skriv 
"http: //extender1600.local" eller "192.168.2.254" i 
adresselinjen. Følg derefter vejledningen på skærmen.

2. BRUG SOM ADGANGSPUNKT

Dette produkt kan også anvendes som et 
adgangspunkt. Tilslut Range Extender til det 
eksisterende netværk med Ethernet-kablet og tænd den. 
Vent indtil både 2,4 GHz og 5 GHz lysdioderne konstant 
er skiftet til grønt (ca. 3 minutter). Standard navn og 
adgangskode er mærket i bunden af enheden.

Fig. 3

3. TILFØJ ENDUN EN STRONG RANGE EXTENDER TIL 
DIT NETVÆRK

Du kan tilføje yderligere STRONG Range extendere til 
dit netværk ved at følge instruktionerne i "1. Udvid din 
trådløse rækkevidde". *

* STRONG kan ikke garantere kompatibilitet med range extendere 
af andre mærker.

4. AIRPLAY KOMPATIBEL LYDAFSPILNING

Tilslut et lydkabel til AUDIO bøsningen på Range 
Extender (lydkablet er ikke inkluderet i emballagen). Åbn 
et AirPlay kompatibelt program på din mobil enhed. 
Vælg en musikfil, og klik på AirPlay-knappen. Vælg 
“Extender1600” på listen.

Fig. 4

5. USB DISK OG PRINTERDELING

a. Disk

Sæt en USB-enhed til USB-stikket på Range Extender. 
På en PC med Windows OS, find “Extender1600NAS” 
i "Netværk" menuen. På en PC med Mac OS X, skal du 
finde “Extender1600NAS” i "Finder" menuen.

b. Printer

Sæt USB-kablet fra printeren til USB-stikket på Range 
Extender (USB-kablet er ikke inkluderet i emballagen). 
Installer printerdrivere på din pc. Nu kan du bruge 
printeren trådløst.

Fig. 5



TIPS TIL AT OPNÅ DEN BEDSTE YDELSE:

  Hold enheder væk fra:
  potentielle kilder til elektrisk interferens. Udstyr, 

der potentielt forårsager interferens omfatter 
loftsventilator, alarmsystemer, mikrobølgeovn, 
pc'er og trådløse telefoner (telefon og base).
  store metaloverflader og objekter. Store 

genstande og brede overflader som glas, 
isolerede vægge, akvarier, spejle, mursten og 
beton vægge kan også svække de trådløse 
signaler.

  Brug enheden opretstående stilling, luk ikke for 
ventilationsåbningerne.

  Brug af USB 3.0 flash disk kan ikke anbefales, da 
det kan have negative virkninger på den trådløse 
ydeevne. Det anbefales også at tilslutte harddiske 
til USB-porten med et 20 cm kabel.
  Opbevarings temperaturområde på -40 ° C ~ +70 ° C 

og luftfugtighed på 0% ~ 90% anbefales.

NOTE  Genskab fabriksindstillingerne for 
at ændre betjeningstilstande: jævnt 
tryk på nulstillingsknappen med en 
metal papirclips (i en lille åbning på 
bagpanelet) i 10 sekunder. Lysdioderne 
i fronten vil midlertidigt "flimre" 
og enheden vil genstarte (på ca. 3 
minutter) fabriksindstillingerne.

LED STATUS EVENT

Power

Slukket Ingen strøm.

Konstant Hvid Strøm er tændt.

Blinker Hvid Enhed er ikke klar. Vent venligst

Wireless

5 GHz

& 2.4 GHz

Slukket Trådløs radio er ikke aktiv.

Blinker grøn Forbinder... Vent Venligst.

Blinker grøn (4s 
TÆNDT 4s SLUKKET)

Enhed er ikke konfigureret. Venligst insatller enheden ved 
hjæp af installations instruktionerne.

Grøn Trådløs forbindelse er etableret (god signal styrke).

Rød Forbindelses fejl eller svagt signal. Prøv venligst at installer 
Range Extenderen et andet sted tætter på din trådløse router.

SYMBOLFORKLARING

a) Internet

b) Router

c) Vent venligst 3 minutter

d) Vent venligst 5 minutter

e) Hi-Fi system eller Højtaler

f) USB disk

g) USB printer

GENERELLE DATA

Strømforbrug i drift: max. 18 W

Strømforbrug i standby: 6.2 W

Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C

Opbevaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C

Luftfugtighed: 0% ~ 90%



EN

STRONG declares that this item complies with the basic 
requirements and other relevant regulations of directives RED 
Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related 
Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the 
following internet address: 
http://www.strong.tv/en/doc

DE

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen 
der Richtlinien RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign 
requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/
EC; RoHS Directive 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung 
steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: 
http://www.strong.tv/en/doc

FR

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base 
et aux autres dispositions et directives applicables RED Directive 
2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products 
Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible 
via l'adresse Internet suivante : http://www.strong.tv/en/doc

IT

STRONG dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di 
base e di altri regolamenti pertinenti delle direttive RED Directive 
2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products 
Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di 
conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.strong.tv/en/doc

ES

STRONG declara que el producto cumple con los requisitos básicos 
y otras normas pertinentes de las Directivas RED Directive 2014/53/
EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 
2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

El documento completo de la Declaración de Conformidad 
EU, está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.strong.tv/en/doc

PT

A STRONG declara que este item está em conformidade com 
os requisitos básicos e outros regulamentos relevantes das 
directivas RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for 
Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

O documento Completo da Declaração de Conformidade 
EU, está disponível no seguinte endereço da 
Internet: http://www.strong.tv/en/doc

SE

STRONG förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande 
kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven RED Directive 
2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products 
Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Den fullständiga texten av Eus försäkran om överensstämmelse 
finns på följande Internetadress: http://www.strong.tv/en/doc

DK

STRONG erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med 
de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i 
direktiverne RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements 
for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Den fulde beskrivelse af EU’s overensstemmelseserklæring kan 
findes på flg. webside: http://www.strong.tv/en/doc

TIPS TIL AT OPNÅ DEN BEDSTE YDELSE:

  Hold enheder væk fra:
  potentielle kilder til elektrisk interferens. Udstyr, 

der potentielt forårsager interferens omfatter 
loftsventilator, alarmsystemer, mikrobølgeovn, 
pc'er og trådløse telefoner (telefon og base).
  store metaloverflader og objekter. Store 

genstande og brede overflader som glas, 
isolerede vægge, akvarier, spejle, mursten og 
beton vægge kan også svække de trådløse 
signaler.

  Brug enheden opretstående stilling, luk ikke for 
ventilationsåbningerne.

  Brug af USB 3.0 flash disk kan ikke anbefales, da 
det kan have negative virkninger på den trådløse 
ydeevne. Det anbefales også at tilslutte harddiske 
til USB-porten med et 20 cm kabel.
  Opbevarings temperaturområde på -40 ° C ~ +70 ° C 

og luftfugtighed på 0% ~ 90% anbefales.

NOTE  Genskab fabriksindstillingerne for 
at ændre betjeningstilstande: jævnt 
tryk på nulstillingsknappen med en 
metal papirclips (i en lille åbning på 
bagpanelet) i 10 sekunder. Lysdioderne 
i fronten vil midlertidigt "flimre" 
og enheden vil genstarte (på ca. 3 
minutter) fabriksindstillingerne.

LED STATUS EVENT

Power

Slukket Ingen strøm.

Konstant Hvid Strøm er tændt.

Blinker Hvid Enhed er ikke klar. Vent venligst

Wireless

5 GHz

& 2.4 GHz

Slukket Trådløs radio er ikke aktiv.

Blinker grøn Forbinder... Vent Venligst.

Blinker grøn (4s 
TÆNDT 4s SLUKKET)

Enhed er ikke konfigureret. Venligst insatller enheden ved 
hjæp af installations instruktionerne.

Grøn Trådløs forbindelse er etableret (god signal styrke).

Rød Forbindelses fejl eller svagt signal. Prøv venligst at installer 
Range Extenderen et andet sted tætter på din trådløse router.

SYMBOLFORKLARING

a) Internet

b) Router

c) Vent venligst 3 minutter

d) Vent venligst 5 minutter

e) Hi-Fi system eller Højtaler

f) USB disk

g) USB printer

GENERELLE DATA

Strømforbrug i drift: max. 18 W

Strømforbrug i standby: 6.2 W

Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C

Opbevaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C

Luftfugtighed: 0% ~ 90%



NO

STRONG erklærer at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i 
direktivene RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for 
Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på 
følgende internettadresse: http://www.strong.tv/en/doc

FI

STRONG vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 
RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy 
Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Täysi teksti koskien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta löytyy 
seuraavasta internet-osoitteesta: http://www.strong.tv/en/doc

CZ

Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje 
základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic RED 
Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related 
Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující 
internetové adrese: http://www.strong.tv/en/doc

SK

Spolocnost STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so 
základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami 
smerníc RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for 
Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na 
nasledujúcej internetovej adrese: http://www.strong.tv/en/doc

HR

STRONG izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim 
propisima i drugim relevantnim regulacijama iz direktiva RED 
Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy 
Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj 
internetskoj adresi:  http://www.strong.tv/en/doc

HU

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak 
és a további idevonatkozó előírásoknak RED Directive 2014/53/
EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 
2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internet címen 
érhető el: http://www.strong.tv/en/doc

BG

STRONG декларира, че това устройство отговаря на базовите 
изисквания и други свързани регулации на директива RED 
Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related 
Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Пълният текст на ЕС декларация за съответствие е достъпен на 
следния интернет адрес: http://www.strong.tv/en/doc

UA

Компанія STRONG повідомляє, що всі характеристики 
пристрою відповідають основним вимогам і основним нормам 
специфікацій RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements 
for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 
2011/65/EU.

Повний текст декларації відповідності ЄС можна отримати в 
Інтернеті за такою адресою: http://www.strong.tv/en/doc
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