
Handleiding 

LB Products
Wireless-N Wifi repeater



1 Het product 3

1.2 Pak het apparaat uit 3

1.3 Introductie van het apparaat 4

1.4 Opzetten van een draadloos netwerk 4

1.4.1 Wireless AP mode 4

1.4.2 Wireless repeater mode 5

1.5 Koppelen van wifi repeater 5

1.5.1 Draadloos koppelen 5

1.5.2 Koppelen met kabel 6

1.5.3 Koppelen Wireless AP mode 8

2 Wachtwoord wijzigen 10

3 Afsluiting 11

3.1 Verkort stappenplan 12



thuiskantoren. Hiermee kan een draadloos netwerk worden
uitgebreid met meerdere

toegangspunten zonder dat een bekabelde backbone nodig is om
ze te koppelen. Het werkt ook goed

met andere 11b / g en 11n protocol draadloze producten.
1.2 Pak het apparaat uit

Haal het apparaat uit de verpakking, de inhoud van de verpakking
is:

 DTRONIC-WR03
 RJ45 netwerk kabel

 Snelle (Engelse) handleiding 

1 Het product
Lees de inhoud van de gebruikershandleiding zorgvuldig door om de producten veilig en effectief te
gebruiken. U wordt geadviseerd om deze correct te bewaren voor uw installatie en als naslagwerk.
Gelieve het product niet te demonteren of het zegel eraf te scheuren, anders geven we geen garantie
of vervangende service. 

De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Als
er afbeeldingen zijn die niet overeenkomen met het daadwerkelijke product, neem dan het
daadwerkelijke product als standaard. Bijgewerkte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Alle informatie in deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd en ons bedrijf
behoudt zich alle rechten voor. Het is verboden om deze gids geheel of gedeeltelijk uit te delen, te
kopiëren, te bundelen of zonder schriftelijke toestemming van ons te verkopen.

De LB PRODUCTS wifi repeater biedt betrouwbare verbindingen voor laptops, smartphones, tablets en
andere draadloze apparaten. De wifi-repeater is een gecombineerd apparaat voor bekabelde /
draadloze netwerkverbindingen, specifiek ontworpen voor netwerkvereisten voor kleine bedrijven,
kantoren en
thuiskantoren. 

1.2 Pak het apparaat uit
Haal het apparaat uit de verpakking, de inhoud van de verpakking is:
- LB PRODUCTS WIFI REPEATER
- RJ45 netwerk kabel
- Snelle (Engelse) handleiding



1.3 Introductie van het apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: De rechter afbeelding is een ander model, de RJ45 poort zit wel aan dezelfde zijkant.
1.4 Opzetten van een draadloos netwerk
Voor een standaard draadloze opstelling thuis, doe het volgende, u kunt kiezen uit 2 opties om het
apparaat te gebruiken.
1.4.1 Wireless AP mode
De router is verbonden met een bekabeld netwerk en transformeert de bekabelde internettoegang
vervolgens in een draadloos netwerk zodat meerdere apparaten het internet kunnen delen. Dus deze
modus is geschikt voor kantoor, thuis en op plaatsen waar alleen een bekabeld netwerk beschikbaar
is















3 Afsluiting.
 
 

LB PRODUCTS is niet aansprakelijk voor de geleden schade en defecten wanneer
de barcode scanner niet werkt, niet naar behoren werkt of verkeerd gebruikt wordt.
Bovenstaande informatie een samenvatting van diverse bronnen op internet en kan
wellicht de gebruiker ondersteunen.

Zie laatste blad voor een verkort stappenplan




