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Du har nu skaffat dig en Tilgin MESH-extender.
Antingen har du haft en Tilgin MESH Router sedan tidigare eller så har du just kopplat in den.
Oavsett kommer dina MESH-enheter tillsammans skapa ett enhetligt nätverk som ger dig ett
snabbare WiFi med bättre täckning i ditt hem.
Din internet-operatör kommer att hålla dina MESH-enheters inbyggda mjukvara uppdaterad
men även kunna hjälpa dig på distans om något mot förmodan skulle hända.
Installationen är mycket enkel och sker i stort sett automatiskt och i följande guide kommer vi ge
en enkel anvisning steg-för-steg hur du kommer igång med ditt MESH-system.
Vi börjar med att bekanta oss med anslutningar och knappar på baksidan samt lamporna på
framsidan.

Uttag och knappar på baksidan

Lampor på framsidan
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1) Anslutning av din MESH Extender IHD103 till din MESH
Router via WPS
1.

Håll till i närheten av din MESH Router när du sätter igång med installationen.

2.

Sätt i strömkabeln i närmaste strömuttag och anslut den tunna kabeln från strömadaptern till det runda uttaget på din MESH Extender.

3.

Vänta i ca 5 minuter tills att båda lamporna på framsidan långsamt blinkar rött.

4.

Om det har gått mer än 20 minuter och båda lamporna lyser rött, starta om enheten
genom att dra ut strömkabeln, räkna till 20, sätt i strömkabeln igen och vänta igen.

5.

Tryck på WPS-knappen som finns på baksidan av din MESH Router i 2 sekunder

6.

Tryck på WPS-knappen som finns på baksidan av din MESH Extender i 2 sekunder.

7.

WiFi-lampan på framsidan av din MESH-Extender kommer då att blinka grönt (snabbt).

8.

Efter att anslutningen är upprättad börjar WiFi-lampan lysa grönt.

2) Placering av din Tilgin MESH Extender IHD103
1.

Flytta din Extender till en annan plats i hemmet. WiFi-lampan indikerar om signalen är
tillräckligt bra (Grönt är bra, Orange är medelbra och röd är svag signal). Fösök hitta
ett ställe där signalen är bra men på gränsen att bli medelbra.

2.

Testa gärna WiFi-hastighen på olika platser i hemmet genom att ladda hem och köra
appen ”WiFi Sweetspots” till din telefon innan du är nöjd med placeringen.

3) Anslutning av din MESH Extender IHD103 via nätverkskabel
din vanliga Router
1.

Anslut en nätverkskabel från uttaget markerat med LAN på den vanliga Routern.

2.

Anslut den andra änden av samma nätverkskabel till det grå WAN uttaget på din
MESH Extender.

3.

Sätt i strömkabeln i närmaste strömuttag och anslut den tunna kabeln från strömadaptern till det runda uttaget på din MESH Extender.

4.

Vänta tills STATUS-lampan växlar från rött till grönt ljus.

5.

Om så önskas kan nu flera MESH Extenders anslutas till din första Extender via WPS
punkt med hjälp från punkt 1.5-2.2 men med skillnaden att du ansluter till den första
extendern.
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4) Fabriksåterställning av MESH Extender IHD103
1.

Håll in både WiFI och WPA knapparna intryckta i 7 sekunder.

2.

Båda lamporna på framsidan kommer nu att blinka snabbt i rött ljus när fabriksåterställningen har påbörjats.

3.

Vänta i ca 10 minuter och anslut sedan enheten på nytt.

Vad betyder lamporna på Tilgin MESH Extender
Lampa

STATUS

WIFI

Ljus

Betydelse

Grön

Normal funktion

Grön (blinkar snabbt)

Ansluten till internet-operatör och uppgraderas.

Orange (blinkar långsamt)

Enheten är ansluten men har kommunikationsproblem m operatör

Röd (blinkar snabbt)

Fabriksåterställning pågår

Röd (blinkar långsamt)

Kan inte ansluta till internetoperatör

Röd

Inte klar, uppstart pågår

Släckt

Enheten har ingen ström

Grön

Ansluten via bra WiFi-signalstyrka eller
nätverkskabel

Grön (blinkar snabbt)

Ansluter till annan enhet via WPS

Orange

Ansluten via medelgod WiFi-signal

Röd

Ansluten via svag WiFi-signal. Flytta enhet närmare annan MESH

Röd (blinkar långsamt)

Ingen anslutning via WiFi. Flytta enheten
eller installera den.

Röd (blinkar snabbt)

Fabriksåterställning pågår (STATUS-lampan bör ha samma ljus)

Släckt

WiFi är avstängd/återställs eller ström
saknas. Vänta ca 10 minuter.

Vi hoppas du får både nytta och nöje med din nya Tilgin MESH Extender.
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