
Εγκατάσταση
devolo WiFi Repeater+ ac



Πως να εγκαταστήσεις το devolo WiFi Repeater+ ac

• Μέθοδος A – ρύθμιση μέσω κουμπιών (σελίδες 3-7).
• Μέθοδος B – ρύθμιση μέσω εφαρμογής (σελίδα 8).
• Το WiFi του router(SSID) σου πρέπει να είναι ορατό.
• Ρίξε μια ματιά στο manual του router σου ώστε να δεις

πως ανοίγει το WPS.
• Το φίλτρο MAC πρέπει να κλειστό κατά την εγκατάσταση.
• Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την συσκευή σαν access

point διάβασε το manual.

WiFi Repeater+ ac
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1a 2aΜέθοδος A: Ρύθμιση με το κουμπί

Περίμενε ~ 80 
δευτερόλεπταΒάλτο στην πρίζα
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4a

Μέσα σε
2 λεπτά.

3a

Πάτησε      για ένα δευτερόλεπτο

*

*Κοίταξε τις οδηγίες του router σου για το κουμπί του WPS
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bΜέθοδος B: Ρύθμιση μέσω εφαρμογής

Κατέβασε την εφαρμογή devolo Home Network App

Ο βοηθός εγκατάστασης θα σε βοηθήσει βήμα-βήμα κατά την διάρκεια 

της ρύθμισης.

Κατέβασε την τώρα!
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Κουμπί

LED Ο devolo WiFi Repeater+ ac ... Συμπεριφορά LED 

Διάρκεια
πατήματος

Ενέργεια Συμπεριφορά LED 

Ανάβει κόκκινο

Αναβοσβήνει κόκκινο

Ανάβει λευκό

Αναβοσβήνει λευκό και 
κόκκινο

1-2 δευτερόλεπτα Το repeater είναι συνδεδεμένο με το router

... είναι στην διαδικασία εκκίνησης για 80 
δευτερόλεπτα το μέγιστο

... η σύνδεση με το αρχικό WiFi έχει χαθέι, έλεγξε 
το Wi-Fi του router σου

... είναι σε διαδικασία ρύθμισης με το κουμπί WPS

1.  ... ρυθμίστηκε επιτυχώς

2.  ... έχει ρυθμιστεί σωστά και η σύνδεση είναι
   σε καλή κατάσταση

3.  ... είναι σε λειτουργία access point

...η μεταφορά δεδομένων δεν είναι ιδανική λόγω 
απόστασης. (Έλεγξε την εφαρμογή για 
περισσότερες πληροφορίες)

Αναβοσβήνει λευκό χρώμα 
Μέγιστη διάρκεια 2 λεπτά

Αναβοσβήνει αργά λευκό

Κουμπί Wi-Fi

Wi-Fi LED Ο devolo WiFi Repeater+ ac ... Συμπεριφορά LED 

Διάρκεια
πατήματος

Ενέργεια

... είναι έτοιμος να συνδεθεί με τις φορητές 
συσκευές σας

Συμπεριφορά LED

Ανάβει λευκό

Αναβοσβήνει λευκό

Καμία

1 δευτερόλεπτο Η λειτουργία WPS είναι σε εξέλιξη

... προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση μέσω WPS

... δεν έχει πλέον φωτεινές ενδείξεις μια και τις 
έχει απενεργοποιήσει ο χρήστης

*Κατέβασε το manual για περισσότερες πληροφορίες (δες σελ. 11).

Αναβοσβήνει λευκό

...η συσκευή βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης 
λογισμικού

Αναβοσβήνει πολύ γρήγορα
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Support:i
Deutschland www.devolo.de/service

Österreich www.devolo.at/service

Schweiz/Suisse/Svizzera www.devolo.ch/service www.devolo.ch/fr/service

Great Britain www.devolo.co.uk/service

France www.devolo.fr/service

Italia www.devolo.it/supporto

España www.devolo.es/servicios

Portugal www.devolo.pt/Apolo

Nederlands www.devolo.nl/service

Belgien/Belgique/Belgie www.devolo.be/service www.devolo.be/fr/service

Sweden www.devolo.se/support

Ελλάδα https://www.devolo.gr/ypostirixi

Κατέβασε το Manual εδώ: 

https://www.devolo.gr/ypostirixi/lipseis

Βρες περισσότερες πληροφορίες στην γλώσσα σου για:

• Βοήθεια στην εγκατάσταση
• Συμπεριφορά LED και κουμπιών
• Σύνοψη δικτύων
• Ρύθμιση access point

Περισσότερες πληροφορίες
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| DE | Garantie: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollstän-
digen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.  
Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen  
ist nicht möglich!

| AT | CH | Garantie: 3 Jahre
Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten,  bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den 
Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantie- 
bedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

| FR | CH | BE | NL| Ga rantie: 3 ans
Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la pério-
de de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. 
Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo. Vous trouverez 
l’ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet  www.devolo.com/warranty.

| GB | SE | FI | NO | DK|Wa rr anty: 3 years
If your devolo device is found to be defective during initial installation or within the warranty period, 
please contact the vendor who sold you the product. The vendor will take care of the repair or warranty 
claim for you. The complete warranty conditions can be found at  www.devolo.com/warranty.

| GR | Εγγύηση: 3 ετών
Εάν η devolo συσκευή σας βρεθεί να είναι ελαττωματική κατά την διάρκεια της αρχικής 
εγκατάστασης ή μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παρακαλώεπικοινωνήστε με το κατάστημα 
που το αγοράσατε. Το κατάστημα μετά θα προβεί στην αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα 
με την εγγύηση. Οι όροι της εγγύησης μπορούν να βρεθούν στην σελίδα www.devolo.gr/fileadmin/
Web-Content/DE/support/garantie/devolo-genikoi-oroi-eggyisis.pdf

| BE | NL   | Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, 
neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het 
product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze 
website www.devolo.com/warranty.

| ES |G arantia: 3 años
de

n

Si su dispositivo devolo presenta algún defecto en la primera puesta en marcha o durante el 
período garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Éste se 
encargará de la sustitución o reparación del producto devolo. Encontrará las condiciones para la 
garantía completas e nuestra página web www.devolo.com/warranty.

| PT  |Garantia: 3 anos
o
,
e

Se o seu dispositivo devolo apresentar um defeito na primeira colocação em funcionamento ou 
dentr do período de garantia, dirija-se ao fornecedor onde adquiriu o produto devolo. Este irá, em 
seu nom e solicitar à devolo que efectue a troca ou reparação do equipamento. Poderá encontrar as 
condições d garantia completas na nossa página web: www.devolo.com/warranty.
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devolo AG
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Germany

www.devolo.com
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