
Wzmacniacz sygnału – Instrukcja obsługi

2. Widok urządzenia

3. Parametry

1. Informacja ogólna Wireless Signal Repeater to urządzenie służące do 
wzmocnienia sygnału sieci bezprzewodowych. Urządzenie wzmacnia sygnał 
i zwiększa obszar dostępności sygnału. 

4. Obsługa urządzenia.
1. W trybie czuwania, wciśnij „Switch” , by przełączać urządzenie między trybami 
„Single Repeat” i „All Repeat”. Jeśli dioda  Single／All Repeat świeci na czerwono, 
oznacza to,   że urządzenie pracuje w trybie „Single repeat”. Tryb ten umożliwia 
przekazywanie wzmocnionego sygnału, o ile był on wcześniej zapisany w urządzeniu.  
Tryb All Repeat sygnalizowany jest kolorem zielonym. W tym trybie repeater wzmacnia 
i przekazuje dalej wszystkie dostępne sygnały. 
2. Zapisywanie przycisku przywołania Call. W trybie czuwania, naciśnij i przez 
3 sekundy przytrzymaj przycisk „Save”. Urządzenie w tym momencie przejdzie w tryb 
zapisywania. Sygnalizator stanu pracy urządzenia zacznie mrugać światłem krótkim, 
następnie długim. Naciśnij przycisk przywołania „Call”, a urządzenie wyda 
charakterystyczny dźwięk „Du”. Następnie naciśnij przycisk „Save”. Usłyszysz dźwięk 
„Du-Du-Du”, który oznacza poprawne przeprowadzenie operacji. By wyjść z trybu 
zapisywania, wciśnij przycisk „Delete”. 
3. Autodiagnostyka – jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, przytrzymaj przez 
7 sekund przycisk „Save”. Urządzenie przejdzie w tryb autodiagnostyki. Dioda Save 
zacznie szybciej mrugać, a po chwili wolniej. Naciśnij przycisk „Save”, by rozpocząć 
autodiagnostykę. Naciśnij przycisk „Delete”, by zakończyć autodiagnostykę.
4. Usuwanie przycisku przywołania Call: w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj 
przez   3 sekundy przycisk „Delete”.  Urządzenie przejdzie w tryb usuwania. Dioda 
Delete zacznie migać najpierw szybciej, a za chwilę wolniej. Naciśnij przycisk „Call”. 
Usłyszysz dźwięk „Du”. Oznacza to, że przycisk przywołania został usunięty 
prawidłowo. Jeśli urządzenie wyda dźwięk „Du-Du-Du”, oznacza to, że operacja 
usuwania przycisku przywołania zakończyła się niepowodzeniem.  By wyjść z trybu 
usuwania, naciśnij przycisk „Save”.
5. Usuwanie wszystkich przycisków. W trybie czuwania, przytrzymaj przez 7 sekund 
przycisk „Delete”. Wzmacniacz przejdzie w tryb „All-delete”. Dioda LED zacznie 
mrugać szybciej, później wolno, a następnie z normalną prędkością. Przez 7 sekund 
przytrzymaj wciśnięty przycisk „Delete”, by usunąć wszystkie przyciski przywołania 
(Call button).  

Napięcie zasilania：12VDC  Prąd pracy：150mA Częstotliwość pracy：433MHz  
Czułość：106DB Wymiary：175*125*30mm  Zasięg：3km (na otwartej przestrzeni)      
 


	Sheet1

