VEJLEDN
NING TIL AT FÅ OD
DSIF WIFII-ENHEDE
ER PÅ NET
TTET IGEN
N
Baggrund
d:
Når der skeer fejl i jerees leverandø
ørnet, der pååvirker de ro
outere som I har fået frra jeres leveerandører,
så er det seet, at routernne smider en
nhederne aff. Nogle typ
per af routerre etablerer forbindelsee til
enhederne igen, men giver
g
dem en
e anden adrresse. Andrre typer smider enhederrne af uden at etablere
f
etablerer forbindeelse igen, ud
den at I bem
mærker nogeet.
forbindelsee igen. De fleste
Hvis I opleever, at jeres enheder er blevet smiidt af jeres WIFI,
W
eller I ikke kan ffå forbindellse til dem
med jeres ssmartphonee eller webbrowser, anbbefales at fø
ølge følgend
de vejledninng:
1. Resset routerenn (tag den ud
d af stikkonntakten lad der
d gå ca. 1 minut og tiilslut denne igen)
2. Resset jeres OD
DSIF-enhed
d (tag gardinnstangen eller wifiboksen ud af stikkkontakten. Lad der
gå cca. 1 minut og tilslut denne igen)
3. Åbnn simplelinkk WIFI pro appen, se ffig:

4. Tryyk på "devicces" midt fo
or nederst. F
Følgende fig
g vises:

5. Jerees boks elleer gardinstan
ng skulle bllive vist som
m følger:

e andet nav
vn. Tryk på "Dev-414" eller det
Jerees gardinstaang eller wifiboks har fformentlig et
navvn, der står hos
h jer. Så skulle
s
jeres gardinstang
g eller wifib
boks gerne bblive vist i en
e
"brrowser".
Hvvis ikke dettte hjælper, skal I prøvve at parree jeres enheed med jerees WIFI igeen.
6. Dow
wnload og installér
i
app
p’en “TI Sim
mpleLink Starter
S
Pro (gælder bådee iPhone og
g
Android). Bem
mærk: Der findes
f
to verrsioner af SimpleLink Starter-appl
S
likationer på
Plaay Store. I skkal væge Prro-versionenn.
7. GA
ARDINSTA
ANG. Der sk
kal være strøøm på gardiinstangen. En
E hvid lysddiode vil lysse gennem
stanngen,mens den
d venter på,
p at I kobller på app’een. Den kan
n være lidt svvag, så kig op
igennnem rillenn omkring sttrømstikket . Lyset sluk
kker, når staangen er kobblet på wifi..
WIIFIBOKS. Der
D skal derr væres strøm
m på denne. Det blå lys i knappenn begynder at
a lyse,
hviilket betyderr, at den er i gang medd at initialiseere sig selv. Når den hvvide lysidod
de lyser,
vennter den på, at I kobler på app’en.
8. Kørr “TI SimplleLink Startter Pro-appllikationen på
p din smarttphone.
9. Konnfigurationssiden popp
per op på sm
martphonen.. Vælg Drop
p-down-men
enuen for
“Deevice to connfigure” - en
nhed, der skkal konfigurreres) og væ
ælg SimpleL
Link-enhedeen,
som
m skal konfi
figureres.

Pr. default viseer siden allee accesspunk
nkter med naavnet, der sttarter med ““mysimpleliink-”. Hvis
enhheden, som skal klargørres, skal heddde noget andet,
a
vælg da “Show aall”, som visser alle
acccess-punkterr i omegnen
n. Vælg nu dden SimpleL
Link-enhed, som skal kklargøres. Dette
D
fører
jer tilbage til Konfiguratio
K
onssiden.

Hviis pop-up-siiden ikke viiser alle wiffi-routere, vælg
v
da “Show all”, hviilket får Sim
mple-Link
wiffi-enheden til
t at sende den
d kompleette skanningsliste til teelefon-app’een.

Væ
ælg wifi-routteren og ind
dtast wifi-neetværkets go
odkendelsestype og paassword. Try
yk på
knaappen ‘Startt Configurattion’ for at starte klargøringsproceessen. Der vvises flere
stattusmeddelellser på skærrmen, menss processen er i gang.

mført, vises “Provisionin
“
ng Successfful”.
Hviis klargørinngen er korreekt gennem

HV
VIS OVENN
NÆVNTE TRIN IKK
KE LØSER
R PROBLEMET, SÅ K
KONTAKT
T OS
EN
NDELIG GE
ERNE, SÅ VI KAN H
HJÆLPE JER
J
VIDER
RE.

