
Instruktioner för att sätta upp en ASUS Wifi repeater: 

 

1. Börja med att lära känna din enhet: 

 

 

2. Sätt sedan i repeatern i ett vägguttag nära routern, du kan flytta den senare till ett annat 

rum. 

 

3. Slå på med enheten med en knapp på sidan.  

  

Det tar lite tid att starta upp, men när allt är klart kommer Power LED lysa och övriga lampor vara av. 

 



4. Telias bredbands routrar visar inte alla indikationer hela tiden (dvs. lamporna på framsidan 

lyser inte om du inte ”ber om det”). För att slå på lamporna, tryck och håll in båda 

knapparna på sidan av Telia-routern i ca 10 sekunder. 

 

Router innan du tryckt på knapparna:  Och efter du har tryckt: 

 

Så här ser knapparna ut: 

 

  



5. Vi ska nu trycka på WPS knappen på bredbandsroutern och sedan på motsvarande knapp på 

våran Wifi repeater (och allt detta inom 2 minuter) enligt instruktionerna nedan (mer 

detaljerade instruktioner efter bilden). 

 

a. Tryck nu igen på den övre av knapparna på bredbandsroutern i ca 5 sekunder 

(knappen det står WPS på). Du kommer nu se att samma lampor som tidigare på 

routern lyser men att nu även WPS-lampan blinkar: 

 

 

  



b. Tryck och håll in WPS-knappen på repeatern tills WiDi LED lampan blinkar rött  

(håll in ca 3 sekunder): 

 

c. Vänta tills WiFi LED lampan lyser grönt: 

 



Repetern är nu ihopkopplad med routern och kan flyttas till TV rummet för att kopplas ihop med TV-

mottagaren via en LAN-sladd. 

 

  



Det är nu möjligt att använda repeatern som den är, men om du kollar efter nätverk nu kommer du 

se ett nätverk som heter typ #Telia-CA8BB0 och ett som heter #Telia-CA8BB0_EXT. 

Om man inte har problem med dålig täckning hemma kan det extra trådlösa nätverket riskera att 

störa istället för att vara till nytta. Det är därför möjligt att ställa om denna enhet som en så kallad 

”mediabrygga” eller som en mottagare av det trådlösa nätverket, men som inte samtidigt skapar ett 

nytt nätverk. Detta är ett valfritt att göra om man vill. 

 

Instruktioner för att ställa om Asus Wifi repeater som mediabrygga: 

 

1. Koppla upp din dator med en LAN kabel. Det tar en liten stund innan enheten är redo på den 

nya platsen om du behövt flytta den till det rum där din dator står. När allt är klart ska alla tre 

lamporna lysa om du har anslutit en LAN kabel (nätverkskabel) till både enheten och din 

dator: 

  



2. På datorn ska du nu öppna en webbläsare och gå till sidan 

http://repeaters.asus.com/Main_Login.asp 

 

 

3. Fyll i användarnamn ”admin” och lösenord ”admin”: 

 

 

  

http://repeaters.asus.com/Main_Login.asp


4. Du kommer nu komma till en sida där du behöver skapa ett nytt användarnamn och 

lösenord. Fyll i ett nytt användarnamn och lösenord: T.ex. 

• Användarnamn: brfgeneratorn 

• Lösenord: samma som ditt wifi lösenord 

Eller välj nått helt annat själv. Bra dock att skriva ner det eller välja ett användarnamn och 

lösenord du kommer ihåg om du vill ändra inställningarna i framtiden. 

 

Så här ser sidan ut först:  Exempel på ifyllda fällt: 

 

 

5. Efter att du klickat på ”Modify” kommer du till en sida där du kan ställa om din repeater till 

”Media Bridge Mode”. Detta gör du genom att först klicka på ”Administration” i menyn till 

vänster: 

 



6. Repeatern är från början är inställd på Repeater Mode (default). 

 

  

7. Klicka istället på ”Media Bridge mode”. 

 



 

8. Tryck sen på ”Save” och vänta på att inställningarna sparas: 

 

9. Du måste nu koppla upp dig igen mot ditt nätverk: 

 

  



a. Klicka på ditt nätverk och fyll i nätverkslösenordet: 

 

b. Klicka sen på ”Connect” och vänta medans repeatern kopplar upp sig igen mot ditt 

nätverk. 

 

Detta kan ta någon minut att genomföras. 

 

 

Och är inte klart förrän du ser denna bild:

 

  



10. Klicka på ”Finish”. Du kommer då tas tillbaka till Network Map menyn där du nu kan se att 

din repeater är kopplad i ”Media Bridge Mode”: 

 

Om du har kopplat upp dig mot repeatern via en nätverkskabel så har datorn du sitter vid nu åtkomst 

till det trådlösa nätverket via repeatern, men närverket som heter t.ex. #Telia-CA8BB0_EXT är nu 

borta om du söker efter trådlösa nätverk. 

Koppla nu ur LAN-kabeln från repeatern och ta ur den från vägguttaget. Den är nu redo att flyttas till 

ditt vardagsrum där din TV mottagare står. 


