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Inteno EX400 WLAN-toistin 

Onnittelut Inteno EX400 WLAN-toistimen hankinnasta. Laite voi toimia joko toistimena olemassa olevalle langattomalle 

verkolle tai sillä voi laajentaa kotiverkkoa luomalla erillisen verkon haluamallenne alueelle. Se on helppo ja nopea ottaa 

käyttöön ja on edullinen vaihtoehto kalliisiin MESH-verkkoratkaisuihin verrattuna. Se vastaanottaa olemassa olevan 

WLAN-signaalin ja toistaa sen laajentaen langatonta kotiverkkoa. EX400:ssä on sama IOPSYS-käyttöjärjestelmä kuin 

muissakin uusissa Intenon laitteissa, joka mahdollistaa etätuen laitteelle. Tämän palvelun kautta MPY:n teknisellä tuella 

on mahdollisuus asiakkaan suostumuksella auttaa mm. laitteiden käyttöönotossa, sisäverkon määrittelyssä ja 

mahdollisten häiriötilanteiden selvittämisessä. EX400-toistimen avulla voi laajentaa kodin langatonta verkkoa lähes 

minkä tahansa langattoman modeemin tai WLAN-reitittimen kanssa. 

Saadaksenne laitteen käyttöön, suosittelemme seuraamaan tätä ohjetta tarkasti. Aluksi on syytä tarkistaa pari asiaa 

liittyen kotiverkkoonne. 

1. Varmistakaa, että niin Inteno EX400 kuin modeeminne tai oma langaton reitittimenne on päällä.

2. Omassa kotiverkossanne tulee olla niin 2,4GHz kuin myös 5GHz taajuus käytössä. EX400 käyttää 5GHz

taajuutta laitteiden välisen linkin muodostamiseen ja ylläpitoon. Tarkistakaa tämä modeeminne tai oman WLAN-

tukiasemanne asetuksista, tarvittaessa MPY:n teknisen tuen kanssa.

3. Mikäli teillä on käytössä modeemi, jossa on WPS-toiminto, painakaa ensin modeemin WPS -painiketta. On

tärkeää, että modeemista laitetaan WPS-toiminto päälle ennen Inteno EX400:aa. Mikäli modeemissanne ei ole

WPS-toimintoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä MPY:n tekniseen tukeen (0306703019) tilanteen

ratkaisemiseksi.

4. Inteno EX400 -laitteessa laitteen WPS-valo toimii myös kosketusnäppäimenä. Kun valon kohdalta painaa, WPS

toiminto alkaa.

5. Tämän jälkeen WPS-valot vilkkuvat hetken ja sitten ne sammuvat. EX400 alkaa muodostamaan yhteyttä

modeemin kanssa. Tämä voi kestää jopa 10 minuuttia.

6. Yhteys EX400 -laitteen ja modeemin välillä on onnistunut, kun EX400 Broadband -valo jää palamaan keltaisena

(kts. kuva alla).

7. Kun paritus on onnistunut ja laitteen valot näyttävät samalta kuin alla olevassa kuvassa, sen voi siirtää

haluamaansa paikkaan laajentamaan WLAN-verkon kuuluvuutta. Modeemin ja EX400-laitteen välillä tulee olla

enintään 6-8m välimatkaa tapauksesta riippuen. Kuuluvuuteen vaikuttavia asioita ovat laitteiden välimatkan ja

sijoittelun lisäksi mm. väliseinien rakenteet ja sähkölaitteet, jotka ovat suoraan laitteiden välillä.

8. EX400 -laitteita voi olla samassa verkossa useita.

Laite toimintavalmiina. 

Lisätietoja MPY:n teknisestä tuesta numerosta 0306703019 tai tekninentuki@mpy.fi 


