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MANUAL DE UTILIZARE 

REPEATER WLAN CONRAD N300 
Cod produs: 975601  

Versiune 05/11 

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul a fost conceput pentru a extinde raza de acțiune a 
unei rețea WLAN existentă. Transferul semnalului între 
router și repeater se face prin WLAN. Produsul nu pune la 
dispoziție o nouă rețea WLAN, ci doar întărește semnalul de 
la rețeaua existentă. Conexiunea dintre computer și 
repeater se face prin LAN sau WLAN. 
Alimentarea se face de la alimentatorul inclus în colet. 
Respectați instrucțiunile de siguranță și toate informațiile 
incluse în acest manual de utilizare. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest 
manual reprezintă bunuri ale producătorului.  
 

Conținut colet 
 Repeater WLAN N300 
 2 antene WLAN 
 Bloc de alimentare de la rețea 
 Cablu rețea 
 Manual de utilizare  
 

Caracteristici 
 Conexiune rețea RJ45 10/100 Mbiți 
 WLAN conform 802.11b/g/n (max. 300Mbiți); antene 

WLAN demontabile 
 Alimentare de la blocul de alimentare de la rețea 
 

Leduri pe repeater 
Alimentare Se aprinde atunci când aparatul este ali-

mentat cu energie electrică, clipește la 
restabilirea setărilor din fabricație 

Ethernet Se aprinde dacă la portul RJ45 se conec-
tează un aparat, clipește rapid la transfer 
de date, clipește lent dacă WPS este activ 

Wireless Se aprinde în cazul în care conexiunea 
WLAN este activă  

 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manu-
al de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  
 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 

produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul! 
Aparatul nu include părți componente care să aibă 
nevoie de întreținere. 

 Produsul este conceput pentru funcționare în spații 
interioare uscate și închise. Produsul nu are voie să 
devină umed sau ud, de aceea nu-l atingeți niciodată cu 
mâinile umede! 

 Pericol de electrocutare mortală! 
 Structura blocului de alimentare corespunde clasei de 

protecție II. Drept sursă de tensiune pentru blocul de 
alimentare puteți folosi numai o priză din rețeaua 
publică de alimentare. 

 Nu folosiți pentru alimentare decât blocul de alimentare 
inclus în colet. 

 Produsul nu este o jucărie. Aparatele care funcționează 
cu tensiune de la rețea nu au ce căuta în mâinile copiilor. 
Manifestați atenție sporită în prezența copiilor. 

 Feriți produsul de acțiunea directă a razelor de soare, 
căldură mare (peste 35°C), frig (sub 0°C), praf și mizerie, 
apă stropită sau picături, vibrații sau stres mecanic. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli ucenici funcționarea aparatului se 
face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Conectarea și punerea în funcțiune 
 Înainte de a conecta produsul înșurubați cele două 

antene WLAN în partea posterioară a aparatului. 
 Apoi cuplați blocul de alimentare la repeater și 

introduceți-l într-o priză de perete. 
 Configurarea se face manual sau prin WPS. 
 Dacă routerul principal suportă WPS vă recomandăm să-l 

folosiți pentru configurare, căci în caz contrar va trebui 
să apelați la configurarea manuală.  

 Indiferent de metoda utilizată verificați dacă routerul 
este pornit și cuplat la internet.  

 
Configurarea prin WPS 
 Apăsați tasta WPS de pe router până ce aceasta începe 

să clipească (respectați instrucțiunile de utilizare ale 
routerului). 

 Dacă routerul se află în modul căutare apăsați timp de 
cca. 3 sec. tasta WPS a repeaterului. După ce eliberați 
tasta ledul Ethernet începe să clipească. 

 După câteva secunde ar trebui ca ledurile aprinse 
anterior să se stingă. Operația de configurare este 
încheiată.  
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Configurarea manuală 
 Fără configurare repeaterul nu dispune de WLAN 

protejat. Pentru configurare puteți folosi rețeaua WLAN 
sau alternativ conectați mufa LAN la mufa LAN a 
computerului folosind un cablu de rețea 1:1. 

Indiferent de opțiunea aleasă pentru configurare 
(WLAN sau LAN) în ambele cazuri trebuie să alocați 
conexiunii la rețea o adresă IP fixă. Procedați astfel: 

 Repeaterul are adresa IP 192.168.1.250. Acest lucru 
înseamnă că trebuie să alocați computerului o adresă IP 
denumită 192.168.1.X. X reprezintă o valoare între 2 și 
249. Masca sub-rețea trebuie să fie setată pe 
255.255.255.0.  

 Înainte de a modifica adresa IP trebuie să conectați 
computerul prin WLAN sau cablu LAN la repeater.  

 Pentru configurarea sub Windows XP deschideți meniul 
de start, clic pe Administrare sistem, iar apoi pe 
conexiuni rețea. 
Apoi clic cu tasta dreaptă a mouse-ului pe conexiunea la 
rețea corespunzătoare și deschideți „Caracteristici”. 
Dublu clic pe „Protocol internet” (TCP/IP). În fereastra 
care se deschide puteți introduce adresa IP și masca sub-
rețea (de ex. 192.168.1.247; 255.255.255.0). 
Confirmați de două ori cu OK. 

 Pentru configurare sub Windows Vista sau Windows 7 
clic cu tasta dreaptă a mouse-ului pe simbolul rețea din 
bara din dreapta jos și apoi deschideți Centru rețele.  
Clic pe conexiunea LAN, respectiv WLAN; se deschide o 
fereastră, apoi clic pe Caracteristici. 
Deschideți Caracteristicile protocolului de internet 
versiunea 4 (TCP/IPv4).  
Aici introduceți adresa IP și masca sub-rețea. Confirmați 
de două ori cu OK. 

 Deschideți browser-ul de internet și introduceți în bara 
de adrese http://192.168.1.250. Confirmați cu Enter. 
Introduceți în fereastră numele utilizator „admin” și 
codul „password”. Se deschide interfața web a 
repeaterului. 

 Clic pe „Wireless”, iar apoi pe „Basic”. 
Clic pe „Site Survey” pentru a deschide pagina search 
WLAN.  
Alegeți rețeaua dvs. WLAN cu „Select” și confirmați cu 
„Connect”. Dacă rețeaua WLAN nu este afișată clic pe 
„Refresh”.  
Verificați dacă codificarea este corect setată și 
introduceți parola WLAN. Confirmați cu „Save”.  
Așteptați până ce se realizează conexiunea și apare 
mesajul „Connect to succesfully”. Clic pe „Close”:  
Dacă nu se poate realiza conexiunea verificați setările și 
reluați procedura de la început. 

 Cu aceasta ați încheiat operația de configurare. Închideți 
browser-ul web și resetați vechea adresă IP a conexiunii 
LAN.  

 

După configurare 
 După încheierea configurării instalați repeaterul într-un 

loc adecvat. O poziție bună este între router și locul în 
care semnalul WLAN trebuie să poată fi încă accesat. Nu 
uitați că repeaterul trebuie să se afle în raza de acțiune a 
routerului. 
Aparatul poate fi montat pe un perete. Folosiți în acest 
sens orificiile de la baza aparatului. 

 După instalarea produsului și conectarea la rețeaua de 
alimentare puteți realiza acum conexiunea cu WLAN. 
Parolele SSID și WLAN nu s-au modificat.  

Atenție: 
Dacă doriți să conectați computerul la WLAN prin 
WPS folosiți numai funcția WPS a routerului, iar nu 
a repeaterului. 

 Există și posibilitatea de a conecta la mufa LAN a 
repeaterului un computer folosind un cablu de rețea 1.1. 
Dacă aveți nevoie de mai multe interfețe rețea folosiți un 
switch de rețea. 

 Indiferent de felul în care computerul este legat la 
repeater adresa IP o primiți întotdeauna de la router, iar 
nu de la repeater.  

Dacă modificați configurația WLAN s-ar putea să fie 
nevoie să vă reconectați cu routerul.  

 

Revenirea la setările din fabricație 
În partea posterioară, lângă o antenă WLAN, în dreapta se 
află tasta reset (îngropată în carcasă) care permite reluarea 
setărilor din fabricație pentru repeater. 
Conectați repeaterul la blocul de alimentare, iar apoi 
introduceți blocul de alimentare într-o priză. Așteptați cca. 
20 sec. până la finalizarea unui test automat. Apăsați tasta 
„Reset” timp de cca. 10 sec. până ce ledul alimentare începe 
să clipească. Apoi eliberați tasta. 
Repeaterul repornește, proces care durează cca. 20 sec. 
După aceea sunt valabile setările din fabricație: (adresa IP 
192.168.1.250), nume utilizator „admin” și parolă 
„password”.  
 

Manipularea 
 Întreținerea și operațiile de reparații nu pot fi 

realizate decât de către personal specializat. 
 Înainte de orice utilizare verificați produsul 

pentru a descoperi eventuale daune. 
 Dacă există daune NU mai folosiți produsul. Pericol de 

moarte! 
 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 

 Atunci când instalați produsul aveți grijă să nu îndoiți sau 
striviți cablul.  

 

Întreținerea și curățarea 
Produsul nu are nevoie de întreținere, nu-l demontați! 
Înainte de curățare separați produsul de la alimentare; 
scoateți blocul de alimentare din priză (toate conexiunile 
rețea devine nefuncționale). Decuplați și cablul RJ45. 
Praful poate fi îndepărtat cu o perie moale și un aspirator. 
Nu folosiți soluții de curățare agresive, căci acestea pot 
decolora suprafața carcasei. 
Atunci când curățați aparatul nu apăsați prea tare pe 
suprafața carcasei pentru a evita formarea de zgârieturi.  
 

Eliminarea deșeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a 
produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

http://192.168.1.250/
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Date tehnice 
a. Repeater 
Tensiune de funcționare 12 V/DC 
Mufă rețea  RJ45, 10/100 MBit 
WLAN   802.11b/g/n (max. 300MBit) 
 
b. Bloc de alimentare de la rețea 
Tensiune de funcționare 100-240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A 
Ieșire    12 V/DC, 1 A 
 
 
 

Declarație de conformitate 
 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerințele și reglementările 
Directivei 1999/5/EC. 
Declarația de conformitate pentru acest produs o puteți găsi 
la www.germanelectronics.ro 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Repeater WLAN N300 
Cod:    975601 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 328: V1.7.1; 
EN 301 489-1: V1.8.1; 
EN 301 489-17: V2.1.2; 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009; 
EN 50385: 2002; 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulamentul (EC) No. 278/2009; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
Hirschau, 27 mai 2011 
Loc și dată  Producător / Nume și 

semnătură reprezentant autorizat  
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


