FAKTA OM U270 ROUTER
Specifikationer og ekstraudstyr

Fakta om U270 4G WIFI-ROUTER (REFURBISHED)
Routeren er velegnet til brug på en fast placering eller til mobilt bredbånd.
Routeren understøtter også tilslutning af ekstern antenne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plads til 1 simkort
Wi-Fi
Ekstern antenne (ekstraudstyr)
12 V strømforsyning (ekstraudstyr)
Port forward
Virtual server
DMZ
Simpel watchdog-funktion (ICMP-tjek)
Remote upgrade (routeren opdateres automatisk om natten, når der frigives ny firmware –
funktionen kan deaktiveres)
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Hvor findes routerens netværksnavn og kodeord?
Disse oplysninger findes på klistermærket under routeren
Hvis man ikke kan tilslutte sig routeren med disse oplysninger, skal man nulstille routeren
til fabriksindstillingerne. Det gøres ved at holde reset-knappen på routerens bagside inde
i 10 sekunder med en nål eller papirclip, mens routeren er tændt.

Strømforbrug for U270 router (U270)
Strømforbruget vil svinge mellem ca. 0,5 Ampere og ca. 1 Ampere ud fra flere faktorer,
der inkluderer WiFi-aktivitet, dataaktivitet mv.
Hvis du går på nettet med en enhed, der har mulighed for LAN,kabelforbindelse frem for
trådløs forbindelse (for eksempel en bærbare computer), vil det være en fordel,
da du så kan slå WiFi fra på routeren, hvilket vil nedsætte strømforbruget.
Du kan også reducere strømforbruget ved at frakoble batteriet (ekstraudstyr) fra routeren.
Samtidig kan der naturligvis også spares strøm ved kun at have routeren tændt,
når internettet skal benyttes.
Strømforsyningen til cigarettænder (ekstraudstyr) har et input på 12-24 V
og et output på 12V og 1 Ampere
Strømforsyningen til alm. 220v stikkontakt har et input på 100-240 V og 0,45 Ampere
og et output på 12V og 1 Ampere.
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Hvilket ekstraudstyr findes til routeren?
Følgende ekstraudstyr findes til routeren:
1. Power bank med op til 2 timers strøm kr. 249 inkl. moms

2. 12v adapter til bilen kr. 99 inkl. moms

3. Magnetfodsantenne kr. 499 inkl. moms
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4. Bådantenne inkl. 10m kabel og mastebeslag kr. 749 inkl. moms

5. Retningsantenne inkl. 10m kabel og gavlbeslag kr. 499 inkl. moms

6. Panelantenne kr. 1243,75 inkl. moms

4

7. Puckantenne kr. 1243,75 inkl. moms

Udstyret kan bestilles ved at kontakte kundeservice på tlf. 38 41 41 41
eller pr. email kundeservice@cibicom.dk.

Cibicom Mobility Kundeservice
Telefon 38 41 41 41
Email kundeservice@cibicom.dk
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