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Emne: Ny firmware 1.19 fra SmartShare sikre korrekt hastighed.

Sendt dato: 0000-00-00 00:00:00

Hændelse #: 6

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Så har SmartShare Systems igen kommet med nye forbedringer til jeres SmartShare,

denne gang har de lavet den mere plug’n’play venlig.

Har det betydning for jer? spørg I nok, ja det har det, der er nemlig kommet en

hastighedstest i den nye firmware. Her kan I se hvad nyhedsbrevet indeholder.

(Er der kommet ny administrator af jeres SmartShare er det vigtigt at giv os besked herom)

Ny firmware release 1.19 til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Video gennemgang af nye funktioner i SmartShare.

Spørgsmål.

P.S. 5 års garanti.

Ny firmware release 1.19, til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Det har altid været svært at kontrollere hastigheden på internetforbindelsen, da I naturligvis

ikke kan kontrollere hastigheden gennem SmartShare forbindelsen.

Når den ny firmware er installeret kan I vælge at benytte hastighestesten, og derved tjekke

hastigheden. Endvidere kan I vælge om SmartShare automatisk skal benytte

hastighedstestens indstillinger i konfigurationen. Vær opmærksom på, når I har valgt

automatisk hastighedstest, vil jeres smartshare være længere om at starte op efter en

strømafbrydelse eller genstart. Når hastighedstesten kører er det ikke muligt at benytte

internettet imens, det vare ca. 2 minutter.

Video gennemgang af nye funktioner i SmartShare.

Jeg har lave en kort video, hvor jeg gennemgår nogle af de nye tiltag i jeres SmartShare. Det

er vores første video, så i må bærer over med kvaliteten, det skal nok blive bedre. Jeg

regner med at gennemgå flere funktioner i nær fremtid.

http://eldesign.dk/SmartShareVideo/

Spørgsmål.

Husk at I er velkommen til at ringe hvis der er spørgsmål til jeres internet eller SmartShare,

det er vigtigt med dialog. I kan også skrive en e-mail til os.

P.S. 5 års garanti.

Husk at give besked hvis I ønsker tilbud om udvidet garanti på 5 år fra købsdato.

Med venlig hilsen

Martin Lohse
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