הגדרת מודם ראוטר ar7284v2
תיאור
מתג זה מאפשר להפעיל או לבטל את השידור האלחוטי.

שם הפריט
Radio
ON/OFF
 Reset / WPSכפתור זה מאפס את המודם-נתב להגדרות יצרן)מוחק את כל
ההגדרות( .לחצו על כפתור זה והחזיקו אותו במשך חצי דקה
כדי להחזיר את הנתב להגדרות יצרן .לחצו על כפתור זה במשך
פחות מ 5שניות אם ברצונכם להפעיל את ה.WPS
1-4
אלו ארבעת שקעי ה LANשל המודם-נתב ,דרכם ניתן לחבר
לנתב מחשבים באופן קווי.
יש לחבר את כבל ה)11RJכבל הטלפון הנמצא בערכה של
ADSL
המודם-נתב( לשקע זה מצדו האחד ולקיר מצדו השני.
יש לחבר שנאי חשמל בין שקע זה לבין שקע החשמל.
12V

.1
.2
.3
.4
.5

חברו את שנאי החשמל המצורף בערכה של המודם-נתב לשקע ה12V
ולשקע החשמל.
חברו את כבל הטלפון המצורף בערכה לשקע ה ADSLולשקע של טלפון
בזק בקיר.
באפשרותכם לחבר  4מחשבים למודם-נתב באופן קווי באמצעות כבלי
רשת רגילים)אחד מצורף בערכה( דרך שקעי  1-4במודם-נתב.
פתחו את דפדפן האינטרנט) (Internet explorerובשורת הכתובת
הקלידו את הכתובת הבאהhttp://192.168.2.1 :
כעת תתבקש להכניס את שם המשתמש וסיסמת המודם-נתב:
סיסמא1234 :
שם משתמשadmin:

 .6הינכם נמצאים בתוך הממשק של המודם-נתב ,לחצו על general setup
ולאחר מכן לחצו על  interface setupובחרו ב.internet

 .7עליכם לשנות ולמלא מספר הגדרות באופן הבא:
Vpi:8
Vci:48
Atm qos: cbr
Pcr:750
Isp:pppoe/pppoa
ב  usernameוב passwordיש למלא את שם המשתמש והסיסמא של
ספק האינטרנט ,בשם המשתמש יש להוסיף @ וסיומת של
הספק)לדוגמא .(username@012
Connection:always on
Dynamic route:both
לאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על ). saveתמונות המחשה בעמוד הבא(

.8לחצו על  status infoולבחור ב.device info

 .9בדקו בטבלת ה ipv4אם ב statusכתוב  ,connectedואם ה IPאינו
מתחיל ב ,147אם כן תהליך ההתקנה הושלם,האינטרנט עובד וכעת יש
להגדיר את הרשת האלחוטית.
במידה וה IPמתחיל ב ,147ו/או ה statusאינו ,connectedו/או האינטרנט
אינו עובד ,ייתכן מאוד כי הפרטים )שם משתמש וסיסמא של הספק(
שהכנסתם למודם-נתב אינם נכונים ויש לפנות לספק ולוודא את נכונות
הפרטים.

הגדרת רשת אלחוטית
במידה וברצונכם להגדיר רשת אלחוטית עם סיסמא יש לבצע את השלבים
הבאים:
 .1לחצו על ,general setupלאחר מכן לחצו על  Interface setupובחרו
בwireless

 .2שורת ה SSIDמייצגת את שם הרשת האלחוטית ,ניתן לשנות את שם
הרשת כרצונכם)שם הרשת באותיות באנגלית בלבד( ,בשורת
ה authentication typeיש לבחור ב wpa2pskוב encryptionיש לבחור
ב aesוב pre shared keyיש למלא סיסמא של  8ספרות ומעלה.

.3לחצו על ,saveתהליך ההתקנה הושלם ,כעת רק נותר להתחבר לרשת
האלחוטית במכשירים הרצויים.

להסברים ומדריכים נוספים על מוצרי  EDIMAXכנסו לאתר האינטרנט שלנו:
http://www.pikok.co.il

לתמיכה טכנית טלפנו אלינו בימים א-ה ,בין השעות 9:00-17:00
 09-7601346לטלפון
פיקוק מחשבים ) (1986בע"מ

