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תוכן האריזה:
לפני תחילת השימוש במוצר יש לבדוק את תוכן האריזה .במידה ויש חוסרים צריך ליצור קשר
ולבקש את הציוד שחסר בנקודת המכירה ,מוקדם ככל האפשר.
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כבל רשת

התקנה:
 .1יש לחבר את ספק הכוח לחשמל ואז לנתב הביתי.

 .2יש לוודא שנורת הכוח דולקת ,אם יש בעיות בשלב זה יש לוודא שחיבורי החשמל מחוברים
כראוי.

 .3יש להשתמש במכשיר עם יכול אלחוטית )לדוגמאת מחשב נייד( ולהתחבר לרשת אלחוטית בשם
”."edimax.setup
בכדי לבצע את ההתקנה ממכשיר סלולר ,יש צורך בגירסאת אנדרואיד מעל  4או
בגירסאת איפון מעל .4

 .4יש לפתוח דפדפן אינטרנט ,תוך כמה שניות אמורה להופיע הודעה .“Get Started” :במידה
ואין חיבור למסך זה יש להיכנס לאתר בשם הבא http://edimax.setup :יש ללחוץ על
הודעת ” "Get Startedולעקוב אחר הוראות המערכת.
אם לא בוצעה התקנה ראשונית לא תהיה אפשרות להיכנס לעמוד השליטה בנתב
באמצעות כתובת ה PI-של הנתב.
במידה ולא ניתן להתחבר לאתר  http://edimax.setupיש לשנות את הגדרות
הרשת כך שכתובת ה PI-תהיה אוטומטית )הוראות בהמשך(
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 .5בשלב זה יש לבחור מצב ואז להקיש על הבא " ."Nextיש לשים לב לשרטוט מכיוון שבחירה
לא נכונה תגרום לכך שהנתב לא יפעל כראוי .בשלב זה יש לוודא שהחיבורים הפיסיים
מתאימים לתרשים הבא:

Wi-Fi Router

במצב זה הנתב מחובר למודם בכבל רשת בחיבור המסומן
 WANומאפשר גישה חוטית או אלחוטית לאינטרנט ,כמו
חיבור בין מחשבים בבית.

Access Point

במצב זה הנתב מחובר לנתב שכבר קיים בבית ומוסיף
עוד נקודת גישה אלחוטית .מצב זה נועד להגדיל את
הטווח שבו ניתן לקלוט את הרשת הביתית בבית או
במשרד ,במיוחד בתנאים שהנתב הביתי לא מספיק.

 Range Extenderמצב זה נשתמש בכדי להגדיל את הטווח של הנתב כאשר
לא ניתן להעביר כבל רשת ישירות לנתב הראשי .כמובן
שתמיד עדיף להגביר את הטווח בעזרת חיבור של כבל
רשת.

 .6יש למלא את הפרטים בהמשך השאלון בכדי לסיים את הליך ההתקנה.
מילון מושגים בסיסיים:
ESSID

שם הרשת

מומלץ להשתמש בשם חדש באנגלית

Encryption

הצפנה

מומלץ להשתמש בWPA2(AES) -

Password

סיסמא

יש לבחור סיסמא שקל לזכור לדוגמא:
מספר הטלפון הישן של הדודה אילנה.

Apply

אישור/שמירה שמירת הנתונים דורשת הפעלה מחדש
של הנתב ,פעולה של כדקה שבה
מומלץ לא לגעת בחיבורים או לנתק
את הנתב מהחשמל.
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 .7לאחר ההתקנה הראשונית ניתן ,במידת הצורך ,להגדיר את הנתב מהכתובת הבאה:
 http://edimax.setupכאשר שם המשתמש יהיה  adminוהסיסמא הראשונית תהיה
1234
 .8במידה ולא ניתן להגיע לממשק הניהול ,יש להשתמש בכבל רשת ולהמינע מלהשתמש בחיבור
אלחוטי.

תמיכה טכנית:
מספר טלפון09-7601346 :
מספר פקס09-7457182 :
א'  -ה'
ימי עבודה:
שעות מענה09:00-17:00 :
יש שינויים בשעות המענה בחגים.
אתר אינטרנטwww.pikok.co.il :
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