EW-7238IL

מדריך התקנה )Extender (EW-7238IL

הקדמה:
מגבר  EW-7238ILמציג טכנולוגיה יחודית לשיפור תחום הכיסוי של הרשת
האלחוטית .התקנת מוצר זה קלה ,פשוטה וקצרה.

תוכן עניינים:
• פרק  :1היכרות כללית עם המכשיר .
• פרק  :2חיבור המכשיר אלחוטית.
• פרק  :3חיבור המכשיר ידנית.
• הערות כלליות לאחר התקנת המגבר

פרק  :1היכרות כללית עם המכשיר
 EW-7238IL 1.1משמש כמגדיל לרשת האלחוטית
הביתית הקיימת ).(Repeater
 1.2הגדלת הטווח של הרשת האלחוטית הביתית בתדרים
 2.4GHzו.5GHz -
 1.3השימוש בטכנולוגית  ,WPSמאפשר יצירת סינכרון
 Wi-Fi Protectedבלחיצת כפתור  WPSעל המתאם.
קישור זה מוריד את הצורך בהקלדת סיסמאות ונוח
בהרבה משיטות אחרות.
 1.4המכשיר עצמו חזק אך קטן מימדים ונוח להתקנה.
הערה :בכדי לשחזר את הגדרות היצרן יש ללחוץ למשך  30שניות על כפתור .WPS
 1.5מצב נורות קדמיות:
דלוק  -קליטה מצוינת.
מהבהב  -קליטה בינונית.
כבוי  -אין קליטה.

2.4GHz

דלוק  -קליטה מצוינת.
מהבהב  -קליטה בינונית.
כבוי  -אין קליטה.

5GHz

מהבהב  -מחובר לרשת.
כבוי  -מציין מצב כבוי של .wiﬁ
דלוק  -המכשיר פועל.
מהבהב  -המכשיר מאפס את ההגדרות מחדש.
כבוי  -המכשיר מכובה.
דלוק  -המכשיר מקושר.
הבהוב איטי  -המכשיר ממתין לחיבור של הנתב
להתחברות לרשת .
הבהוב מהיר  -ברציפות גדולה מידי תקלה של החיבור.
כבוי  -אין חיבור שנוצר או שאפשרות ה WPSסיימה
את עבודתה.
דלוק  -כבל רשת מחובר.
מהבהב  -יש העברת נתונים.
כבוי  -אין חיבור כבל רשת .

WPS

הקדמה:
מאוד חשוב לבחור במיקום הנכון למגבר ביחס למיקום הנתב הביתי.
המיקום הטוב ביותר ,הוא בערך באמצע הדרך שבין הראוטר לבין הנקודה ממנה רוצים
להתחבר לאינטרנט .אם המגבר ממוקם רחוק מדי מהראוטר ,הוא יתקשה לקבל אות ולכן
גם לא יאפשר גישה לאינטרנט .המגבר חייב להיות במקום שבו הוא קולט היטב את
הראוטר.
במהלך ההתקנה ,תופענה שתי טבלאות המייצגות את הרשתות האלחוטיות בסביבה
וביחוד בבית .ליד כל רשת ,יופיע אחוז הקליטה של המגבר מאותה רשת .יש לוודא שאחוז
הקליטה של רשת הראוטר ,נמצא לפחות על .60%
טעות נפוצה היא למקם את המגבר בצמוד לנתב הביתי או לחילופין ליד המחשב המרוחק,
ולא באמצע ביניהם כפי שמוסבר למעלה.

פרק  :2הוראות להתקנה באופן אלחוטי
 2.1הכנס את המגבר לשקע החשמל והדלק אותו.
 2.2באמצעות סמארט-פון ,טאבלט או מחשב נייד ,יש להתחבר לרשת אלחוטית בשם
edimax.setup
 2.3לאחר החיבור לרשת האלחוטית ,יש לפתוח את הדפדפן ולהקליד את הכתובת
 http://edimax.setupאלא אם זה כבר עלה אוטומטית.

התקנת המגבר:
 .1במסך שיופיע מולך ,יש לבחור את השפה הרצויה
בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן ללחוץ על מקש
ה."Get Started" -

 .2במסך הבא מופיעות שתי טבלאות .הכחולה מייצגת
את הרשת הרגילה של ה 2.4GHz-והכתומה מייצגת
את הרשת של ה .5GHz -יש לבחור את הרשת אותה
רוצים לשכפל בכל אחת מהטבלאות
)נא לזכור מההסבר בהקדמה – לפחות .(60%
במידה ואין את האפשרות או את הצורך באחת
מהרשתות ,מעל הטבלה הרלוונטית יש לסמן
ב ‘Disable’-כדי לנטרל את אותה טבלה.

 .3בבחירת הרשת הרצויה ,תיפתח חלונית "."Device SSID

בחלונית זו יופיע שם הרשת שהמכשיר ייצר.
חלונית נוספת " ,"Security Keyתופיע במידה והרשת
המקורית מאובטחת .במקרה זה יש להכניס את אותה
הסיסמא כמו בראוטר הראשי.

 .4לאחר הכנסת הנתונים ,יש ללחוץ בתחתית המסך על
כפתור ה ."Next"-המכשיר בשלב זה יבצע בדיקת
קישוריות כנגד הראוטר בבית.

 .5לאחר בדיקת הקישוריות ,יופיע מסך המתאר את
הצלחת הבדיקה .בשלב זה יש ללחוץ על כפתור
ה."Apply"-

עכשיו כל שנותר הוא להמתין למכשיר לסיים את הליך ההתקנה שלו ולאתחל את עצמו.
בסיום תהליך זה ,המכשיר עובד ומוכן לשימוש.
*במידה והליך ההתקנה לא צלח באופן אלחוטי  -יש לנסות שוב באמצעות פרק .3

פרק  :3חיבור המכשיר ידנית
 3.1הכנס את המגבר לשקע החשמל והדלק אותו.
 3.2חבר כבל רשת בין המגבר לבין מחשב והמתן  10שניות.
 3.3פתח את הדפדפן במחשב והקלד את הכתובתhttp://edimax.setup :
 3.4מכאן יש לעקוב ולבצע את אותן הפעולות כמו בפרק ) 2התקנת המגבר(.

** במידע ומעוניינים להגדיר את המכשיר כנגד רשת אלחוטית סמויה ,יש לבחור
ב - Setup Extender Manually-ולהכניס את המידע באופן ידני.

פרק  :4הערות כלליות לאחר התקנת המגבר
בסיום התהליך יהיו מספר רשתות בבית ,כאשר לפחות אחת מהרשתות מסופקות על ידי
המגבר .כאשר בוחרים לאיזו רשת מתחברים מהמחשב או מהמכשור יש להתחבר לרשת
החזקה ביותר ,בהתאם למיקום הנוכחי בבית.

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה  09:00ועד שעה .17:20
שעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל
edimaxts@pikok.co.il
טלפון 09-7601346 :שלוחה 5
אתר החברהwww.pikok.co.il :
אתר עולמיwww.edimax.com :

