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תכולת הערכה
עם פתיחת האריזה ,יש לוודא שתכולת הערכה מלאה .במידה ויש חוסר ,יש לפנות מיידית
לחנות בה נקנה המוצר .הערכה מכילה את הפריטים הבאים:

-

נתב EW-7438RPn Mini
דיסק התקנה עם מדריך
מדריך התקנה מקוצר
כרטיס גישה
 )1דרישות מערכת:

 במצב מגבר אלחוטי יש צורך באינטרנט אלחוטי (ז"א מודם ,נתב אלחוטי וגישה לאינטרנט). בכל מקרה יש צורך במודם וחיבור פעיל לאינטרנט יש צורך במחשב עם כרטיס אלחוטי ויכולת גלישה באינטרנט (דפדפן אינטרנט וכרטיס רשתאלחוטי תקין) או מכשיר סלולר עם גישה לאינטרנט בגרסא  iOS 4.3ומעלה או אנדרואיד
בגרסא  4ומעלה.

תיאור נוריות הפעלה
תיאור הנורית
עצמת הרשת

 Colorמצב נורית התצוגה
פעיל (ללא הבהוב)

GHz 4.2

הבהוב איטי
כתום

ירוק

ירוק

ירוק

חוזק האות מעל 16%
עצמת רשת טובה
חוזק האות 46-16%

הבהוב מהיר

ירוק

תיאור
עצמת רשת מצויינת

עצמת רשת גרועה
חוזק האות מתחת ל46% -

מצב כבוי

אין קליטה של הרשת

הבהוב

תעבורת מידע

כבוי

אלחוטי לא פעיל או נורית במצב כבוי

פעיל (ללא הבהוב)

המכשיר עובד

יש הבהוב
כבוי

בזמן שפעול או אתחול מערכת
המכשיר לא דלוק ,או במצב "ללא תאורה"

פעיל (ללא הבהוב)

הנורית עובדת  5דקות לאחר חיבור מוצלח

הבהוב איטי

פרוטוקול  WPSלפני חיבור מוצלח

כבוי

אין פעילות ( WPSאו  5דקות לאחר סיום )WPS

פעיל (ללא הבהוב)

יש חיבור כבל רשת פעיל

הבהוב

יש העברת מידע דרך כבל הרשת

כבוי

אין חיבור כבל רשת פעיל

הערה :ניתן לכבות את הנוריות “Advanced Setting Scheduling
” settingיש לציין שבמצב זה הנוריות לא פעילות ,ז"א שאין חיווי בנוגע לפעולת
המכשיר.

התקנת המגבר
ניתן להשתמש במגבר במספר מצבים:
הערה :יש לבחור במיקום נוח בתוך הבית ,ללא חשיפה ללחות גבוהה ,או חשיפה
לקרינה ישירה מהשמש ,ולא בקירבת מכשירים פולטי חום.
מגבר אלחוטי :מבצע חיבור לרשת הקיימת ומשכפל אותה.
Wi-Fi Extender
מיקום :בחירת המיקום תהיה בערך באמצע הדרך בין הנתב הביתי ובין
מיקום המחשב הכי מרוחק שמשתמש ברשת האלחוטית .יש לציין שלא
צויין מרחק מדוייק מכיוון שבכל מקום יש תנאים שונים ולא ניתן לדעת
מראש באיזה מיקום או מרחק מדויק ניתן לשים את המגבר .כמו כן ,יש
לדאוג שבמיקום של המגבר צריכה להיות קליטה טובה של הרשת
אותה הוא משכפל.
 Wi-Fi Adapter/מתאם אלחוטי :במצב זה המגבר מתחבר בכבל רשת למחשב או לציוד
שצריך גישה לאינטרנט (כדוגמאת טלוויזיה חכמה ,קונסולת משחקים,
Wi-Fi Bridge
ועוד) .מבחינת אותו המכשיר ,אין הבדל בין חיבור לנתב המקורי וחיבור
למגבר ויש צורך בכבל רשת תקין.
מיקום :המכשיר יהיה ממוקם בקרבה לציוד הקצה אך במקום עם
קליטה טובה של הרשת האלחוטית.
 Wi-Fi Access Pointמגבר קווי :במצב זה המגבר יהיה מחובר עם כבל רשת (עד מרחק של
 08מטרים) לנתב הביתי ויספק רשת אלחוטית נוספת.
מיקום :בחירת המיקום תהיה לפי מגבלות העברת כבל הרשת ואספקת
החשמל.

.1

יש להכניס את המכשיר לחשמל כמתואר באיור:

.2

כאשר נורית ההפעלה תפסיק להבהב ניתן להמשיך לשלבים הבאים:

.3

יש להתחבר באופן אלחוטי לרשת בשם EdimaxEXT.Setup
הערה :במידה ומשתמשים במחשב להתקנת המכשיר יש לנתק את כבל הרשת בכדי
למנוע מספר חיבורי רשת מקבילים (כרטיס רשת חוטי וכרטיס רשת אלחוטי).

.4

יש לפתוח דפדפן אינטרנט .אם לא מגיעים לעמוד " "Get Startedיש להיכנס לכתובת הבאה:

 http://edimaxext.setupוללחוץ על " "Get Startedבכדי להתחיל את ההתקנה.

הערה :אם בשלב זה אין גישה לעמוד ההגדרות המתואר ,יש לוודא שמצב כרטיס
הרשת האלחוטי מקבל את כתובת ה IP-באופן אוטומטי.

.5

יש לבחור במצב הרצוי (בכדי לבצע שכפול של רשת קיימת ,יש לבחור במצב Wi-Fi
)Extender

.6

יש לעקוב אחר ההוראות ולהשלים את ההתקנה.

.7

לאחר ההתקנה ניתן להוריד את האפליקצייה  EdiRangeעל ידי סריקת הברקוד .ניתן
להשתמש באפליקצייה בכדי לשנות הגדרות במגבר ,כדוגמאת לוח זמני הפעלה.
iOS:

Android:

בכדי לשנות הגדרות מתקדמות במכשיר יש להיכנס לכתובת הבאה:
http://edimaxext.setup

איפוס המגבר:
במידה וישנן בעיות ניתוקים או תקלות מרובות ברשת ,ניתן לבצע איפוס של המגבר.
האיפוס יכול לתקן בעיות ,אך יהיה צורך לבצע את תהליך ההתקנה מחדש ,מכיוון שתהליך
האיפוס כולל מחיקת הזיכרון והגדרות המגבר.
בכדי לבצע איפוס של המגבר ולבצע שחזור להגדרות היצרן ,יש ללחוץ על לחצן WPS
תתחיל להבהב .לאחר תחילת
למשך  06שניות עד אשר נורית חיווי ההפעלה
הבהוב נורית חיווי ההפעלה ,ניתן לשחרר את לחצן ה.WPS-
הערה :בשלב זה אין להוציא את המגבר מהחשמל (למשך כשתי דקות) ,או עד
שנורית חיווי ההפעלה תפסיק להבהב .לאחר ביצוע שלב זה ,יש לחזור
ולבצע את שלבי ההתקנה כפי שמתואר בתחילת החוברת.

במידה ועדיין אין קישור לאינטרנט ניתן להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית של
חברת פיקוק מחשבים ( )6891בע"מ.
מספר טלפון09-7601346 :
זמני פעילות מחלקת התמיכה:
א'-ה'
ימי פעילות:
שעות פעילות60:66-68:66 :

