EW-7438AC
מדריך התקנה מקוצר
06-2015 / v1.0

 .Iמידע מערכת
 .I-1תכולת קופסא

-

EW-7438AC
דיסק התקנה (מכיל מדריך מלא ומדריך התקנה מקוצר רב-לשוני)
מדריך התקנה מקוצר
כרטיס גישה

 .I-2דרישות מערכת
-

בתצורת מגבר אלחוטי/מתאם אלחוטי ,יש צורך ברשת אלחוטית בתדר 2.4GHz
ו/או .5GHz
בתצורת נקודת גישה ,יש צורך בכבל ומודם-ראוטר.
מחשב עם נגישות אלחוטית התומכת בתקנים  ,802.11 b/g/n/a/acודפדפן
אינטרנט לצורך אשף ההתקנה (אינטרנט אקספלורר ,גוגל כרום ,פיירפוקס ,אופרה,
סאפרי – גירסא אחרונה).
הגדרה דרך סמארטפון –  IOS 6או אנדרואיד  4.xומעלה.
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 .I-3מצב תצוגת נורות LED
כל נורות ה LED -מנוטרלות במצב "ירוק".
נורת LED

צבע

תיאור

מצב
פועל

כחול

הבהוב איטי
הבהוב מהיר
כבוי
פועל

כחול

הבהוב איטי
הבהוב מהיר

מחוון אות
אדום

כחול

LAN

ירוק

אות טובה
חוזק60% – 40 :
המגבר מתאתחל או ממתין להגדרה
רשת אלחוטית כבויה ,מנותקת או במצב "ירוק"
אות מעולה
חוזק100% – 60 :
אות טובה
חוזק60% – 40 :
המגבר מתאתחל או ממתין להגדרה

כבוי
פועל

חוזק אות לרשת  2.4GHZו/או רשת :5GHzי40% – 0

הבהוב איטי

חוזק אות לרשת  2.4GHZו/או רשת :5GHzי60% – 40

הבהוב מהיר

חוזק אות לשתי הרשתות60% – 40 :

פועל
לבן

חוזק100% – 60 :

רשת אלחוטית כבויה ,מנותקת או במצב "ירוק"

כבוי
כיבוי/הדלקה

אות מעולה

מהבהב

אות מצויינת
חוזק אות לשתי הרשתות100% – 60 :
מגבר דולק
מתאפס להגדרות יצרן או מגבר מתאתחל

כבוי

מגבר כבוי

פועל

פעולת ה WPS -הסתיימה (הנורה תידלק במשך  30שניות על מנת
להורות על חיבור מוצלח)

מהבהב

פעולת  WPSבעיצומה (ממתין למכשיר נוסף בעל אופציית )WPS

כבוי

אין פעילות WPS

פועל

מבואת ה LAN -מחוברת (כבל רשת מחובר)

כבוי

מבואת ה LAN -מנותקת
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 .I-4מתג
ל EW-7438AC -קיים מתג חיצוני בחלקו התחתון,
אשר מאפשר לברור בין מצב "נורמלי" ,מצב "ירוק"
וכיבוי (פירוט בטבלה הבאה)" .עוצמת – "WiFi
מתייחסת לעוצמת אות הרדיו האלחוטי של המגבר.
אם המגבר ממוקם באזור קטן או בינוני ,יתכן ולא יהיה
צורך בעוצמה המלאה של הרשת האלחוטית.
נסו זאת ,על מנת לקבוע באם העוצמה מספקת במצב
"ירוק" לאזור .אם כן ,תוכלו לחסוך באנרגיה.

מצב
נורמלי

מיקום מתג
ימין

תיאור
רשת אלחוטית בעוצמה מלאה

מצב "ירוק"

אמצע

רשת אלחוטית בעוצמה של 25%

כבוי

שמאל

רשת אלחוטית כבויה
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 .IIהתקנה
ל EW-7438AC -ישנם שלושה מצבי תפעול שונים:
המוצר מתקשר עם הנתב הראשי בבית באופן אלחוטי ומשכפל את הרשת
מגדיל טווח
האלחוטית על מנת לתת כיסוי רחב יותר בבית.
אלחוטי
מיקום :המיקום הטוב ביותר ,הוא בערך באמצע הדרך שבין הראוטר לבין
( Wi-Fi
הנקודה ממנה רוצים להתחבר לאינטרנט .המגבר חייב להיות במקום שבו
)Extender
הוא קולט היטב את הראוטר.
המוצר מתחבר באמצעות כבל רשת למכשיר כגון :טלויזיה ,קונסולת
גשר אלחוטי
משחקים ,נגן מדיה וכו' ומתפקד ככרטיס רשת אלחוטי כדי לאפשר לאותו
()WiFi Bridge
מכשיר להתחבר אלחוטית לרשת הקיימת.
( WiFi
מיקום :באזור התשדורת של הרשת האלחוטית וקרוב למכשיר שמתחבר
)Adaptor
למגבר.
המוצר מחובר לנתב הקיים בבית באמצעות כבל רשת ומוסיף נקודת גישה
נקודת-גישה
(  WiFi Accessאלחוטית נוספת.
מיקום :לפי אורך הכבל שמחובר אל המוצר.
)Point

 .1חבר את ה EW-7438AC -לשקע חשמל.
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 .2נורת ה LED -הלבנה ,תהבהב כל עוד המגבר מתאתחל .המוצר מוכן וזמין ברגע
שהנורה הלבנה ,יציבה.

 .3באמצעות סמארט-פון ,טאבלט או מחשב נייד ,יש להתחבר לרשת אלחוטית בשם
"**  ."EdimaxEXT.Setupשתי הכוכביות האחרונות הינן יחודיות למוצר שברשותך.
אם נעשה שימוש במחשב רגיל בעל נגישות אלחוטית ,נא לנתק את
כבל הרשת שמחובר אליו.
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 .4לאחר החיבור לרשת האלחוטית ,יש לפתוח את דפדפן האינטרנט ואם דף
ההתחלה " "Get Startedלא עלה אוטומטית כמופיע בתמונה הבאה ,הקלידו
בשורת הכתובות את הכתובת  http://edimaxext.setupולחצו על " Get
 "Startedכדי להתחיל בהליך ההגדרה.

אם אין אפשרות לגשת לכתובת  ,http://edimaxext.setupנא לוודא
שהמחשב מכוון לקבל כתובת  IPאוטומטית .למידע נוסף ניתן לפנות למדריך
המלא באתר .http://edimax.com

 .5תצורת ברירת המחדל של המוצר היא מגבר טווח אלחוטי .על מנת לבחור בתצורה
אחרת ,יש ללחוץ על " ."Change to a Different Modeבמידה ורוצים בתצורת
ברירת המחדל ,מגבר טווח אלחוטי ,יש ללחוץ על " Yes, I need a Range
 – "Extenderולהמשיך בתהליך ההגדרה.
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 .6נא לעקוב אחר הוראות ההגדרה לתצורה שבחרתם כדי לסיים את התהליך .מוצר
זה ניתן להגדיר לתדר אלחוטי  2.4GHzו/או תדר אלחוטי .5GHz
 .7לאחר תהליך ההגדרה ,ניתן להוריד את אפליקצית ה "EdiRange" -ע"י סריקת
ה QR -קוד המופיע כאן .אפליקציה זו מאפשרת שליטה בפונקציות כגון לו"ז
אלחוטי ורשת אורחים בתצורה של מגבר טווח אלחוטי.

iOS:

Android:

להגדרות מתקדמות ,עשו שימוש בממשק המוצר דרך דפדפן
אינטרנט בכתובת( http://edimaxext.setup :מידע נוסף
במדריך המלא באנגלית באתר אדימקס העולמי).
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 .IIIאיפוס המוצר
אם אתם חווים בעיות עם המוצר או מעוניינים
להשמיש אותו בתצורה אחרת ,ניתן לאפס את
המוצר להגדרות היצרן .איפוס מוחק את כל
ההגדרות!
 .1לחיצה ארוכה על כפתור ה WPS -למשך 10
שניות לפחות .לשחרר את הלחיצה ברגע
שהנורה הלבנה מתחילה להבהב.
 .2יש להמתין למוצר לסיים את הליך האיפוס
והאיתחול .המוצר מוכן וזמין להגדרה מחדש
ברגע שהנורה הלבנה יציבה.

WPS .IV
אם הראוטר/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם תומכים
ב ,)WiFi Protected Setup( WPS -אז ניתן
להשתמש בשיטה זו על מנת להגדיר את המוצר
כמגבר טווח אלחוטי.

.1

לחצו על כפתור ה WPS -שבראוטר/נקודת הגישה
שלכם על מנת להפעיל את פרוטוקול ה.WPS -
נא לבדוק את מדריך הראוטר/נקודת הגישה
שלכם כדי לדעת כמה זמן יש ללחוץ על
הכפתור על מנת להפעיל את הפרוטוקול.

 .2במסגרת הדקותיים ,יש ללחוץ על כפתור ה WPS -במגבר למשך  2שניות .הנורה
הכחולה של ה WPS -אמורה להבהב ובכך מורה שפעולת ה WPS -בעיצומה.
 .3המגבר יסתנכרן כנגד הראוטר/נקודת הגישה .הנורה הכחולה אמורה לדלוק למשך 30
שניות על מנת להורות על חיבור מוצלח.
המגבר יסתנכרן בתדר האלחוטי  2.4GHzאו בתדר האלחוטי  ,5GHzבשימוש בפרוטוקול ה-
 .WPSבברירת המחדל ,המגבר יסתנכרן בתדר  5GHzהיכן שזמין .במידה ורוצים את שני
התדרים בו זמנית ,יש להשתמש באשף ההתקנה ולא בכפתור ה.WPS -
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מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה  08:30ועד השעה .17:20
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג ,אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל
edimaxts@pikok.co.il
טלפון  09-7601346שלוחה 5
אתר החברה www.pikpk.co.il
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