הוראות התקנה ותפעול
נתבים בעלי ממשק
Linksys Smart Wi-Fi

לדגמים :
EA2700/EA6200/EA6350/EA6700/EA6900
/WRT1900AC

הוראות התקנה
 .התקנת הנתב האלחוטי שלך מורכבת משני שלבים עיקריים -התקנה פיסית והגדרת הנתב

שלב א' -התקנה פיסית

אחת מהכניסות המסומנות במספרים  1עד .4
חבר את כבל הרשת מהמחשב אל הנתב אל .1
אם ברצונך לחבר מחשב בכבל רשת,

 .2חבר כבל רשת ממודם הכבלים אל כניסת
הinternet" " -בנתב

 .3חבר את ספק הכוח אל החשמל ואל הנתב

 . 4לאחר ההדלקה הנורה מהבהבת למשך כמה שניות ומבצעת סנכרון
וודא שנורת החיווי בחלקו הקדמי של הנתב דולקת באופן קבוע\.ושהאורות של
המתג מאחור דולקות ומהבהבות.

שלב ב' -הגדרת הנתב
 .השיטה המומלצת להגדרת הנתב היא באמצעות מחשב המחובר בכבל רשת אל
הנתב
 :הכנות לגישה אל הנתב ממחשב המחובר בכבל רשת1.
וודא שהמחשב מחובר אל הנתב1.1 .
" וודא שכרטיס הרשת של מוגדר בתצורה הנכונה :גש ללוח הבקרה => "חיבורי רשת 1.2
בחלון לחץ>= “– ”Propertiesבחרר ב>= "לחיצה ימנית על חיבור רשת המקומי>=
וודא שהאופציה >= “– ”(internet Protocol (TCP/IPלחיצה כפולה על
 .לחץ על אישור פעמיים >= מסומנת "”Obtain an IP address automatically
 :הכנות לגישה אל הנתב באמצעות המתאם האלחוטי2.
 .וודא שהמתאם האלחוטי שברשותך פעיל 2.1
 "Linksys".בחר בשם הרשת של הנתב האלחוטי .שם זה נראה בד"כ בצורה של 2.2
להרחבה על תצורת בחירת הרשת ,אנא פנה למדריך המורחב למתאם האלחוטי שברשותך
 .3הגישה אל הנתב מתבצעת על ידי הקלדת הכתובת הבאה "192.168.1.1" :בדפדפן.
או בהקשת הכתובת ”“linksyssmartwifi.com

 .4ב סמן את תיבת הסימון לצד קראתי וקיבלתי את תנאי הרישיון לשימוש בתוכנה זו ולאחר
מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.
 .5לחץ על הקישור המצורף כדי לקרוא עוד על תנאי רישיון ומידע אחר , .אם אתה מעדיף
להגדיר ידני את הנתב סמן את תיבת הסימון לצד אני רוצה לדלג על התקנה וקביעת
התצורה של הנתב שלי באופן ידני.

 .6לאחר שבחרת התקנה באופן ידני יש להזין בשדה ACCESS ROUTER
את הסיסמא לנתב ""admin

שלב ג '  -הגדרת חייגן לספק האינטרנט
**לגבי לקוחות המחוברים לספק האינטרנט בחיבור כבלים ללא חייגן,
יש להשאיר את ההגדרות כפי שהן

 ADSL\VDSL.חיבור לספק
האינטרנט בתשתית
לחץ על Connectivity

בחר בלשונית

internet settings

- PPPoEב יש לבחור  Internet Connection Typeבשדה

1.2
בשדה שם המשתמש יש להגדיר את שם המשתמש כפי שהתקבל מספק
האינטרנט ) @: 014avigeלדוגמא ( ולאחריו יש לסמן @
ואת שם שם הספק לדוגמא 013
1.3
בשדה הסיסמה יש להקליד את הסיסמה שהתקבלה מספק
האינטרנט

1.4
בתחתית העמוד יש ללחוץ על הכפתור APPLY

2ע"מ לוודא שאכן אתה מחובר והנתב אכן קיבל כתובת מספק האינטרנט שלך
בצע את הפעולות הבאות-
בתפריט הראשי יש לעבור ללשונית .Troubleshooting
וללחוץ על הלשונית  Statusואז Report

לאחר כמה רגעים ,בשדות ה Subnet Mask ,IP-Addressיתחלפו האפסים במספרים, .וה Default -
Gateway

הנתב כעת מחובר לאינטרנט – ניתן לבצע בדיקת גלישה.

.1חיבור לספק האינטרנט בתשתית כבלים עם חייגן
יש לוודא כי הנך נמצא בתפריט הראשי
לחץ על Connectivity

בשדה  Internet Settingsלחץ על EDIT

יש לבחורInternet Connection Type
בחייגן L2TP

בשדה שם המשתמש יש להגדיר את שם המשתמש כפי שהתקבל מספק האינטרנט
בשדה הסיסמה יש להקליד את הסיסמה שהתקבלה מספק האינטרנט
בחר בשדה L2TPהזן שם את פרטי ההתחברות שלך לספק האינטרנט
את הנתון הנ"ל ניתן לקבל במוקד התמיכה של ספק האינטרנט שלך

בתחתית העמוד יש ללחוץ על הכפתור
Apply

.1חיבור לספק האינטרנט בתשתית כבלים ללא חייגן
יש לוודא כי הנך נמצא בתפריט הראשי
לחץ על Connectivity

בשדה  Internet Settingsלחץ על EDIT

יש לבחורInternet Connection Type
בחייגן DHCP

חבר כבל  LAN RJ-45בקצה אחד לאחת הכניסות  1-4בנתב ה
HOT BOXשלך
את הקצה השני חבר לנתב  Linksysלכניסת ה internet

2ע"מ לוודא שאכן אתה מחובר והנתב אכן קיבל כתובת מספק האינטרנט שלך
בצע את הפעולות הבאות-
בתפריט הראשי יש לעבור ללשונית Troubleshooting.
וללחוץ על הלשונית  Statusואז Report

לאחר כמה רגעים ,בשדות ה Subnet Mask ,IP-Addressיתחלפו האפסים במספרים, .וה Default -
Gateway

הנתב כעת מחובר לאינטרנט – ניתן לבצע בדיקת גלישה.

תקלות
 1.1.נוריות החיווי
לאחר הדלקת הנתב הנורה POWERבמצב תקין דולקת באור ירוק. .בזמן שישנה תעבורה
נורת ה WIRELESSדולקת למשך מס' שניות
כאשר קישור האינטרנט תקין ,נורת הביקורת ע"ג הנתב דולקת באופן קבוע.
ה
 1.2.איפוס הנתב
בחלקו האחורי של הנתב לחץ על כפתור " “resetלמשך  10שניות רצופות
הנתב יתאפס להגדרות יצרן

שים לב לאחר ביצוע  RESETכל הגדרות הנתב יתאפסו!

במידה ונתקלתם בבעיה ניתן לפנות אלינו :
linksys@dtas.co.il
097644777

