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הוראות התקנה ותפעול



הוראות התקנה

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

פיסיתהתקנה -'שלב א

חבר כבל רשת ממודם הכבלים אל כניסת.  2

בנתב "internet"-ה

חבר את ספק הכוח אל החשמל ואל הנתב.  3

ומבצעת סנכרוןשניותההדלקה הנורה מהבהבת למשך כמה לאחר .  4

ושהאורות של  \.באופן קבועהקדמי של הנתב דולקת החיווי בחלקו שנורת וודא 

.המתג מאחור דולקות ומהבהבות

.4עד 1אחת מהכניסות המסומנות במספרים 

. 1חבר את כבל הרשת מהמחשב אל הנתב אל 

,אם ברצונך לחבר מחשב בכבל רשת



הוראות התקנה

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

פיסיתהתקנה -'שלב א

ומבצעת סנכרוןשניותההדלקה הנורה מהבהבת למשך כמה לאחר .  4

קבועבאופן הקדמי של הנתב דולקת החיווי בחלקו שנורת וודא 

DSLאל כניסת ה קו הטלפוןחבר את כבל 5

RJ-11 DSL Port



הנתבהגדרת -'שלב ב

השיטה המומלצת להגדרת הנתב היא באמצעות מחשב המחובר בכבל רשת אל .

הנתב

1.הכנות לגישה אל הנתב ממחשב המחובר בכבל רשת:
.  וודא שהמחשב מחובר אל הנתב

1.1 חיבורי רשת  "> =גש ללוח הבקרה : וודא שכרטיס הרשת של מוגדר בתצורה הנכונה"
=>בחלון לחץ1.2 “Properties”–בחרר ב<= =>לחיצה ימנית על חיבור רשת המקומי"

=>וודא שהאופציה  “internet Protocol (TCP/IP)”–לחיצה כפולה על
Obtain"מסומנת =>לחץ על אישור פעמיים . an IP address automatically”

2.הכנות לגישה אל הנתב באמצעות המתאם האלחוטי:
2.1וודא שהמתאם האלחוטי שברשותך פעיל .

."Linksys"2.2כ בצורה של "שם זה נראה בד. בחר בשם הרשת של הנתב האלחוטי

שברשותךהאלחוטיאנא פנה למדריך המורחב למתאם , להרחבה על תצורת בחירת הרשת
. בדפדפן" 192.168.1.1: "הגישה אל הנתב מתבצעת על ידי הקלדת הכתובת הבאה. 3

adminוהסיסמה  admin–שם המשתמש והסיסמא הדיפולטי של הנתב הינו 4.



המשך-הנתבהגדרת -'שלב ב

הגדרת הנתב  

:  יש לבצע כלהלן (מגה 15מעל )VDSLכאשר מדובר על חיבור ב 

PTMלבחור •

•VDSL 2 PROFILE – 17a

PPPoEבהגדרת חייגן לבחור •

ולהגדיר את השם משתמש והסיסמא שלך מספק האינטרנט שלך  



הגדרת הנתב  

:  יש לבצע כלהלן (מגה 15עד )ADSLכאשר מדובר על חיבור ב 

ATMלבחור •

•ADSL2+

PPPoEבהגדרת חייגן לבחור • RFC2516 

ולהגדיר את השם משתמש והסיסמא שלך מספק האינטרנט שלך  

MULTIPLEXING 

VPI=8

VCI=48



והנתב אכן קיבל כתובת מספק האינטרנט שלך  מ לוודא שאכן אתה מחובר "ע2

-בצע את הפעולות הבאות

.STATUSללשונית הראשי יש לעבור בתפריט 

אשר קיבלת מספק  ipצריך להיות כתובת  Internet connectionולמה ב 

האינטרנט שלך  

הבשדות , לאחר כמה רגעים-

Subnet Mask ,IP-Addressוה,. יתחלפו האפסים במספרים- Default

Gateway

.  ניתן לבצע בדיקת גלישה–הנתב כעת מחובר לאינטרנט 



תקלות

נוריות החיווי  1.1.

בזמן שישנה תעבורה  . .במצב תקין דולקת באור ירוק POWERלאחר הדלקת הנתב הנורה 

שניות  ' דולקת למשך מס WIRELESSנורת ה 

.ג הנתב דולקת באופן קבוע"הביקורת ענורת , כאשר קישור האינטרנט תקין

ה

איפוס הנתב 1.2.
שניות רצופות  10למשך reset“"בחלקו האחורי של הנתב לחץ על כפתור 

הנתב יתאפס להגדרות יצרן  

!  כל הגדרות הנתב יתאפסוRESETשים לב לאחר ביצוע 

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

097644777

mailto:linksys@dtas.co.il

