D-Link 225
מדריך למשתמש
התקנה עצמית

תכולת הערכה
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 1מחבר חשמלי

 1כבל DSL

 1כבל רשת

* הטקסט בחוברת מנוסח בלשון זכר ,אך פונה לשני המינים.

שלב א'  -חיבור לחשמל וחיווי נוריות
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חיבור לחשמל
חבר את כבל החשמל אל שקע ה POWER-ואת תקע החשמל לשקע החשמל בקיר.
לחץ על כפתור ה ON/OFF-בחלקו האחורי של הנתב.

כבל חשמל

חיווי נוריות

כאשר הנורה דולקת
הנתב דולק

נורית
Power
LAN 1-4
2.4G WLAN
DSL

Internet

מצב נורית
ירוק קבוע
אדום קבוע
כבויה
ירוק קבוע
ירוק מהבהב
ירוק קבוע
ירוק מהבהב
ירוק קבוע
ירוק מהבהב
כבויה
ירוק קבוע
אדום קבוע
כבויה
ירוק מהבהב

תיאור
תקין
תקלה
היחידה לא דולקת
זוהה התקן מחובר ליציאת ה LAN-הרלוונטית
מתבצעת תעבורת נתונים ברשת
רשת  WiFiפעילה
תעבורת  WiFiפעילה
נוצר חיבור DSL
מתבצע חיבור DSL
לא זוהתה תשתית  DSLאו כבל מנותק
חיבור אינטרנט בוצע
תקלה בחיבור האינטרנט
לא התבצע חיבור אינטרנט
תעבורת רשת פעילה

שלב ב׳  -חיבור לרשת פס רחב בתשתית DSL
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 .1חיבור לרשת פס רחב בתשתית DSL
נחבר את כבל ה DSL-מיציאת ה ADSL-במיקרו פילטר לכניסת ה DSL-ב.D-Link 225-
ה D-Link 225-ימשוך את נתוני המנוי שלכם ,פעולה זו עלולה להימשך 10דקות ,במהלכה הנורות יהבהבו,
ייכבו ויידלקו שנית.
אין לנתק את ה D-Link 225-מהחשמל עד סיום התהליך .בסיום שלב זה ה D-Link 225-מחובר
לאינטרנט.
שים לב ,במידה והמחשב מחובר לנתב תתאפשר גלישה באינטרנט.

שקע טלפון
מיקרו פילטר

חיווי נוריות
בתום תהליך החיבור נורית ה Internet-תידלק בצבע ירוק,
נורית ה DSL-תידלק בצבע ירוק קבוע,
נורית ה WiFi-תידלק בצבע ירוק קבוע.

שלב ג'  -חיבור מחשב באמצעות כבל רשת
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חיבור מחשב באמצעות כבל רשת ישירות לD-Link 225-
נחבר את כבל הרשת מכניסת הרשת במחשב לאחת מיציאות ה LAN-ב,D-Link 225-
לאחר חיבור המחשב נוכל לגלוש באינטרנט.
* ניתן להשתמש בכבל רשת קיים.

להלן דוגמא לחיבור
כבל רשת במחשב

שלב ד'  -התחברות ל D-Link 225-על מנת להגדיר רשת אלחוטית
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שימו לב ,ניתן לגשת ל D-Link 225-ולהגדיר רשת אלחוטית ב 2-דרכים :מחשב שמחובר בכבל
ומחשב בחיבור אלחוטי.

 .1מחשב שמחובר בכבל
במידה ותרצה להגדיר שם רשת וסיסמא חדשים ,הנך יכול לעבור לעמוד הבא.

 .2מחשב בחיבור אלחוטי
ה D-Link 225-מגיע עם הגדרות רשת אלחוטית ראשונית .על מנת לבצע הגדרות רשת אלחוטית ע"י
חיבור מחשב לרשת האלחוטית הראשונית יש לבצע את השלבים הבאים:
.1שם הרשת האלחוטית הראשונית ( )SSIDהינו 225_ :בתוספת  6התווים האחרונים של ה MAC-של
ה D-Link 225-כפי שמופיע במדבקה בתחתית .בדוגמה הנ"ל שם הרשת האלחוטית הראשוני הינו:
.225_39CF8C
.2סיסמת הרשת האלחוטית הראשונית הינה  4התווים האחרונים ממספר ה MAC-שמופיע במדבקה
בתחתית ה "D-Link 225"-בצירוף התווים " ."1234כך שבדוגמה הנ"ל הסיסמה הינה .CF8C1234

מדבקה בגב D-Link 225

שלב ה'  -התחברות ראשונית לD-Link 225-
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 .1פתיחת דף אינטרנט
נפתח את אחד הדפדפנים במחשב שלך משולחן העבודה
על ידי לחיצה כפולה על הדפדפן המבוקש.

 .2כניסה לממשק הD-Link 225-
נקליד בשורת הכתובת את הכתובת הבאהhttp://192.168.1.1 :
ולאחר מכן נלחץ על מקש ה Enter-במקלדת.

שלב ו'  -התחברות ראשונית לD-Link 225-
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 .3לצורך כניסה ראשונית נזין את הפרטים הבאים:
• בחלון שקופץ יש להקיש בשדה שם המשתמש (home :)User Name

• בשדה הסיסמה ( )Passwordיש להקיש12345678 :

הגדרת רשת אלחוטית
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 .4רשת אלחוטית
לביצוע שינויים בהגדרת שם הרשת האלחוטית יש לבחור במסך זה בWireless 2.4G-

שם הרשת האלחוטית שלך יוצג במחשב בעת חיפוש והתחברות לרשתות אלחוטיות (לדוגמא)225_39CF8C :
שימו לב שכעת ניתן לגלוש ,אך ניתן לשנות את השם של הרשת האלחוטית SSID

הגדרת רשת אלחוטית
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 .6על מנת לשנות את סיסמת הרשת האלחוטית יש לעבור למסך  Advancedולבחור בAdvanced-
 Wireless 2.4Gובתוכו לבחור בAdvanced Wireless – Security Settings-

את סיסמת הרשת האלחוטית ניתן לשנות בשדה WPA /WAPI passphrase

הגדרת רשת אלחוטית
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לאחר לחיצה על  Apply/Saveיפתח החלון הבא

* כעת ניתן להתחבר לרשת האלחוטית החדשה ולגלוש באינטרנט.
*במידה וקיימים ברשותך התקנים נוספים המשתמשים ברשת האלחוטית (כגון :אייפד ,סמארטפון)
יש לבצע התחברות לרשת האלחוטית החדשה גם בהם.

הפרטים שלכם
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פרטי כניסה לנתב:
שם משתמש:
סיסמא:

פרטי התחברות לרשת האלחוטית:
שם משתמש:
סיסמא:

מוקד התמיכה הטכני ללקוחות  1-801-012-123 :012או *3012

מוקד התמיכה הטכני ללקוחות  1-800-074-074 :Orangeאו *5474

