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כל הזכויות שמורות לחברת בזק בע”מ ולחברת היטס טלקום ת. בע"מ. 

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין 

הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים 

פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע 

המופיע בו בכל צורה  ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. 

כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע  המופיע  בו שלא למטרה 

לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק 

שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול 

עליה חבות כלשהי בשל כך. מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר 

הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, 

כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה 

בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק 

מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם 

המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים 

בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק 

מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת 

בטעות אנא הודיע על כך לבזק. 

במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו 

בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, 

יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס 

המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע 

נוסף על המוצר בלבד.

הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.
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1.   מבוא

חברת בזק מברכת אותך על שרכשת מתאם רשת USB אלחוטי מחברת 

NETGEAR כאמצעי החיבור של התקני הרשת השונים אל הרשת 

האלחוטית הביתית.

N טכנולוגיה תקן

מוצר זה משלב בתוכו טכנולוגיה אלחוטית בתקן N, תקן זה הינו המתקדם 

ביותר כיום, ומאפשר טווח קליטה גדול יותר והעברת קבצים ברשת 

.B/G הפנימית במהירות גדולה יותר מהתקנים הקודמים

שיקולי בטיחות 

המתאם  מתוכנן לשימוש ביתי ולכן: 

·      אין לחשוף את המתאם לטמפרטורה העולה על 40 מעלות צלסיוס. 
·      אין להשתמש במתאם זה בסביבה בעלת לחות גבוהה.

·      אין לפתוח ואו לנסות לתקן את מארז המכשיר בכל עת.
·      אין להשתמש במתאם זה מחוץ לבית/לבניין.   

דרישות מערכת 

לפני ההתקנה, נא וודא שהמחשב שלך תומך בדרישות הסף שלהלן:

·      מעבד במהירות MHZ 300 ומעלה 
64 ומעלה RAM MB זיכרון      ·

USB 2.0 ממשק      ·
  ,WIN 7 ,Windows 2000 / Service Pack 4, :מערכות הפעלה      ·

Windows XP / Service Pack 2  ,VISTA

סביבה ונתונים פיזיים

 - 0°c - 40°c  :טמפרטורת עבודה

ממדים: 88 מ"מ  28 מ"מ  12 מ"מ

מאפיינים כלליים 

    IEEE 802.11B/G/N                        תקנים

מרחק שידור                עד 100 מ' במבנה פנימי ועד 300 מ' במבנה   

                                חיצוני )מרחק השידור מותנה בסביבת הפעולה(

שוטטות )roaming( תמיכה בשוטטות ותמיכה בזיהוי אוטומטי של    

                                סביבות רשת אלחוטיות 

LED                           חיווי מצב חיבור 
סוג אנטנה                  אנטנה פנימית רב כיוונית

יתרונות השימוש במתאם USB אלחוטי

·   התקנה קלה ואסטטית 
   המתאם מאפשר לחבר באמצעות רשת אלחוטית אל הנתב    

   מחשבים וציודים שונים, ללא חיווט דבר שחוסך סרבול בהליך ההתקנה. 

·   יכולת אבטחה 
    למתאם יכולת להתחבר בממשק מאובטח אל מול הנתב האלחוטי.

שירותי תמיכה מסביב לשעון  

שירות ה-ADSL האינטרנט המהיר של חברת בזק הינו ידידותי ונוח 

לשימוש. במידה ונתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית 

שלנו עומד לשירותכם: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע )למעט יום כיפור( 

בטלפון 166.

  הערה: שירותי תמיכת רשת ביתית, ניתנים בתשלום 

לנוחיותך למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת 

www.bezeq.co.il :הבאה

אנו מאחלים לכם הנאה מהשירות.

בברכה, חברת בזק
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2.   תכולת ערכת המתאם האלחוטי

יש לוודא שקיבלת את כל הפריטים הבאים בערכה שלך:

מתאם אלחוטי  .1

USB כבל  .2

תקליטור עם מנהל ההתקן ומדריך התקנה   .3

מדריך התקנה מהיר   .4

למוקד התמיכה חייגו: 166
www.bezeq.co.il :או גילשו
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מדריך התקנה מהיר 
 NETGEAR אלחוטי USB מתאם 

WN111 דגם

WiRElESS  N

תהליך ההתקנה והתחברות לרשת אלחוטית באמצעות      .3

ממשק המתאם:   

התקנת המתאם:  .3.1

הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן הדיסקים:  .1

:Setup במסך הבא שיתקבל לחץ על  .2

Install from CD 3.1.1    במסך הבא שיתקבל לחץ על
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במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע   3.1.2

 )I agree( ”3.1.3  במסך הבא שיתקבל סמן את האופציה “אני מסכים

)Next( ולחץ הבא     

במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן     3.1.4

)Next( לחץ הבא   

3.1.5   במסכים הבאים שיתקבלו מתבצע המשך תהליך ההתקנה
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USB  במסך הבא שיתקבל יש לחבר את המתאם ליציאת  3.1.6

)Next( ולאחר מכן לחץ הבא   

3.1.7  במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע 
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3.1.8  במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן  

לחץ  הבא )Next(, להמשך התחברות לרשת האלחוטית   

התחברות לרשת האלחוטית באמצעות ממשק המתאם:   .3.2

)Next( במסך הבא יש לבחור את שם הרשת ולאחר מכן לחץ  הבא   3.2.1

  

מתחבר לרשת האלחוטית שנבחרה   3.2.2
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תהליך התקנה והתחברות לרשת האלחוטית באמצעות      .4

מערכת ההפעלה:   

התקנת המתאם:   4.1

במסך שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן   4.1.1

)Next( לחץ  הבא   

)Next( במסך הבא שיתקבל לחץ הבא  4.1.2

במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן    4.1.3

)Next( לחץ הבא   

במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע:  4.1.4
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USB במסך הבא שיתקבל יש לחבר את המתאם ליציאת  4.1.5

)Next( ולאחר מכן לחץ הבא        

4.1.6  במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע עד להופעת   

הצלמית באופן אוטומטי   

4.2    התחברות לרשת האלחוטית 

לחיצה כפולה על צלמית החיבור לרשת אלחוטית תציג   4.2.1

את הרשתות האלחוטיות הזמינות.   

)Connect( יש לבחור את הרשת הרצויה, לחץ על התחבר  4.2.2
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במידה והרשת מוצפנת, יש להזין סיסמת הצפנה ולסיום הקש     4.2.2

)Connect( על התחבר  

ניהול ממשק המתאם   .5

לחץ פעמיים על צלמית    המתאם הנמצא בסרגל הכלים 

במסך שיפתח לחץ על כפתור NETWORKS ויוצגו כל הרשתות 

האלחוטיות הזמינות. )יש להמתין מספר שניות לסריקת הרשתות 

הנקלטות(. כעת יש לבחור את הרשת שברצונך להתחבר ולאחר 

 connect מכן ללחוץ על כפתור

במידה והרשת מוצפנת תידרש להקליד את סוג ומפתח הרשת 

שהוגדרו בנתב. במסך זה יש להגדיר את מפתח הרשת שהוגדר 

בנתב על מנת להתחבר לרשת. לחץ Apply לסיום.
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במסך זה ניתן לראות פרטים טכניים לגביי המתאם האלחוטי 

שברשותך.

במסך זה ניתן לראות נתוני התעבורה ברשת אלחוטית

                                 גלישה נעימה!

6. תעודת אחריות 

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ )להלן בזק( אחראית כלפי 

הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/

חכירה/תחזוקה עבור ציוד הקצה )להלן המכשיר( שנמסר ללקוח, 

לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 )שנים עשר( 

חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים השונים 

שפורטו לעיל )להלן תקופת האחריות( ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין, כדלקמן :

·      דגם ומספר סידורי של המכשיר
·      מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר 

      )רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה( 

·      תאריך מלא של מסירת המכשיר לידי הלקוח
·      שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת זהות של הלקוח 

      או שם חברה ח.פ

·      חתימה של נציג שירות/מוכרן בזק בצירוף החתימה וחותמת בזק 
תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא       

      ומפורט לא תהא תקפה 
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6.1 . תנאי האחריות 

כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף 

לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר 

ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.

האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון 

המכשיר או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או 

מי מטעמה. אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום המקסימאלי השווה 

למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר.

בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שייגרמו ללקוח ו/או לכל צד 

שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של 

המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של 

המכשיר כולו, תהא בזק רשאית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים 

וכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג 

שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות 

למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

בזק.

תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות.

האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה 

מאחד או יותר מהמקרים הבאים: 

במקרה של שימוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג         ·
      ו/או נכון ו/או סביר.

·      במקרה של ביצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר 
      שלא על ידי בזק.

·      במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקו ללקוח 
על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.

לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

6.2 פרטי המכשיר 

_______________________         _______________________
      שם המכשיר + הדגם                             מספר סידורי

_______________________         _______________________
           תאריך קבלה                           מספר קבלה /אסמכתא 

פרטי לקוח 

_______________________         _______________________
שם פרטי ושם משפחה / שם חברה              מספר ת.ז. / ח.פ

_______________________         _______________________
              כתובת                                       מספר טלפון 

פרטי בזק 

         ________________________________
     שם החנות + שם נציג השרות/מוכרן 

         ________________________________
     חתימה וחותמת נציג השרות/מוכרן

    מספר טלפון לתמיכה 166                  מספר ח.פ. בזק 520031931
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7. הפרטים שלי 

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש 

והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך.

מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של 

חברת בזק.

פרטי ספק האינטרנט 

________________________________
שם משתמש אצל ספק האינטרנט 

________________________________
סיסמה

* שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק.

הגדרות הרשת האלחוטית 

________________________________
SSID שם הרשת האלחוטית

________________________________
סיסמת הצפנה אלחוטית 

** שם הרשת האלחוטית שלך וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים  קיימים / עתידיים 
לרשת הביתית 

תודה על שיתוף הפעולה

 


