
תכולת ערכת הנתב

•	 T&W VDSL מודם

ספק כוח	•

כבל רשת לבן RJ-45 לחיבור בין הנתב למחשב 	•

כבל טלפון אפור RJ-11 לחיבור	•
  בין הנתב לבין המיקרופילטר

מיקרופילטר )מסופק בנפרד(	•
  נדרש לשים בכל שקע טלפון שאליו

  מחובר מכשיר כלשהו

העמד את המודם על גבי משטח יציב.

חבר את המודם לשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור.
חבר קצה אחד של כבל הטלפון לכניסת קו הטלפון בפנל האחורי של המודם ואת הקצה השני של 

.ADSL כבל הטלפון חבר למקרופילטר לכניסת
*  נא וודא שבכל שקע טלפון פעיל ) טלפון, פקס, ממיר וכו' ( בביתך מחובר מיקרופילטר של בזק.

אי חיבור מיקרופילטרים בשקעי הטלפון הפעילים יגרום לניתוקים בשירות האינטרנט ושיבושים בקו הטלפון.

חבר את המודם למחשב באמצעות הכבל הלבן עם המחברים הצהובים.
חבר קצה אחד של כבל רשת לממשק הרשת במודם ואת קצה השני של כבל הרשת חבר לכרטיס 

הרשת שבמחשב.

חבר את המודם לחשמל באמצעות הכבל השחור.
חבר את ספק הכוח בצידו האחורי של הנתב וכן חבר לשקע החשמל.

כפתור הפעלה למודם ON/ OFF )נמצא בצד המודם(.
( תדלוק ונורית ADSL תהבהב  ( POWER-עם הפעלת הנתב, לאחר מספר שניות, נורית ה

למספר שניות עד שתדלוק קבוע. בנוסף תדלוק גם נורית LAN בהתאם לחיבור בגב המודם ולאחר 
.Internet מכן תדלוק גם נורית
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מדריך התקנה מהיר
T&W DSL699U5 דגם VDSL למודם

* לתשומת ליבך:
  במידה וגלשת בעבר באמצעות מודם ישן, עליך להסיר את החייגן המותקן במחשבך לפני התקנה בתצורת נתב.
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לשאלות נוספות והורדת המדריך המלא ניתן לפנות לאתר בזק תחת שירות ותמיכה/תמיכה ברשת ביתית

גלישה נעימה!

הגדרת המודם 6
וודא כי יש ברשותך סיסמא ושם משתמש כפי שקיבלת מספק האינטרנט.

פתח את דפדפן האינטרנט

להנחיות בהתאם  להתקדם  יש 
המפורטות במסכים המתקבלים
עד לסיום ההתקנה )3 שלבים(.

תהליך ההתקנה עשוי להימשך
מספר דקות ויש להמתין לסיומו
עד לקבלת הודעה שהנך מחובר

לאינטרנט.

לקוח יקר, סרוק אותי לצפייה 
בסרטון ההתקנה ופרטי המוצר


