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מדריך הפעלה מתאם רשת קווי BiPAC 2071
חברת בזק מברכת אותך על רכישת זוג מתאמי רשת
תקשורת קווית על תשתית החשמל הביתית ,מתוצרת
חברת פאוורנט.

 .1.1מתאם הרשת הקווי מאפשר לחבר באמצעות התקנה
פשוטה תוך שימוש בשקעי החשמל הנמצאים במרחבי
הבית את התקני הרשת השונים (מחשבים ,נתבים ,מדיה
סטרימר ועוד) אל הרשת הביתית.
 .2.1מתאם הרשת מספק פתרון לבתים עם בעיות קליטה
בתדרים אלחוטיים כגון :חדר בטחון ,מרתף ,ריבוי מפלסים
וכד’ תוך שמירה על קצב העברת נתונים גבוה ברשת
הפנימית.
תכולת הערכה:
זוג מתאמי רשת קווית 2 ,כבלי רשת  ,RJ45מדריך התקנה
מהירה ותקליטור.

הוראות בטיחות:
• אין להשתמש במתאם בסביבה של טמפרטורה גבוהה
כגון תנור חם ,מקום החשוף לשמש וכו'.
• מנע חדירת נוזלים או לחות למתאם הרשת הקווי.
• אין להכניס או להוציא את מתאם הרשת הקווי מרשת
החשמל בידיים רטובות.
• אין לנסות לפתוח את מארז מתאם הרשת הקווי.
• בשימוש עם מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה
שבכבל.
• המתאם מיועד לשימוש בתוך המבנה .אין להשתמש
במוצר מחוץ למבנה.
מבט כללי  -חזית:
 - 0.1 DETמהבהב כאשר מוצר מדור קודם מחובר
 - powerדולק כאשר המתאם עובד
 - plgדולק כאשר מתקיים סינכרון
מהבהב כאשר התקשורת פעילה
 - ethדולק כאשר מחובר לשקע רשת פעיל
מהבהב כאשר התקשורת פעילה
 - syncסנכרון היחידות ואבטחת הרשת
 - resetאיפוס המתאם
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תהליך התקנת מתאם הרשת :
		
המלצה :על מנת להגיע לביצועים מקסימאלים יש לחבר
את המתאם ישירות לשקע החשמל וללא מפצל.

חיבור למחשב מרוחק:
 .3חבר מתאם רשת קווי נוסף לשקע החשמל בחדר
המרוחק (לדוגמא :חדר ילדים ,ממ”ד וכו’) אשר בו נמצא
המחשב שברצונך לחבר לרשת.

חיבור המתאם לנתב:
 .1חבר את מתאם הרשת הקווי לשקע החשמל בקיר
בסמיכות לנתב האלחוטי.

 .2חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק בערכה)
לאחת מתוך ארבעת הכניסות הרשת בנתב ואת הקצה
השני של כבל הרשת חבר למתאם הרשת הקווי.

 .4בחדר המרוחק ,חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק
בערכה) לכרטיס הרשת של המחשב ואת הקצה השני
חבר למתאם הרשת הקווי.

מחשב נייד
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מחשב נייח
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 .5בסיום החיבור הפיזי של מתאמי הרשת הקווי יש לבצע
סנכרון בין היחידות שהותקנו על מנת ליצור רשת
תקשורת מאובטחת :לחץ על  SYNCשבחזית מתאם
הרשת הקווי (התחל במתאם שקרוב לנתב) וחזור על
הפעולה עם מתאם הרשת הקווי שחיברת בחדר המרוחק.

דוגמא לחיבור מס' מתאמים בבית לרשת:

pc

מתאם רשת קווי

מתאם רשת קווי

לחץ לסנכרון
חדר ילדים

תשתית
רשת
חשמל

חדר הורים

מתאם רשת קווי

מתאם רשת קווי
אינטרנט

כאשר נורות  PLCשל שני המתאמים יידלקו
המתאמים מסוכרנים אחד מול השני.

חדר ממד

חדר עבודה בו נמצא הנתב

מקרא:
			תשתית חיווט החשמל בבית
			כבל רשת RJ45

הערה :במידה והיחידות אינן מסתנכרות יש לבצע פעולת
ריסט ( )Resetבכפתור הממוקם בתחתית חזית המוצר
(ראה תמונה בעמוד  )3יש ללחוץ לחיצה אחת קצרה.
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