Dual Band AC

מדריך התקנה מהירה לרשת אלחוטית
Vtech IAD604-IL

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לרשת אלחוטית  ,Dual Band ACרשת מתקדמת המשדרת בו זמנית שתי רשתות
אלחוטיות .רשת אחת בתדר  2.4GHzלגלישה באינטרנט ורשת שניה בתדר  5GHzלגלישה באינטרנט המותאמת לצפיית
וידאו באיכות  .4K ULTRA HDמדריך זה יאפשר לך להתקין את הרשת בחיבור קווי למחשב או בחיבור אלחוטי ()WiFi
לסמארטפון ,טאבלט ומחשב נייד
המדריך כולל שני שלבים:
שלב א' – התקנת הרשת האלחוטית
שלב ב'  -חיבור הרשת האלחוטית לאינטרנט
תכולת הערכה:

נתב אלחוטי

כבל טלפון אפור לחיבור בין הנתב למיקרופילטר
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כבל רשת לבן לחיבור בין הנתב למחשב
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 4כפתור הדלקה

איור החיבורים להמחשה בלבד
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 5חיבור קווי של המחשב לנתב
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חבר את הנתב לחשמל באמצעות ספק הכוח
יש לחבר את ספק הכוח בצדו האחורי של הנתב ,את הצד השני יש לחבר לשקע החשמל

2

מיקרופילטר (מסופק בנפרד)
יש לחבר מיקרופילטר בכל שקע טלפון פעיל בבית

3

חבר את הנתב למיקרופילטר שבשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור
יש לחבר קצה אחד של הכבל לכניסת ה DSL-בצדו האחורי של הנתב ואת הקצה השני יש
לחבר למיקרופילטר שבקיר ליציאת ADSL

4

הדלק את הנתב
הפעל את הנתב על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה ,יש להמתין מספר שניות ולוודא כי הנורות
דולקות בצבע ירוק ובאופן קבוע

5

הגדרת הרשת אפשרית באמצעות חיבור קווי (כבל) של המחשב לנתב או באמצעות חיבור
אלחוטי ( )WiFiלסמארטפון ,טאבלט ומחשב נייד
חיבור קווי  -יש לחבר קצה אחד של הכבל הלבן לאחת מ 4-הכניסות בצדו האחורי של
הנתב ,את הקצה השני יש לחבר לכניסת הרשת במחשב
חיבור אלחוטי ( - )WiFiיש להתחבר לאחת משתי הרשתות האלחוטית בשם Bezeq WiFi
עם סיומת  2.4GHzאו  5GHzשל הנתב המותקן ,לפתוח את הדפדפן במכשירך ותהליך
ההתקנה יחל באופן אוטומטי
לתשומת ליבך
במידה וגלשת בעבר באמצעות מודם ,עליך להסיר
את החייגן המותקן במחשבך לפני התקנת הרשת האלחוטית

לקוח יקר,
סרוק אותי לצפייה
בסרטוני ההדגמה
להתקנת הנתב

שלב ב'  -התקנת רשת אלחוטית וחיבור לאינטרנט
לאחר שהתקנת את הרשת האלחוטית ווידאת שנורית האינטרנט בצבע ירוק,
יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

 .3הזן את שם המשתמש והסיסמה כפי שקיבלת מספק
האינטרנט שלך ולחץ על המשך

 .4מומלץ להצפין את הרשת האלחוטית:
יש להגדיר שם רשת וסיסמה בעלת  8תווים לפחות (שילוב
של אותיות באנגלית ומספרים)
הזן את כתובת הדוא”ל שלך ולחץ המשך

 .5בשלב זה יש להמתין לחיבור נתב לאינטרנט ולרשת
האלחוטית

 .6תהליך התקנת הרשת האלחוטית הסתיים בהצלחה,
הינך מחובר לאינטרנט.
נפתחו עבורך שתי רשתות אלחוטיות:
רשת  2.4GHzלגלישה באינטרנט
רשת  5GHzלגלישה וצפייה איכותית בתכניי 			 HD
(במכשירים תומכים בלבד)
סיסמת ההצפנה שבחרת תהיה זהה לשתי הרשתות
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 .1עם פתיחת הדפדפן תהליך ההתקנה יחל באופן אוטומטי
והמסך הבא יופיע במחשבך או בסמארטפון

 .2בחר את ספק האינטרנט שלך

התמונות להמחשה בלבד

גלישה נעימה

