
 

 

 מדריך התקנה מקוצר

KW62293 

 
 פרטי התחברות לממשק הגדרות הראוטר

 IP http://192.168.1.1 -ה  כתובת

 פרטי משתמש
 adminשם משתמש: 

 adminסיסמא: 

 

 

 
 ( בע"מ1986פיקוק מחשבים ) 



 התקנת חומרה .1

 )בזק( DSLחיבור בתשתית 

 חבר את המוצר לפי התרשים שלפניך.

 

 

 כבל רשתחיבור בתשתית 

 חבר את המוצר לפי התרשים שלפניך.

 



יש לוודא שהמוצר מחובר כמו שצריך בכל  –לפני הגדרת המוצר וכניסה לממשק המשתמש  הערה:

החיבורים הרלוונטים: קו טלפון וכבלי רשת. אשף ההתקנה מציג את ההגדרות הרלוונטיות לאחר שזיהה 

 ציג את ההגדרות הרלוונטיות ולא ניתן יהיה להגדירחיבור לתשתית. ללא חיבור זה, אשף ההתקנה לא י

 את המוצר כראוי! 

 

 ראוטר-חיבור לממשק המודם .2

 

אוטומטית.  IPראוטר, יש לוודא שהמחשב מוגדר לקבל כתובת -לפני הכניסה לממשק ההגדרות של המודם .א

ואז ללחוץ על שנה הגדרות מתאם. בחלונית בה  מרכז הרשת והשיתוףללבדיקת הגדרה זו, יש לגשת 

 Local Area -או ה Ethernet -מחשב, יש להקליק ימנית על חיבור הבנמצאים חיבורי הרשת 

Connection .ואז לבחור במאפיינים 
את כמו בתמונה הבאה  לסמןו Internet Protocol Version 4יש להקליק פעמיים על  ,בחלונית שתקפוץ

 באופן אוטומטי. DNSבאופן אוטומטי וכן קבלת כתובת שרת  IPקבלת כתובת 

 
 

ראוטר, יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולהכניס את הקישור -על מנת להיכנס לממשק הגדרות המודם .ב

חלונית חיבור תופיע ובה יש להכניס את שם  בשורת הכתובות.  http://192.168.1.1הבא: 

 -ללחוץ על כפתור ה(, ובאותיות קטנות) adminואת הסיסמא:  (באותיות קטנות) adminהמשתמש: 

Login. 

 

http://192.168.1.1/


 הגדרת האינטרנט .3

 
 VDSLהגדרת חיבור 

 

  .KW62293 -כדי להגדיר את ה, Wizardהקלק על אשף ההתקנה  .א

 IPoE)מגשר(,  Bridge, ישנם שלושה מצבים: VDSLבשימוש שירות . היא בברירת המחדל VDSLהגדרת 

ולהכניס את שם המשתמש )לא לשכוח @ וסיומת ספק( והסיסמא  PPPoE -. נא לבחור את הPPPoE -ו

 כדי להמשיך. Nextאשר קיבלת מספק האינטרנט שלך ולאחר מכן ללחוץ על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. נא לסמן את השם המופיע בברירת המחדל 2.4GHzבדף זה, נגדיר את הרשת האלחוטית בתדר  .ב

 WPA2(AES) -נא לבחור ב Encryption -ובמקומו לשים את השם החדש לרשת האלחוטית. בשורת ה

תוים לפחות.  8יש להכניס את הסיסמא הנבחרת. סיסמא זו חייבת להכיל  Pre-Shared Key -ובשורת ה

 .Nextבסיום, נא ללחוץ על 

 

 



. נא לסמן את השם המופיע בברירת המחדל ובמקומו 5GHzעכשיו נגדיר את הרשת האלחוטית בתדר  .ג

ובשורת  WPA2(AES) -נא לבחור ב Encryption -לשים את השם החדש לרשת האלחוטית. בשורת ה

תוים לפחות. בסיום,  8יש להכניס את הסיסמא הנבחרת, סיסמא זו חייבת להכיל  Pre-Shared Key -ה

 .Nextלחוץ על נא ל

 

 

 

 Applyבדף זה נקבל דו"ח ריכוז כל ההגדרות שהוכנסו. נא לבדוק שכולן נכונות ובמידה וכן יש ללחוץ על  .ד

Changes .ובזאת לסיים את הליך ההגדרה 

 

 
 

 



 ADSLהגדרת חיבור 

 

 Channel, בסוג ערוץ )Setup-WAN -, יש לגשת בממשק ההגדרות לADSLכאשר משתמשים בשירות  .א

Typeלבחור ב ,)- ATM ( התצורהATM  יש להכניס את הערכים .)8כבר אמורה להופיע בברירת המחדל 

. לאחר מכן בחלק שנקרא PPPoE -, נא לבחור בChannel Mode -. בשורה של הVCI -ב 48 -ו VPI -ב

PPP Settings נא לשים את שם המשתמש )לא לשכוח @ וסיומת ספק( והסיסמא אשר קיבלת מספק ,

 בתחתית המסך. Add -נט שלך ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההאינטר

 

 
 

. בשורה WLAN 5Gאו  WLAN 2.4Gואז ללחוץ על  Setup -להגדרת הרשתות האלחוטיות, יש לגשת ל .ב

, יש לסמן את השם המופיע בברירת המחדל ולהכניס במקומו את שם הרשת הנבחר ולאחר SSID -של ה

. על מנת לאבטח רשת אלחוטית זו, יש ללחוץ בפאנל השמאלי Apply Changes -מכן ללחוץ על כפתור ה

יש  Pre-Shared Key -בשורת ה ,WPA2(AES) -, יש לבחור בEncryption -. בשורת הSecurityעל 

לסמן את הנקודות המופיעות ולהכניס במקומן את הסיסמא הנבחרת ובסיום התהליך ללחוץ על כפתור 

Apply Changes. 

 

 



 נפוצותשאלות  .4

 
 ?DNS -איך ניתן לשנות את כתובות ה שאלה:

 -ואז יש להכניס את כתובות ה Set DNS Manually -. לבחור בDNS -ואז ל Service -נא לגשת ל תשובה:

DNS .המועדפים עליך 

 שכחתי את פרטי ההתחברות לממשק ההגדרות של המוצר.שאלה: 

. במידה ומידע זה לא נכון, נא לאפס admin -ו adminם המשתמש והסיסמא בברית המחדל הם ש תשובה:

 את המוצר להגדרות יצרן.

 ?KW62293איך מאפסים את המוצר  שאלה:

ואז על  Maintenanceישנם שתי דרכים לאפס את המוצר. בממשק ההגדרות, נא ללחוץ על  תשובה:

Reboot נא לבחור באופציה .Restore to Default Settings לגשת לממשק ההגדרות, . במידה ולא ניתן

שניות. כל הנורות ידלקו למספר שניות ואז המוצר  5-8ניתן ללחוץ על כפתור האיפוס בגב המוצר למשך 

 יתאפס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז התמיכה פועל בימים א' עד ה' 

 17:20ועד השעה  08:30משעה 

 מח לענות גם בדוא"לששעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג, אך נ

edimaxts@pikok.co.il 

 09-7444997טלפון: 

www.pikok.co.ilאתר החברה: 
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