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 תכולת קופסא:
 

 לפני תחילת השימוש במוצר, יש לבדוק את תוכן האריזה. 
בהקדם האפשרי  נקנהבמידה וישנם חוסרים, יש ליצור קשר עם המקום בו המוצר 

 ולבקש את הציוד החסר.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RG21S 
 

 מדריך התקנה מקוצר
 

 ספק כח
 

 דיסק
 

 כרטיס גישה

 כבל רשת
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 התקנה:
 

 המצורף בערכה למוצר ולשקע החשמל. 12V DCיש לחבר את ספק הכוח   .1
 

 

 

 . אם הנורה אינה דולקת, יש לוודא שחיבורי החשמלנדלקתנא לוודא שנורת הכח   .2
 מחוברים כראוי.  

 
 

 מחשב נייד, טאבלט, באמצעות מכשיר בעל יכולת אלחוטית )לדוגמא:  .3

" או **edimax.setupסמארטפון(, נא לחפש את הרשת האלחוטית "
"edimax.setup5G** ולהתחבר אליה. הסיסמא לרשת זו מופיעה על גבי כרטיס "

 הגישה המצורף בערכה.
 

ומעלה או  4ת אנדראויד סארטפון או טאבלט, יש צורך בגירסלהתקנה מ

 ומעלה. 4אייפון 
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. במידה ודף ההתחלה לא עלה אוטומטית, גוגל כרום( לא) פתח את דפדפן האינטרנט
בשורת הכתובות בדפדפן וללחוץ  http://edimax.setupיש לרשום את הכתובת 

Enter""לאחר שהדף עלה, לחץ על כפתור ה .- ‘Get Started’  כדי להתחיל בתהליך
 .ההתקנה

 

יש לוודא , http://edimax.setup במידה ולא ניתן להתחבר לדף

אוטומטית )הסבר על כך ניתן למצוא במדריך  IPשהמחשב מקבל כתובת 

 .המלא באנגלית באתר אדימקס העולמי(

 

 

 

 . מצב ברירת המחדל הוא נתב אלחוטיRG21S -במסך זה יש לבחור את תצורת ה  .4
(Wi-Fi Router) ( בכפתור הימני. לבחירת תצורת נקודת גישהAccess Point ,)

 לחץ על הכפתור השמאלי.

 

http://edimax.setup/
http://edimax.setup/
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 שני המצבים האפשריים במוצר:

 

 -באמצעות כבל רשת בכניסת ה מודםהמוצר מתחבר ל

WAN 2.4אלחוטית, בתדרים  –. מספק גישה לאינטרנטGHz 

 .LAN -וגישה קווית מכניסות ה 5GHzו/או 

 תצורת ראוטר אלחוטי

(Wi-Fi Router) 

 -באמצעות כבל רשת באחת מכניסות ה נתבהמוצר מחובר ל

LANקווית משאר כניסות ה –לאינטרנט  . מספק גישה- LAN 

אינה שמישה בתצורה זו( וגישה אלחוטית  WAN -)כניסת ה

 .5GHzו/או  2.4GHzבתדרים 

 תצורת נקודת גישה

(Access Point) 

 
 

 
 

 ךהליתנא להמשיך לפי ההוראות והצעדים שעל גבי המסך כדי לסיים את   .5
 .א באתר אדימקס העולמיניתן לפנות למדריך המללעזרה נוספת,  ההתקנה.  
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 נדידה אלחוטית
 

(. משמעות העניין היא Roamingשברשותך תומך בנדידה אלחוטית ) RG21S -מוצר ה

נוספים אשר תומכים בנדידה אלחוטית )כמו  EDIMAXשבמידה וקיימים לך מוצרי 

נקודת גישה, מגדיל טווח(, אז כל המוצרים האלחוטיים שברשותך )סמארטפונים, 

לאות האלחוטי החזק ביותר בסביבה כאשר אתה  אוטומטיתטאבליטים וכו'( יתחברו 

 מסתובב בביתך.

 
אחרים התומכים בנדידה אלחוטית, יש לפנות למדריכים המצורפים  EDIMAXכדי להגדיר מוצרי 

 בערכות המוצרים עצמם.

 
, ניתן RG21S -התומך בנדידה אלחוטית עם ה Edimaxעל מנת לסנכרן מגדיל טווח 

כמתואר בהמשך. נא לוודא ששני  WPS -לעשות זאת בקלות ע"י לחיצה על כפתור ה

 ני.המוצרים נמצאים במרחק סביר האחד מהש

 
 RG21Sבמוצר  WPS -לחץ על כפתור ה .1

 .שניות 3למשך 
 
 
 
 

)לאחר הלחיצה על  דקות 2במסגרת  .2
, לחץ והחזק את (RG21S -הכפתור ב
 3במגדיל הטווח החדש למשך  WPS -כפתור ה

, אמורה להבהב ובכך ירוקהה WPS -. נורת השניות
 בתהליך. WPS -מציינת שפרוטוקול חיבור ה

 
 
 
 

 ירוקהה WPS -שני המוצרים יצרו סינכרון. נורת ה .3
שניות כדי לציין על  30שבמגדיל הטווח, תדלק למשך 

ח. בשלב זה, מגדיל הטווח פעיל יצלהחיבור כך שה
 (.Roamingואוטומטי לנדידה אלחוטית )

 
 
 

התומכים בנדידה אלחוטית  EDIMAXשל מוצרי  מדריכים / אתרהקיים באנא פנה לתיעוד 

 למידע נוסף.
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 ממשק ההגדרות באמצעות דפדפן אינטרנט
 

 RG21S, ניתן לגשת לממשק ההגדרות של המוצר לאחר ההגדרה הראשונית
באמצעות דפדפן אינטרנט כדי לשנות הגדרות קיימות ו/או חדשות כגון: הגדרות 

בשורת  http://edimax.setup.  הכנס את הכתובת VPNהרשת האלחוטית או שרת 
 .RG21S -ת בדפדפן ממוצר )מחשב נייד, סמארטפון וכו'( המחובר ברשת לוהכתוב

 
 

באמצעות  RG21S , חבר את המוצר edimax.setup -אם לא ניתן להתחבר ל  

 כבל רשת למחשב ונסה שוב.

 
 

 .'1234'  והסיסמא היא 'adminשם המשתמש בברירת המחדל הוא '
 

 

 
עשה שימוש בפאנל התפריט אשר בצד שמאל כדי לנווט בין הפונקציות וההגדרות. 

 למידע נוסף, ניתן לפנות למדריך המלא באנגלית שבאתר אדימקס העולמי.

 

http://edimax.setup/


7 

 LED מצב תצוגת נורות
 

 LED נורת צבע מצב תיאור
 פועל יש גישה לאינטרנט

 אדום
כיבוי / 
 הדלקה

 כבוי המוצר כבוי
 הבהוב מהיר פעיל WPSפרוטוקול 

 הבהוב איטי אין גישה לאינטרנט

 

 שאלות נפוצות
 

 ?)בתצורת ראוטר בלבד( VPN -איך אני מגדיר את שרת ה .1
ניתן לעשות שימוש על מנת להתחבר לרשת שלך  VPNבשרת  .א

. כנס מרחוק כמו גם שימושים נוספים של אבטחה ופרטיות

 http://edimax.setup ההגדרות של המוצר בכתובתלממשק 

על מנת להגדיר את השרת. אנא פנה  Internet > VPN -וגש ל

למדריך המלא באנגלית באתר אדימקס העולמי להסבר והוראות 

, נדרש על מוצר הרשת  'OpenVPN'כדוגמת ,VPNלקוח  נוספים.

 יהיה להתחבר מרחוק.שלך כדי שניתן 

 אני לא מצליח לגלוש באינטרנט. .2

 .רשת אחר וודא שכל הכבלים מחוברים כראוי. נסה כבל .א

בדף האינטרנט. אם לא, וודא שהמחשב המוצר הגדרות בדוק אם ניתן להיכנס לממשק  .ב

ניתן להיעזר במדריך , אם אינך יודע איך לעשות זאתבאופן אוטומטי.  IPמקבל כתובת 

  .באתר העולמי המלא באנגלית

 Internet > Wanכנס לממשק ההגדרות בדף האינטרנט ולחץ בתפריט השמאלי על  .ג
Setup.  הינה נכונה. אם אתה לא בטוח באיזה  –בדוק שהגדרת החיבור לתשתית וספק

 חיבור אתה אמור להיות, פנה לספק האינטרנט שלך.

אם אין, צור קשר עם  חבר את המחשב ישירות למודם ובדוק אם יש לך גישה לאינטרנט. .ד

 ספק האינטרנט.

 אני לא יכול לפתוח את ממשק ההגדרות בדף האינטרנט. .3

 ,במידה ואינך יודע איך לעשות זאתבאופן אוטומטי.  IPוודא שהמחשב מקבל כתובת  .א

 .יבמדריך המלא באנגלית באתר העולמניתן להיעזר 

 איך אני מאפס את המוצר להגדרות יצרן? .4

למשך  WPS/Reset -על מנת לאפס את המוצר להגדרות יצרן, לחץ והחזק את כפתור ה .א

  .שניות עד שנורת האינטרנט תתחיל להבהב 10

http://edimax.setup/
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יש להמתין דקות ספורות כדי לאפשר למוצר לאתחל את עצמו. בסיום פעולה זו, כל 

 ההגדרות תמחקנה. הגדרות יצרן מצויות על גבי תוית בתחתית המוצר.

 

הכתובת הזו בדפדפן האינטרנט על מנת הכנס את 

 להריץ את אשף ההתקנה או להיכנס לממשק ההגדרות

ברשת  ,. אתה חייב להיות מחובר למוצרהמתקדם

 האלחוטית או הקווית.

 התחברות לממשק המוצר

‘Router Login’ 

אלו הם שם המשתמש והסיסמא בברירת המחדל 

 בכניסה לממשק ההגדרות של המוצר.

 סיסמאשם משתמש / 

‘Username / Password’ 

 זהו שם הרשת האלחוטית של המוצר בברירת המחדל.

חפש שם זה ברשימת הרשתות והתחבר אליו על מנת 

 להגיע לממשק המוצר.

 שם הרשת האלחוטית

‘Wi-Fi Network Name’ 

ית לכל מוצר ומשמשת לזיהוי היא ייחוד MAC -כתובת ה

בתוית  ותמופיע ,של מוצר זה MAC -ת הוכתוב ברשת.

 .אשר בתחתית המוצר הזיהוי

 MAC כתובת

אוטומטי אלחוטי זהו הקוד האישי של המוצר לסינכרון 

(WPS ).לכל תדר 
 ’PIN Code‘  קוד אישי

 

 שכחתי את סיסמאת הכניסה שלי לממשק ההגדרות. .5
אפס את המוצר להגדרות יצרן, ובכניסה לממשק המוצר, הכנס את שם המשתמש  .א

‘admin’  לך על תוית המוצר שבתחתית המכשיר.  מופיע זה מידע. ’1234‘ואת הסיסמא

 .שים לב, לאחר האיפוס תצטרך להגדיר את המוצר מחדש
 

השחורות עובדות אותו  LAN -הכחולה וה WAN -האם מבואות )פורטים( ה .6
 הדבר במצבים שונים?

יש תפקוד שונה בהתאם לתצורת  LAN (1,2,3,4) -ומבואות ה WAN -לא, למבואת ה

 המוצר.

משמשת לחיבור ישיר למודם התשתית בלבד.  WAN -, מבואת הראוטר אלחוטיבמצב  .א

 משמשות לחיבור ציוד הקצה )מחשבים, מדפסת וכו'(. LAN -מבואות ה

בר את הראוטר הראשי באחת שמישה! ח אינה WAN -, מבואת הגישה-נקודתבמצב  .ב

 .קצההשמישות לחיבור ציוד  LAN -ה מבואות . שארLAN -ה ממבואות
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