
 IL-Advice CAP1200ACנקודת גישה/ נתב מדגם מדריך להגדרת 

 הקדמה
 .אדוויסאותך על בחירתך בפתרון אלחוטי איכותי מבית  יםמברכ אנו

 :מצבי עבודה של היחידה ברשותך 2-מדריך זה מתמקד ב

 מחוברת ברשת מקומית ללא בקר -(Stand-alone Access Pointנקודת גישה עצמאית ) •

 אלחוטינתב  •

 

 מדריך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים ❖

 

 

 הגדרות ברירת מחדל
 היחידות שברשותך מגיעות עם הגדרת ברירת המחדל הבאה:

• IP Address:   192.168.10.1 

• Login Username:  admin 

• Password:   admin 

• DHCP    Enabled 
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 אופן ההגדרה
 ביחידה  LAN POEלכניסת  POEחבר את יציאת ה •

 http://192.168.10.1יש לפתוח דפדפן ולרשום בשורת הכתובת  כעת •

 לבחור סיסמה לניהול היחידהבמסך הכניסה המתקבל יש 

 

 

 Wizard -האשףכעת מתקבל מסך  •

 בתפריט בצד שמאל Wizardבמידה ואינך רואה מסך זה, לחץ על 

 

  

http://192.168.10.1/


 (APהגדרת נקודת גישה )
 )האפשרות הראשונה משמאל( APיש לבחור  WIZARDבמסך ה •

 

 .לניהול היחידה IPכעת נגדיר כתובת  •

 NEXTלסיום לחץ 

 
 

 

 2.4GHzבשלב הבא נגדיר את מאפייני הרשת האלחוטית בתדר  •

o SSIDשם הרשת האלחוטית : 

o PASSWORDסיסמה לרשת האלחוטית : 

 NEXTלסיום לחץ 

 

  



 5GHzבשלב הבא נגדיר את מאפייני הרשת האלחוטית בתדר  •

 המאפשרת לאחד  Band Steeringשים לב! המכשיר ברשותך תומך בפונקציית 

 לכדי רשת אחת אחודה.    5GHz-ו 2.4GHzאת משדרי 
 הרשתות. 2ואותה סיסמה עבור  SSIDבכדי להשתמש בתכונה זו יש להגדיר אותו 
 5GHzשונה עבור תדר  SSIDאם אין ברצונך להשתמש ביכולת זו, הגדר 

 NEXTלסיום לחץ 

 

 לאישור FINISHאת השינויים שביצעת ולחץ כעת סקור  •

 

  



 תבוצע שמירה של ההגדרות ולאחריה המכשיר יאותחלכעת  •

 

 (Router) נתבהגדרת 
 WANלחבר לכניסת את המודם או הזנת האינטרנט יש  •

 (ימין)האפשרות הראשונה מ Routerיש לבחור  WIZARDבמסך ה •

 

  



 כעת נגדיר את סוג החיבור המתאים •
 PPPOEלחיבור לתשתית בזק יש להגדיר 

 ת ספק התוכן.חיובהתאם להנ  STATICאו  DHCPיש לבחור  לחיבור מסוג אחר

 

 .לניהול היחידה IPכעת נגדיר כתובת  •

 NEXTלסיום לחץ 

 
 

 

  



 2.4GHzבשלב הבא נגדיר את מאפייני הרשת האלחוטית בתדר  •

o SSIDשם הרשת האלחוטית : 

o PASSWORDסיסמה לרשת האלחוטית : 

 NEXTלסיום לחץ 

 
 

 5GHzבשלב הבא נגדיר את מאפייני הרשת האלחוטית בתדר  •

 המאפשרת לאחד  Band Steeringים לב! המכשיר ברשותך תומך בפונקציית ש

 לכדי רשת אחת אחודה.    5GHz-ו 2.4GHzאת משדרי 
 הרשתות. 2ואותה סיסמה עבור  SSIDבכדי להשתמש בתכונה זו יש להגדיר אותו 
 5GHzשונה עבור תדר  SSIDאם אין ברצונך להשתמש ביכולת זו, הגדר 

 NEXTלסיום לחץ 

 

  



 לאישור FINISHאת השינויים שביצעת ולחץ כעת סקור  •

 
 


