
 IL-PEWS330A םגקודת גישה מדנמדריך להגדרת 

 הקדמה
 .EnGeniusחברת אדוויס מברכת אותך על בחירתך בפתרון אלחוטי איכותי מבית 

  (Stand-alone Access Pointנקודת גישה עצמאית )ההנחיות במדריך זה מסייעות להגדרת 
 מחוברת ברשת מקומית ללא בקרה

 

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

 

 גדרות ברירת מחדלה
 היחידות שברשותך מגיעות עם הגדרת ברירת המחדל הבאה:

• IP Address:   192.168.1.1 

• Login Username:  admin 

• Password:   admin 

• DHCP Enabled 

 שים לב! 

 את היחידה דרך נתבלמחשב. במידה ותחבר ירות ישה יחידמומלץ לחבר את הה ך ההגדרהלך תהליבמ
 בשרת. גדרלמובהתאם  IPר, תתקבל כתובת אח  DHCPאו שרת

  



 אופן ההגדרה
 http://192.168.1.1ראשית, יש לפתוח דפדפן ולרשום בשורת הכתובת  •

 192.168.1.2-192.168.1.254של המחשב המחובר לכתובת מהתחום  IPיש לשנות את כתובת השים לב: 

 מדריך הזהניתן להיעזר במידת הצורך ב

 בתור שם משתמש וסיסמה )באותיות קטנות( adminבמסך הכניסה המתקבל יש להזין  •

 

 

 Main -כעת מתקבל מסך הסטאטוס הראשי •

 
 

 

 

 

http://192.168.1.1/
https://support.microsoft.com/he-il/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings


 

 

 :( של היחידהIP Addressנגדיר את כתובת הניהול )כעת  •

 
 

 םלסיו SAVEלחץ 
 

 

  



 

 :לפי השלבים המפורטים כעת נגדיר את החיבור האלחוטי במכשיר •
 

 

  



 Network → Wirelessלהיכנס לתפריט  .1

 מרשימת המדינות ISRAELלבחור  .2

 Band Steering-ית הנקציל פויש לבחור מצב פעולה ש .3

 , הלכדי רשת אחוד 5GHz-ו  2.4GHzד את תדרי ת לאחרתכונה זו מאפש
 .ידיח (SSID)בה יראו שם רשת כך שהמשתמשים 

 .ת אחד ממצבי העבודה בתפריטעל מנת להגדיר תכונה זו יש לבחור א •
ן עבור וה ireless 2.4GHz Wהן עבור  זהיםוסיסמה ( DSSIהגדיר שם רשת )! יש לשים לב

5GHz Wireless  

 ’Disabled‘, בחר בתכונה זאתמש אם אין ברצונך להשת •

  2.4GHz Wirelessעבורשונה  (SSIDב זה יש להקפיד לבחור שם רשת )במצשים לב! 
 5GHz Wirelessעבור ו

 Wireless 2.4GHzעבור הגדר את שם הרשת  .4

 סיסמת הרשת האלחוטיתעל מנת להגדיר את  EDITלחץ על  .5
 לשמירה SAVEלחץ על 

 
 Wireless 5GHzעבור הגדר את שם הרשת  .6

 סיסמת הרשת האלחוטיתעל מנת להגדיר את  EDITלחץ על  .7
 לשמירה SAVEלחץ על 

 
 סופית לשמירה  Saveיש ללחוץ על  .8

 

  



   Changesלסיום תהליך ההגדרה יש להחיל את השינויים שבוצעו ע"י כניסה לתפריט  •
 עליון של המסך(-)בחלק הימני

 

 מעיד על כמות השינויים הממתינים.  Changes-המשך לשימו לב שהמספר ב

 בכל אחד מהשלבים הקודמים.  Saveהמספר מתעדכן בכל לחיצה על 
 APPLYללחוץ על ום לסקור את השינויי יש

 
 יש להמתין לסיום התהליך.  •

 
 התהליך ייפתח הדפדפן בכתובת החדשה שהוגדרה במכשיר.בסיום  •

 

 עם היחידהכעת הנך מוכן לתחילת עבודה  ➢
 בהצלחה!


