תכולת המארז:
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ספק כוח

מגשר אופטי

עלון בטיחות

כבל רשת RJ 45

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש

בהצלחה!
מדריך למשתמש
לקבלת שירות ותמיכה חייגו 3014
*bezeqint.net
מידע נוסף וביצוע הגדרות מתקדמות באתר:

התקנת הנתב

1

חיבור המגשר האופטי לנתב ואל השקע
האופטי בקיר:
נחבר את הקצה הרחב של המגשר האופטי
אל פתח השקע האופטי שבתחתית הנתב
ואת הקצה השני אל השקע האופטי שבקיר
(לפני ביצוע החיבור יש להסיר בעדינות את
כיסוי המגן מהשקע האופטי בנתב ומקצוות
המגשר האופטי).

!

שלב ההתקנה הסתיים
מעולה! עכשיו יש להמתין עד  5דקות מרגע הפעלת הנתב וחיבורו אל שקע האופטי
בקיר ועד שיהיה אפשר לגלוש באופן תקין .אם לאחר  5דקות עדיין אין חיבור תקין
לרשת האינטרנט יש לפנות למוקד השירות הטכני של בזק בינלאומי בטלפון *3014
חשוב! בסיום ההתקנה להניח את הנתב על בסיסו כאשר החלק הקדמי
פונה למרכז החלל  /חדר
כיסוי מגן

סכנת קרינת לייזר – אין להסתכל באופן ישיר על קצוות המגשר ופתחי
השקע האופטי ואין לכוון על אדם או בעל חיים.

2

ביצוע חיבור הציוד לרשת הסיבים האופטיים:
יש לבצע את הגדרת החיבור לפי ההנחיות המפורטות באתר
האינטרנט .למעבר להוראות יש לסרוק את קוד הQR -
או להיכנס ללינק הבא:
https://selfservice.bezeqint.net/support/routers

3

חיבור לחשמל:
כעת נחבר את ספק הכוח לשקע  Powerבגב
הנתב ואת הקצה השני לשקע החשמל בקיר.
כדי להפעיל את הנתב ,יש ללחוץ על כפתור .

4

חיבור באמצעות כבל רשת:
נחבר צד אחד של כבל הרשת לאחד משקעי הרשת שבנתב
(מסומנים ב .)LAN 1- LAN 4 -נחבר את הצד השני לשקע המכשיר
שנרצה לחבר לרשת (מחשב ,מגדיל טווח ,ממיר ,סטרימר וכו')

5

חיבור לרשת האלחוטית (:)Wi-Fi
שם הרשת ( )BEZEQINT-XXXXוהסיסמא בת  13תווים רשומים במדבקה על גבי
הנתב .נאתר בתצוגת הרשתות האלחוטיות הזמינות במכשיר (מחשב ,טאבלט,
סמארטפון) את שם הרשת ונתחבר אליה .לחיבור מהיר אפשר לסרוק את הQR-
המופיע במדבקה .מטעמי אבטחת מידע מומלץ לשנות את הסיסמא באזור
האישי באתר הבית לאחר ההתקנה:
http://bezeqint.net/login

הסבר על חיווי ונוריות
תיאור
מצב
שם הנורה
המכשיר מחובר באופן תקין למקור המתח ופעיל
דולק ,ירוק
מתבצע חיבור למערכות הניהול של ספק השירות
הבהוב איטי ,ירוק
POWER
הבהוב איטי ,אדום מתבצע אתחול למכשיר
מקור המתח מנותק או המכשיר כבוי
כבוי
קיים חיבור תקין בתשתית הסיבים
דולק ,ירוק
מהבהב מהיר ,ירוק מתבצע חיבור לתשתית הסיבים
החיבור לתשתית הסיבים מושבת .לא בוצע צימוד
דולק ,אדום
PON
הבהוב איטי ,אדום העוצמות בתשתית הסיבים לא תקינות
אין חיבור לתשתית הסיבים .מגשר אופטי מנותק
כבוי
שירות האינטרנט פעיל
דולק ,ירוק
INTERNET
שירות האינטרנט אינו פעיל
כבוי
לפחות התקן אחד מחובר לשקעי הרשת ()LAN
דולק ,ירוק
LAN
לא קיים התקן שמחובר לשקעי הרשת ()LAN
כבוי
רשת אלחוטית פעילה
דולק ,ירוק
מתבצע חיבור WPS
הבהוב איטי ,ירוק
Wi-Fi
הבהוב מהיר ,ירוק חיבור  WPSהסתיים בהצלחה
הרשת האלחוטית אינה פעילה
כבוי
המכשיר מסונכרן ברשת EasyMesh
דולק ,ירוק
מתבצע סנכרון ברשת EasyMesh
הבהוב איטי ,ירוק
EASYMESH
הבהוב מהיר ,ירוק תהליך הסנכרון ברשת  EasyMeshהצליח
המכשיר לא מסונכרן לרשת EasyMesh
כבוי
התקן  USBמחובר
דולק ,ירוק
USB
לא מחובר התקן USB
כבוי

