Telepítési útmutató
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A vezeték nélküli router csatlakoztatása
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Az ön vezeték nélküli routerének a konfigurációja

Ezt a terméket két módon konfigurálhatja, az Easy Web Setup használatával az ön
böngészőjéből és a CD-n mellékelt telepítési varázslóval.
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1.) Easy Web Setup: Ez a mód a legegyszerűbb. A világ egyik legintuitívabb kezelőfelülete segíti önt, hogy egy perc alatt be tudja állítani a routerét.

B. Kattintson a „Configure” gombra a folytatáshoz!

szélessávú vezeték nélküli router

ADSL modem

!

A. Helyezze be a Tenda CD-t a számítógépe CD meghajtójába. A telepítési varázsló
automatikusan fog elindulni. Ha mégsem indult el, akkor a CD-n keresse meg a Setup
file-t és indítsa el.

A. Nyissa meg a web böngészőjét, automatikusan érzékeli a kapcsolatot, abban az
esetben ha nem a webcímek helyére írja be a következőt „191.168.0.1” ahogy azt az
alábbi kép is mutatja.
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2.) CD-s telepítési varázsló
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Megjegyzés!

Mielőtt hozzákezdene a telepítéshez bizonyosodjon meg arról,
hogy a modem és a számítógép ki van kapcsolva. Ha statikus IP címet, dinamikus IP címet, PPPoA-t vagy a PPPoE-től eltérő szabványt
használ az internethez való csatlakozáshoz, kövesse a használati
útmutató utasításait.

A.

Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a modem DSL port-jába, a másik végét
pedig az elosztóba.

B.

Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a modem RJ45 port-jába, a másik
végét pedig az ön Tenda routerének a WAN port-jába.

C.

Csatlakoztasson egy másik Ethernet kábelt (a csomag nem tartalmazza) a 4 LAN
port valamelyikébe, a másik végét pedig a számítógépbe.

D. Az eljárás befejezéseképpen csatlakoztassa az adaptert a modemhez, a másik végét
pedig dugja be a fali csatlakozóba. Ugyanígy járjon el a Tenda router esetében is.

B. Miután bejelentkezett az alapvető beállításokat tartalmazó ablakot fogja látni,
mint ahogy azt az alábbi kép is mutatja

3. A befejezéshez
kattintson az „OK”
gombra!

1. Üsse be a felhasználó
nevet és a jelszót, amit az
internet szolgáltatójától
kapott!
2. Írja be a vezeték nélküli hálózat biztonsági
jelszavát. A jelszónak
legalább 8 karaktert kell
tartalmaznia.

C. Majd az alapvető beállításokat tartalmazó ablak ugrik fel.

3. A befejezéshez
kattintson az „OK”
gombra!

1. Üsse be a felhasználó
nevet és a jelszót, amit az
internet szolgáltatójától
kapott!
2. Írja be a vezeték nélküli hálózat biztonsági
jelszavát. A jelszónak
legalább 8 karaktert kell
tartalmaznia.

D. Most már csatlakozott az internethez!

C. Most már csatlakozott az internethez!

! Megjegyzés!
A további beállításokhoz klikkeljen az „Advanced” gombra az alapvető
beállításokat tartalmazó oldalon.
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Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

1.) Windows 7 alatt
A. Klikkeljen a hálózati központ ikonjára a tálca jobb oldalán!

!

Megjegyzés!

2.) Windows XP alatt
A. Jobb egérgombbal kattintson a „Saját hálózatok” ikonra az asztalon, majd a tulajdonságokra!

4

Felmerülő problémák

Kérdés

Elfelejtettem a router jelszavát! Mit tudok tenni ebben az esetben?

Válasz:

Ebben az esetben vissza kell állítani a gyári beállításokat a routeren, vagy újra
kell indítani a routert. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa több mint
5 másodpercig a „reset” gombot a router hátsó panelén amíg a SYS kijelző el
nem alszik. Ha ez megtörtént akkor sikeres volt az újraindítás.
Megjegyzés: Az újraindítás után ne felejtse el, hogy az összes beállítás törlődött a router-ről, ami azt jelenti, hogy újra kell konfigurálnia azt.

Kérdés

A noteszgépem képes a hálózatok keresésére viszont nem tud csatlakozni a routerhez. Mi lehet ennek az oka?

B. Jobb egérgombbal kattintson a „Vezeték nélküli hálózat”-ra és válassza ki a „Elérhető
vezeték nélküli hálózatok”

Az alapértelmezett SSID-t mutatja, amely Tenda-XXXXXX
(Az utolsó 6 karakter a router MAC címe, amely a router alján található).

Válasz:

B. Keresse meg az SSID-t és csatlakozzon!

1
2
3

C. Válassza ki az ön SSID-jét és csatlakozzon!
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C. Miután csatlakozott az SSID-hez, folytassa a képernyőn látható instrukciók szerint.

Kérdés
D. Miután csatlakozott az ön SSID-hez, folytassa a képernyőn látható instrukciók szerint.

A notebookom nem talál vezeték nélküli hálózatot! Mi a teendő?

Kérjük figyelmesen ellenőrizze a következőeket.

Válasz:
1
2
3
4

D. Most már csatlakozhat az internethez!
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E. Sikeresen csatlakozott az internethez.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat, amelyhez csatlakozni
szeretne, és az ön router-ének az SSID-je azonos.
Ellenőrizze a jelerősséget! Ha a jel túl gyenge, kérjük helyezze át a router-t egy
másik helyre. Ha lehetséges próbálja meg közelebb hozni a számítógépéhez.
Ha az ön vezeték nélküli router-e titkosított, győződjön meg róla, hogy az ön
vezeték nélküli adapterének a titkosítási beállításai egyeznek a router-vel.
Törölje az előző vezeték nélküli konfigurációs mappákat a számítógépéről és
kapcsolódjon újra.
Tájékozódjon az ön notebook vagy vezeték nélküli adapter gyártójánál és kövesse az ottani instrukciókat.

Ha az ön notebookjában beépített vezeték nélküli hálózati adapter van, kérjük
győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat be van kapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli adapter be van kapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hálózat engedélyezve van-e az
ön notebookján!
Győződjön meg róla, hogy a routeren a vezeték nélküli hálózat és a SSID sugárzás be van-e kapcsolva.
Próbálja meg, közelebb vinni az adaptert a router-hez és úgy keresni a jelet
újra. Ha így sem működik, akkor próbáljon meg csatlakozni egy másik adapterrel. Ha így sem működik, akkor indítsa újra a router-t.
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