
PIX-LINK

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



1 Hardver leírás
Portok és gombok:

Tápfeszültség           Csatlakoztassa az áramforráshoz
    interfész

Reset gomb
 
 
WPS (Repeater)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot több mint
5 másodpercig, amíg a WPS led gyorsan villogni nem kezd.
A rendszer visszaáll a gyári alapbeállításra.
 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kevesebb mint
3 másodpercig a WPS uplink elindításához.

WPS (Router,
WISP, AP)

Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercnél rövidebb ideig,
hogy lehetővé tegye az ügyfelek számára a csatlakozást.

WAN                  Csatlakoztasson ADSL cat vagy szélessávú hálózati portot.

LAN                  Csatlakozás PC-hez



LED magyarázat:
LED      Státusz     Jelzés
Power

WPS
 
 
 
WIFI

WAN

LAN

Világít               Normál áramellátás
 
Nem világít        Rendellenes, vagy nincs tápellátás

Nem világít         A rendszer normál
 
Gyors villogás     A rendszer gyári alapbeállításra van állítva
 
Lassú villogás      WPS működik

Világít               Wifi működik
 
Nem világít       A WIFI leállt vagy endellenes
Világít               Kábel csatlakoztatva
 
Villog                A port továbbítja a fogadó adatokat
 
Nem világít      A WAN port rendellenesen működik / a kábel ki van húzva
Világít               Kábel csatlakoztatva
 
Villog                 A port továbbítja a fogadó adatokat
 
Nem világít       A LAN port rendellenesen működik / a kábel ki van húzva



2 Üzembe helyezés, csatlakoztatás
Router mód:
 
Csatlakoztassa a router ETHERNET portját az optikai modemhez vagy
a szélessávú hálózati porthoz – a WAN LED világít.

kábel
vagy

internet

optikai modem

szélessávú hálózati port



AP mód:
 
Csatlakoztassa a router ETHERNET portját az uplink router
LAN portjához – a WAN LED világít.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repeater és WISP mód:
 
Dugja be a repeatert a router melletti konnektorba.

egymás mellett



3. Csatlakozás a routerhez

1. módszer: A vezeték nélküli eszközök, például a mobiltelefonok
a router vezeték nélküli hálózatához csatlakoznak. Az alapértelmezett
név megtekinthető a router alsó címkéjén.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. módszer: Csatlakoztassa a számítógépet a router LAN-portjához
kábel segítségével. A LAN jelzőfény folyamatosan világít.

kábel kábel



4 Router Internet-beállításai
1. Indítsa el a böngészőt, és írja be a 192.168.7.1 vagy
a setup.pix-link.net címet.
 
 
 
 
2.Bejelentkezhet jelszó nélkül, vagy írja be: admin



3. Lépjen be a varázsló oldalára



4. Váltson a kívánt üzemmódba

Router mód:

A Router mód PPPOE/DHCP/STATIC hozzáférési hálózati módokat
biztosít, meg kell adnia a megfelelő paramétereket,
majd kattintson az OK gombra a beállítások befejezéséhez.



1) PPPOE: Adja meg az internetszolgáltató által biztosított fiókot
    és jelszót.
 
 
2) DHCP: A DHCP-kiszolgáló automatikusan hozzárendelhet egy
    IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet, DNS-t.
 
 
3) STATIKUS: Adja meg az internetszolgáltató által biztosított IP-címet,
    alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS-információkat.



WISP:

Az eszköz automatikusan beszerzi és jelenti a továbbítható
WIFI hálózatokat. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni
szeretne. Adja meg az uplink jelszót, majd kattintson az OK gombra
a beállítás befejezéséhez.



Repeater:

A készülék automatikusan beszerzi és jelenti a továbbítható
wifi hálózatokat. Válassza ki a továbbítani kívánt hálózatot.
Adja meg a kiterjesztett WIFI nevet és jelszót, majd kattintson
az OK gombra a beállítás befejezéséhez.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a kiterjesztett hálózat jelszavát
az eredeti hálózatéval azonosra állítsa be.



AP:

Állítsa be az SSID-t és a jelszót, majd kattintson az Apply gombra
a beállítás befejezéséhez.



5 Általános hibaelhárítás
Nem tud belépni az adminisztrációs oldalra?
Kérjük, végezzen részletes ellenőrzéseket az alábbiak szerint:
 
Győződjön meg róla, hogy számítógépe automatikusan megkapja
a címet.
 
Győződjön meg róla, hogy számítógépe a kábellel csatlakozik a router
LAN-portjához, és a hálózati jelzőfények mindkét oldalon világítanak.
 
Kérjük, indítsa el az Internet Explorer böngészőt, válassza az
"eszközök" -> "Internetbeállítások" lehetőséget, győződjön meg arról,
hogy a csatlakozási lap úgy van beállítva, hogy soha ne tárcsázzon,
és hogy a "LAN-beállítások" alatt ne legyen bejelölve minden lehetőség.
 
Kérjük, indítsa újra a böngészőt, vagy próbálkozzon másik böngészővel
(például firefox vagy chrome).
 
Kérjük, cserélje ki a hálózati kábelt, vagy próbálja meg egy másik
számítógépen, és próbálja újra. Állítsa vissza az eszközt gyárira,
és ismételje meg a fenti lépéseket, ha a probléma továbbra is fennáll.
 
Hogyan lehet visszaállítani a készüléket a gyári beállításokra?
 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Reset” gombot az eszközön
több mint 5 másodpercig, amíg a WPS led gyorsan villogni nem kezd.
Megjegyzés: Minden konfiguráció törlődik, és a gyári alapbeállítások
után újra kell konfigurálnia az eszközt.



A konfiguráció befejezése után nem érhető el az internet?
 
Kérjük, végezzen részletes ellenőrzéseket az alábbiak szerint:
Győződjön meg arról, hogy a router hálózati kábele megfelelően van
csatlakoztatva, és a LAN és a WAN port hálózati jelzőfénye is világít.
 
Kérjük, ellenőrizze, hogy az internet-hozzáférési beállítások
megfelelnek-e a tényleges környezetnek.
 
Határozza meg az alábbi táblázat alapján:

Internet-hozzáférés                                   Leírás

DHCP

Statikus

PPPOE

Nincsenek megadva internetkapcsolati paraméterek

Az internetszolgáltató által biztosított IP-cím,
alhálózati maszk, átjáró, DNS-kiszolgáló stb

Szélessávú fiók és szélessávú jelszó



A telefon, tablet vagy laptop nem tud csatlakozni a WIFI hálózathoz?
Kérjük, végezzen részletes ellenőrzéseket az alábbiak szerint:
 
Győződjön meg arról, hogy a WIFI funkció a mobileszközön megfelelően
működik, például a WIFI kapcsoló be van kapcsolva, és a vezeték
nélküli jel leolvasható.
 
Győződjön meg arról, hogy a router megfelelően van beállítva.
 
A vezeték nélküli társítás létrehozásakor győződjön meg arról,
hogy a kiválasztott név és a beírt jelszó helyes (a kis- és nagybetűket
megkülönböztetve).
 
Kérjük, állítsa vissza az eszköz gyári alapbeállításait, és ismételje meg
a fenti lépéseket, ha a probléma továbbra is fennáll.




