WLAN router telepítési segédlete
※ Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez
való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági
mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó/jelszó
beállitása a web konfigurálóhoz való bejelentkezéshez 192.168.1.254
IP cimen.
Előkészület
1

Legalább egy PC telepített IEEE802.11b/g/n WLAN klienssel.

2

Egy egyenes kötésü Kat 5. Ethernet kábellel kössük össze a WAN aljazatot az Internet kapcsolat
xDSL vagy kábelmodemjével.

3

WLAN router.
Ellenőrizze a csomag tartalmát:
 WLAN router
 Tápegység
 Felhasználói kéziköny CD-n
 RJ-45 kábel (opcionális)
Gyüjtse össze a telepitéshez szükséges információt:
WAN konfiguráció (Lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatójával vagy a hálózati adminisztrátorral az
alábbi infomációkért)
DHCP Client
Static IP
IP cím

 .  .  . 

Subnet mask

 .  .  . 

Alap átjáró

 .  .  . 

DNS cím

 .  .  . 

PPPoE
Felhasználó név
Jelszó
PPTP
IP cím

 .  .  . 

Subnet mask

 .  .  . 
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Szerver IP cím

 .  .  . 

Felhasználó név
Jelszó
LAN konfiguráció
IP cím

 .  .  . 

Subnet mask

 .  .  . 

WLAN konfiguráció
SSID
Mód
Csatorna szám
A WLAN router részei
Panel leírás (2Tx2R)
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LED kijelző

Állapot

1. PWR LED

Be

WLAN router áram alatt.

Ki

WLAN router kikapcsolva.

2. WLAN LED

Villog
Ki

3. WPS LED
4. WAN LED
AKTIV

5. LAN LED
AKTIV

Leirás

Adatküldés vagy fogadás az antennán.
Nincs adatküldés vagy fogadás az antennán.

Villog

WPS bekapcsolva.

Ki

WPS kikapcsolva

Villog

.
Adatküldés vagy fogadás a WAN interface-n.

Be

Port csatlakoztatva.

Ki

Nincs kapcsolat.

Villog

Adatküldés vagy fogadás a LAN interface-n.

Be

Port csatlakoztatva.

Ki

Nincs kapcsolat.
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Csatlakozó

Leírás

Antenna

Az antenna a vezetéknélküli kapcsolathoz.

Power

Táp csatlakozó külső tápegység részére.
Külső tápegység gondoskodik a megfelelő áramellátásról a
WLAN router számára.

LAN

Az RJ-45 foglalaton keresztül LAN kapcsolatot létesithetünk
Category 5 kábel használatával. Auto-sensing 10/100 M
sebesség, fél/teljes duplex átvitel, illetve IEEE 802.3/ 802.3u
kompatibilitás támogatva.

WAN

Az RJ-45 foglalaton keresztül WAN kapcsolatot létesithetünk
Category 5 kábel használatával. Auto-sensing 10/100 M
sebesség, fél/teljes duplex átvitel, illetve IEEE 802.3/ 802.3u
kompatibilitás támogatva.

WPS

A WPS 5–10 másodperces folyamatos nyomvatartásával
engedélyezzük a WPS használatát.
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RS (Reset)

A reset gomb 5–10 másodperces folyamatos nyomvatartásával
visszaállitjuk a router paramétereit a gyári alapértekekre.

Telepítés
Első lépés – Kapcsoljuk be a WLAN routert.
Csatlakoztassuk a tápegységet a WLAN routerre és a fali csatlakozóajazatra.
Megjegyzés: A WLAN router teljes rendszerindulása kb. 50 másodpercet vesz igénybe
bekapcsolás után: a Táp LED világít és a villogó WLAN LED jelzi, hogy a
WLAN interface engedélyezve van és aktiv.
Második lépés – A WLAN router konfigurálása
1. Csatlakoztassa a számitógépét a LAN portra a router konfigurálása céljából. WLAN router az alábbi
alapértelmezett paraméterekkel rendelkezik az Ethernet LAN interface-n.


Alapértelmezett IP cim (Default IP Address) : 192.168.1.254






Alapértelmezett IP subnet mask: 255.255.255.0
WEB bejelentkezési felhasználói név: <empty>
WEB bejelentkezési jelszó: <empty>
Allitsa be számitógépe IP cimét a 192.168.1.1 - 192.168.1.253 és a subnet mask legyen
255.255.255.0,. Nyissa meg az Internet böngészőjét (pl. Microsoft IE6.1 SP1 vagy újabb) és
kapcsolódjon a WLAN routerre a http://192.168.1.254 URL megadásával.
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A következó példán bemutajuk a router beállitását “Gateway” módra, amely a gyári
alapértelmezett mód. Értelemszerüen a beállitandó értekek változhatnak.
2. Klikk “Setup Wizard” almenüre a “Site contents” menüben


Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.




Klikk “Gateway”.
Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.

3. A müködési mód (Operation Mode) beállitása
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4. Időzóna beállitása


Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.




IP cim: 192.168.1.254.
Subnet mask:
255.255.255.0.



Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.



WAN típus: Válassza ki az
ISP-nek megfelelő WAN

5. A LAN interface beállitása

6. A WAN interface beállitása
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kapcsolatot.
WAN opciók:
Static IP, DHCP Client,
PPPoE, PPTP
Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.
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7. A vzetéknélküli hálózat alap beállitásai








Sáv: 2.4GHz(B+G+N)
Mód: AP
Hálózat típus: tiltva
(disabled)
SSID: MyWLAN
Csatorna: 11
Mac Clone engedélyzés:
tiltva (disabled)
Klikk a “Next>>” gombra
a folytatáshoz.

8. Titkosítás beállitása a vezetéknélküli hálózaton
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Titkositás: nincs (None)
Lehetőségek:
WEP, WPA (TKIP),
WPA2 (AES), WPA2
Mixed
Klikk a “Finished”
gombra a telepités
befejezéséhez.
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Harmadik lépés – Vezetéknélküli kliens csatlakoztatása a WLAN routerre
A vezetéknélküli kliens
számitógépen:
1. Húzza az egeret a “Hálózati
kapcsolatok” ikonra a
tálcán és az egér jobb
gombjának lenyomásával
hozza elő a felugró menüt.
2. Klikk a “Az elérhető
vezetéknélküli hálózatok
megtekintése” a felugró
2

menüben.
1

3. Válassza ki a kivánt
vezetéknélküli hálózatot
(SSID-t) a rendelkezésre
álló hálózatok közül.

3

4
4. Klikk a “Kapcsolodás”
(“Connect”) gombra a
vezetéknélküli
hálazatra való
kapcsolódás céljából.
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A WLAN router vezetéknélküli hálózatának diagramja.

Ajánlás
Kérjük, tanulmányozza a WLAN router felhasználói kézikönyvét részletes és teljes müveleti útmutatásért.
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