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

(הנקראת גם לינק אלחוטי),   Point to Pointיחידות בתצורת  2ההנחיות במדריך זה מסייעות להגדרת 
 ומדמה פרישת כבל רשת Bלנקודה  Aהמיועדת לחיבור בין נקודה 

מאפשר ניצול מקסימלי של יכולות המכשיר וכתוצאה מכך ביצועים משופרים בהעברת שימוש בתצורה זו 
 הנתונים, תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה.

 שימוש בלינק אלחוטי אידיאלי ביישומים הבאים:

 ר בין מבניםקישו •
 חיבור בין מצלמות למוקד צופה/ מקליט •
 חיבור מערכות בקרה •
 ועוד ועוד... •

 

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

 

 

 הגדרות ברירת מחדל
 היחידות שברשותך מגיעות עם הגדרת ברירת המחדל הבאה:

• IP Address:   192.168.1.1 
• Login Username:  admin 
• Password:   admin 

  



 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: 
 1Tמדריך הזה1Tניתן 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
https://support.microsoft.com/he-il/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings


 
 
 

 WDS Bridge -את היחידה כוהגדר   Operation Mode Systemהיכנס אל כעת  •
 

 
 :יש להמתין לסיום האתחול Save & Applyלאחר לחיצה על  •

 
 :לניהול היחידה IPאת כתובת ה שנותלו  Settings IP Systemלהיכנס אל כעת ניתן  •

 

  



 נגדיר את היחידה אליה אנו רוצים להתחבר. בשלב הבא  •
של  Wireless MACולהזין את כתובת ה  WDS Link Settings Wirelessיש להיכנס לתפריט 

 היחידה המקבילה כמודגם:

 

 של כל מכשיר ניתן למצוא במסך הסטאטוס הראשי: Wireless MACהערה: את כתובת ה

 

  



 : less NetworkWire Wirelessכעת יש להיכנס לתפריט  •

 
 ), יש להקפיד לבחור את אותו ערוץ בשני המכשירים!Channel/ Frequencyבעת בחירת ערוץ (שימו לב: 

 Save/Reloadלסיום תהליך ההגדרה יש להחיל את השינויים שבוצעו ע"י כניסה לתפריט  •

 
מעיד על כמות השינויים הממתינים. המספר מתעדכן בכל לחיצה  Save/Reloadשימו לב שהמספר בשורת 

 בכל אחד מהשלבים הקודמים.  APPLYעל 
 יש להמתין לסיום התהליך. בסיום התהליך ייפתח הדפדפן בכתובת החדשה שהוגדרה במכשיר. •

 

  



 )MACוהצלבת כתובת ה IPכעת יש לחזור על התהליך ביחידה המקבילה (כמובן בשינוי כתובת ה •
 בסיום ההגדרות אמורה להתקבל הצלבה לפי הדוגמה:

 
 Status  WDS Link Listלבדיקת איכות הלינק, יש להיכנס לתפריט  •

 
 
 

 .65dB-הערך המוחלט אינו גדול מ RSSIובעמודת  ’UP‘מופיע הערך   Link Statusשבעמודתיש לוודא 
 צמת הקישוריות טובה יותר. (ערך מוחלט קטן יותר), עו 0-קרוב ל RSSIשימו לב שככל שערך ה

 .ליוכו  (50-)עדיף על   (40-)לדוגמה 
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