מדריך התקנה מהירה
לרשת אלחוטית בטוחה של רימון  /דגם 225

אנו מברכים אותך על בחירתך להעביר את התשלום על תשתית האינטרנט של בזק לרימון
ולחסוך עד עשרות שקלים מידי חודש.
מדריך זה יאפשר לך להפעיל את הרשת האלחוטית בביתך ולהתחיל ליהנות מגלישה מהירה ובטוחה.
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 1חבר את הראוטר לחשמל באמצעות ספק כח
יש לחבר את ספק הכח בצדו האחורי של הראוטר ,את הצד השני יש לחבר לשקע החשמל.

חיבור מיקרופילטר
לשקע טלפון

 2חבר את המיקרופילטר
יש לחבר את המיקרופילטר לשקע טלפון פעיל.
במידה ואין ברשותך את המיקרופילטר של בזק ,ניתן לרכוש את המוצר במגוון רשתות עשה זאת בעצמך וחנויות ציוד
היקפי למחשב.
 3חבר את הראוטר למיקרופילטר שבשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור הארוך
יש לחבר קצה אחד של הכבל לכניסת הטלפון בצדו האחורי של הראוטר (היכן שרשום )DSL
את הקצה השני יש לחבר למיקרופילטר שבקיר ליציאה עליה רשום .DSL
 4הדלק את הראוטר
הפעל הראוטר על ידי לחיצה על כפתור  On/Offהנמצא בצידו של הראוטר ,יש להמתין ,מספר שניות ולוודא כי הנורות
דולקות בצבע ירוק ובאופן קבוע.
 5הפעלת הרשת
התחברות לרשת אפשרית באמצעות חיבור קווי או באמצעות חיבור אלחוטי (  )WiFiלסמארטפון ,טאבלט ומחשב נייד.
חיבור קווי  -יש לחבר קצה אחד של הכבל הצהוב לאחת מ 4-הכניסות הצהובות ( )LANבצידו האחורי של הראוטר .את
הקצה השני יש לחבר לכניסת הרשת במחשב.

בבית שלנו גולשים חכם,
גם בסלולר

ב .חיבור הרשת לאינטרנט והתחלת גלישה

לאחר שהתקנת את הרשת האלחוטית ווידאת שכל הנוריות בראוטר דולקות ובצבע ירוק ,יש לפעול
על פי ההנחיות הבאות:
 1יש לפתוח דפדפן ותהליך ההתקנה יחל באופן אוטומטי.
 2באופן אוטומטי יעלה דף החיבור  .welcomeבמידה והעמוד
אינו נפתח ,יש להזין בשורת הכתובות:
http://welcome.rimon.net.il

בתוך המסך שנפתח יש להכניס את שם המשתמש
וסיסמאת התחברות ברימון במקומות המיועדים .לסיום יש
ללחוץ על "התחבר"

 3לאחר הזנת הפרטים תהליך ההתחברות תיערך כ 2-דקות.

לאחר סיום ההתחברות ,אתם יכולים להתחיל לגלוש.
גלישה נעימה ובטוחה!

! עבור עזרה בהגדרת הרשת הביתית בחינם ניתן לפנות למוקד התמיכה במספר *8900
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