
Manual de utilizare ROUTER 4 în 1 - ΩMEGA O31  - Router Wireless N 150M . 

Vă mulțumim pentru achiziționarea routerului ΩMEGA Wireless. Am făcut toate eforturile 
pentru a se asigura că dispozitivul îndeplinește așteptările dumneavoastră. Dacă aveți întrebări 
cu privire la funcționarea sa, vă rugăm să vizitați www.omega-technology.eu, în cazul în care 
în partea de sprijin, veți găsi materiale suplimentare cu privire la acest dispozitiv. 
Procedura de configurare este format din instalare hardware și software de configurare. 

Instalare hardware 
 
Potrivit descrierii de pe unitatea de ambalare, conectați cablurile în următoarea ordine: 
a) RJ45 rețea semnal internet prin cablu la portul WAN a routerului 
b) în cazul în care router-ul este conectat prin cablu la un calculator: conectați cablul de rețea 
la portul de port RJ45 LAN / WAN a calculatorului și LAN a router-ului 
c) Conectați cablul de alimentare la adaptorul furnizat și sursa de alimentare conectat la 
rețeaua de alimentare (230V). 
d) în cazul în care router-ul este conectat wireless la un computer - nu este nevoie pentru a 
conecta cabluri suplimentare. 
 
Începând cu router-ul, durează aproximativ un minut, după care LED-urile ar trebui să indice 
funcționarea și puteți trece la configurarea software-ului. 
 
Configurare Software 
1. Configurarea exemplul unui sistem de operare calculator Microsoft Windows 7. 
 
1.1 click: "【】 Start - Control Panel 【】 - 【Rețea și Internet】 - 【Centru rețea și 
partajare】 - 【Modificare setări adaptor】 - 【locală Conexiune de rețea】", selectați placa 
de rețea conectat, apoi faceți clic pe dreapta "Local Conexiune de rețea ", selectați 【】 
Properties 

 

1.2 Selectați 【Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)】, faceți clic pe 【】 Properties 



 

 

1.3 Selectați 【obține automat o adresă IP】, 【obține automat adresa serverului DNS】, faceți clic 

pe OK 【】, reveni la interfața precedentă și faceți clic pe OK 【】. 

 



2, setarea Router 

2.1 Deschideți browser-ul, de intrare și conectați: http: //192.168.1.1, faceți clic pe "GO". 

2.2 Introduceți numele de utilizator și parola pe ecranul de conectare (numele de utilizator implicit și 

parola sunt admin). 

  

 

 

Faceți clic pe "OK" 

 

Va apărea 2.3 ecran de management Router (modul de rutare Router defauit) 

 

 

2.4 Setați numele de router de rețea (SSID) și parola (valoare-cheie). 

2.5 WAN Interface Setup 

Metoda 1: obține automat (DHCP) 



 

Metoda 2: fix IP 
Dacă alegeți conexiunea fixă IP, va apărea pagina de setări IP static. Vă rugăm să introduceți 
adresa IP, masca de subrețea, Gateway implicit și DNS 

 

Metoda 3: Conexiune PPPoE 

Dacă utilizați conexiunea PPPoE (ADSL), va apărea pagina de setări PPPoE 

Vă rugăm introduceți numele de utilizator și parola furnizate de ISP 

 

Alegeți conexiunea WAN corect, apoi faceți clic pe "a salva / se aplică". 

 

3. Conexiunea wireless: (de exemplu, cu Windows Windows 7) 

  3.1Click "Lansați ----- Panoul de control ---- Rețea și Internet ---- Centru rețea și partajare ---- 

Modificare setări adaptor ---- Wireless Network Connection", apoi click dreapta "conexiune la rețea 

wireless" , selectați "Connect / Disconnect". 



 

3.2Select nume de rețea fără fir (SSID) OMEGA_WIFI în lista de rețele fără fir, faceți clic pe "Connect". 

 

3.3 tasta Enter Wi-Fi (implicit 12345678), faceți clic pe "OK". 

Notă: SSID-ul implicit și cheia de rețea este pe eticheta produsului pe partea de jos 

 

3.4 Conectarea este de succes - va apărea semn conectat. 
4.FAQs 
4.1 Cum se reseta la setările implicite ale router? 
Continuați să apăsați butonul Reset în apropiere de portul WAN în timp ce dispozitivul este 
pornit, eliberarea ea după 5 ~ 10 secunde va restabili setările implicite ale routerului. 
 
4.2 laptop nu poate găsi semnalul wifi? 
     o. Dacă laptopul este cu built-in adaptor wireless, vă rugăm să confirmați că adaptorul 
wireless funcționează sau nu. 
     b. Verificați serviciul fără fir în laptop este deschis sau nu. Modalitati este la fel de mai jos: 
Faceți clic dreapta "My computer", pentru a alege "management". apoi alegeți "servicii și 
aplicarea", verificați "Zero Configuration fără fir" de pe pagina "Servicii". Dacă etapa nu este 
deschis, vă rugăm să faceți clic dreapta pe "configurație fără fir zero" și faceți clic pe 
"deschide". Dacă tipul deschis arată că este interzis, vă rugăm să faceți clic dreapta și alegeți 
atributul, schimba tipul deschis la automat, apoi schimba starea de a deschide. 
     c. Confirmați funcția fără fir de Router este activată. 
     d. Verificați driver al adaptorului wireless în Device Manager este instalat sau nu succes. 
 


