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1.3 Изберете [Obtain an IP address automatically] [Obtain DNS Server address automatically],
кликнете [OK] Вратете се назад на предходниот интерфејс и кликнете [OK]

Ви благодариме за купување на безжичен рутер бренд ΩMEGA . Ние ги направивме сите можни
напори за да се осигураме дека уредот ги исполнува вашите очекувања. Ако имате било какви
прашања во врска со неговата функција , посетете не на www.omega-technology.eu , каде што во
одделот за поддршка ќе најдете дополнителни материјали за овој уред .
Постапката за конфигурација се состои од хардвер инсталација и софтвер конфигурација.
Пред првата употреба, производителот препорачува посета на веб-страницата на омегатехнологија.еу и преземање на најновиот софтвер на рутерот.
Хардвер Инсталација
Според описот на единицата за пакување , поврзете ги каблите по следниот редослед :
а) приклучете го RJ45 мрежniot кабелски интернет сигнал до WAN портот на рутерот.
б) ако рутерот е поврзан со жица со компјутер: приклучи го на мрежниот кабел до пристаништето
RJ45 LAN / WAN порта на компјутерот и LAN рутер
в) Поврзете го кабелот со помош на испорачаниот AC адаптер и снабдување со електрична
енергија приклучени на електричната мрежа (230V).
г) ако рутерот е поврзан безжично со компјутер - нема потреба да се поврзат дополнителни кабли
Стартот на рутерот, трае околу една минута , по што на LED диоди треба да укажат на работење и
може да се продолжи кон софтвер конфигурација.
Софтвер Конфигурација
1. Конфигурација на пример на компјутерски оперативен систем Microsoft Windows 7 .
1.1 Притиснете: “[Start]—[Control Panel]—[Network and Internet]—[Network and Sharing Center]—
[Change adapter settings]—[Local Area Connection] изберете ја поврзаната мрежна картичка. Потоа
со десен клик изберете“ Local Area Connection”, кликнете [Properties]
2. Подесување на рутерот
2.1 Отворете го пребарувачот, внесете и конектирјате се на: http://192.168.1.1 , Кликнете “GO”.
2.2 Внесете корисничко име и лозинка за најавување (по правило корисничко име и лозинка
се admin ). Кликнете“OK”

1.2 Изберете[Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4)], кликнете [Properties]
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2.3 Екранот за управуваље на рутерот ќе се појави (по правило Router,начин на рутираље)
Треба да ги промените поставките за регионот со кликнување на копчето „Напредно“ тркало
на запчаниците, и избирање „Безжични“ и „Основни поставки“ од структурата на дрвото, а
потоа изберете ја соодветната локација во областа Регион.
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Метод 3: PPPoE конекција
Ако користите PPPoE (ADSL ) конекција, поставувања страница на PPPoE ќе се појави.
Ве молиме внесете го корисничкото име и лозинката се предвидени од страна на вашиот
интернет провајдер

Изберете ја вашата WAN конекција, потоа кликнете “save/apply”.
3. Безжична конекција: (на пример со Windows 7)
3.1 Кликенте “Start-----Control Panel----Network and Internet----Network and Sharing Center----Change adapter settings----Wireless Network Connection”, Потоа со десен клик изберете “Wireless Network Connection”, изберете “Connect/Disconnect”.
3.2 Изберете безжична мрежа на име (SSID) OMEGA_WIFI во безжична мрежа во листата,
кликнете на „Connect „.
3.3 Внесете Wi-Fi копче (по правило 12345678), кликнете „OK „.
Забелешка: по правило SSID и Network Key се наоѓаat на најдолу на етикетата на производот.
3.4 Конекцијата е успешна - поврзаниот знак треба да се појави.
2.4 Поставете го вашиот рутер име на мрежата (SSID ) и лозинка (заклучна вредност)
2.5 WAN Интерфејс Конфигурација
Метод 1: Автоматско добивање (DHCP)

Метод 2: Фиксна IP
Доколку се одлучите за фиксна IP конекција, статичното IP поставувања на страница ќе се
појави. Ве молиме внесете ја IP адреса, Subnet Mask, Default Gateway и DNS
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4. Прашања и одговори
4.1 Како да се ресетира под правило на подесување на рутерот?
Држете го притиснато копчето RESET во близина на пристаништето WAN додека уредот е
вклучен , ослободувајќи го по 5 ~ 10 секунди ќе се врати во рутер стандардните поставувања.
4.2 Лаптоп не може да го најде WI-FI сигналот?
a. Ако вашиот лаптоп е со вграден безжичен адаптер, ве молиме да потврдите дека безжичниот
адаптер работи или не.
b. Проверете дали безжичните услуги во лаптопот се отворени или не. Метод е како подолу:
Десен-клик „ My Computer” , изберете „ Management”. потоа изберете „ services and application „,
проверете ја „Wireless Zero configuration” во “Service” страницаta. Ако не е отворена , ве молиме
кликнете со десното копче „Wireless Zero configuration” и кликнете на „Open „. Ако е од отворен
тип и покажува дека тоа е забрането , ве молиме кликнете со десното копче и изберете атрибут ,
промена на отворен вид на автоматско, а потоа променете го во отворен тип.
c. Потврдено е дека функција на безжичен рутер е активирана.
d. Проверете дали драјверот на безжичен адаптер во Device Manager е успешно инсталиран
или не.
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