מדריך להתקנת גירסה במודם-ראוטר קאסדה
מדריך זה מתייחס לדגמי  KW-5212וKW-52285 -








השלב הראשון אותו יש לעשות הוא להוריד את הקובץ המתאים למחשב.
לשים לב להיכן הקובץ מורד על מנת שיהיה נגיש בעת ביצוע העידכון.
רצוי להוריד את הקובץ למחשב המחובר לקאסדה בכבל רשת.
אין לבצע עדכון זה באופן אלחוטי.
במידה והקובץ הורד למחשב אחר ,יש להעבירו באמצעות דיסק און-קי למחשב המחובר
לקאסדה בכבל רשת.
לשים לב להיכן הקובץ מורד על מנת שיהיה נגיש בעת ביצוע העידכון.

לאחר הורדת הקובץ ,יש לפתוח דפדפן מאותו מחשב המחובר לראוטר בכבל ולהכניס את
הכתובת הבאה  192.168.1.1בשורת הכתובות.

חלונית זיהוי תקפוץ בשלב זה .שם המשתמש הוא "admin" :והסיסמא היא."adslroot" :

במסך הבא ,יש לסמן את " "Go to Advanced Setupוללחוץ על כפתור ה."Apply" -

בתפריט אשר בצד שמאל במסך הראשי,
יש ללחוץ על " "Managementואז ללחוץ על "."Update Software

יש ללחוץ על חיפוש

ולבחור בקובץ שהורד למחשב.

לאחר בחירת הקובץ ,יש ללחוץ על ""Update Software
תהליך העדכון וצריבת הגירסה יערך כ 2 -דקות.
לאחר סיום פעולת העדכון ,נחזור אוטומטית למסך הראשי.

.

בשלב זה ,נאפס את הראוטר להגדרות יצרן ע"י לחיצה על כפתור האיפוס למשך  10שניות על
השעון ,נשחרר הלחיצה ונמתין דקה שהראוטר יעלה מחדש.
הערה :בדגם ( KW-5212הקאסדה הלבנה) ,יש ללחוץ עד שנורית ה power -תיהפך אדומה ורק אז
לשחרר את הלחיצה .יש לכבות את הראוטר ע"י לחיצה על כפתור הכיבוי/הדלקה – ולהדליקו מחדש
ולהמתין דקה שהראוטר יעלה את עצמו מחדש.

לאחר דקת המתנה ,ניכנס מחדש לממשק ההגדרות בכתובת  192.168.1.1כדי להגיע למסך
ההתחלתי.

במסך זה יש ללחוץ רק על כפתור ה."Apply" -

הגדרת תשתית ( VDSLעד :)100MB

במסך זה נכניס את שם המשתמש והסיסמא שקיבלנו מספק האינטרנט ובסיום נלחץ על כפתור
ה."Next" -

במסך הבא נכניס את פרטי הרשת האלחוטית:
 שם לרשת האלחוטית היכן שרשום ")."Network Name (SSID
 בחירת הצפנת  WPA2היכן שרשום "."Encryption
 הכנסת הסיסמה היכן שרשום "."Pre-Shared Key

לאחר הכנסת פרטים אלו נלחץ על כפתור ה."Next" -
במסך הבא נקבל תקציר על כל הפרטים שהכנסנו ושם יש ללחוץ על כפתור ה "Apply/Save" -כדי
לסיים.

הגדרת תשתית ( ADSLעד :)15MB
במסך זה ,היכן שרשום " ,"Layer2 Interface Typeנשנה את צורת החיבור ל."ADSL over ATM" -

בשינוי זה ,יתווספו שני פרמטרים חדשים:
 – VPIיש לשנות ל8 -
 – VCIיש לשנות ל48 -

לאחר מכן יש להמשיך כפי שתואר בהגדרת  ,VDSLשזה אומר הכנסת שם המשתמש והסיסמא
של ספק האינטרנט והגדרת הרשת האלחוטית.
במידה ונוצרה בעיה במהלך העדכון או ההגדרה מחדש ,נא ליצור קשר עם התמיכה הטכנית.

