פלאג מודם-ראוטר USB
דור 4G

מדריך התקנה מקוצר

תודה שבחרתם בפלאג המודם-ראוטר  USBדור  4Gשל חברת .Provision ISR
עם פלאג זה ,תוכלו לגלוש במהירות גבוהה.
הערה:
המדריך מתאר בקצרה את מראה הפלאג ואת השלבים לשימוש בו .לקבלת פרטים אודות תוכנת הניהול,
לחצו על " "Helpבדף האינטרנט של ניהול ההתקן בכתובת .http://192.168.0.1

הכר את המוצר
האיור הבא מציג את מראה הפלאג והוא לשם התייחסות בלבד .המוצר בפועל עלול להיות שונה.

 .1חיבור USB
משמש לחיבור הפלאג למחשב.
 .2מחוון (נורת לד)
צבע נורה
ירוק-כחול-אדום
ירוק-צהוב
ירוק
ירוק
כחול
אדום
כבוי

מצב
קבוע
קבוע למשך  10שניות
קבוע
הבהוב כל שניה
הבהוב כל שניה
---

הסבר
הפלאג מקבל מתח חשמלי
הרשת האלחוטית של הפלאג מתאתחלת
רשת אלחוטית משדרת ואין עליה משתמשים פעילים
רשת אלחוטית משדרת וקיימים אליה חיבורים פעילים
פלאג מחובר לרשת הסלולארית
הפלאג לא מקבל סיגנל מהרשת הסלולארית
הפלאג מנותק ממתח חשמלי

 .3חריץ כרטיס הסים
לכאן נכנס כרטיס הסים הסלולארי .יש להכניס לפי קו המתאר הקיים בפלאג.
 .4חריץ מיקרו SD
לכאן נכנס כרטיס הזיכרון ,מיקרו  .SDיש להכניס לפי קו המתאר הקיים בפלאג.

 .5חור שרוך הנשיאה
ניתן לקשור את הפלאג והמכסה יחדיו על ידי השחלת שרוך בחור זה ,על מנת לאבטח שהמכסה לא
ילך לאיבוד.

הבה נתחיל
 .1החלק והורד את כיסוי הגב מהפלאג.
 .2הכנס את כרטיס הסים (וכן את כרטיס המיקרו  SDבמידה ויש) לחריץ המתאים ולפי המתאר כמופיע
באיור הבא .שים לב שפסי הזהב פונים כלפי מטה.
 .3החלק וחבר את כיסוי הגב חזרה .וודא שהכיסוי מוכנס היטב פנימה.

כרטיס סים
כרטיס מיקרו SD

הערות:
 .1מיקרו  SDהוא אביזר אופציונלי ואינו מסופק בחבילה.
 .2ודא כי הקצה המשופע של כרטיס הסים מיושר כראוי עם המתאר של חריץ כרטיס הסים .במידה
וקיים גם כרטיס מיקרו  ,SDודא שהוא מוכנס בכיוון הנכון לפי המתאר של חריץ כרטיס המיקרו .SD
 .3אין להסיר את כרטיס המיקרו  SDאו כרטיס הסים כאשר המודם  USBנמצא בשימוש .כרטיס הסים,
כמוהו גם המודם ,עלולים להיהרס והמידע המאוחסן על גבי כרטיס המיקרו  ,SDעשוי להיפגם.

התקנה  /הסרה
לפעולת "חבר והפעל" (פלאג אנד פליי) יש צורך במתאם חשמל בלבד.

מתאם (תפוקה )1000mAh ≤ / 5V

PSP
מצלמות
מחשב נישא
טאבלט
סמארטפון

גישה לאינטרנט
שלב  :1חבר את הפלאג לחיבור ה USB -במחשב או לחילופין באמצעות מתאם לחשמל .כאשר נורת
הלד דולקת בירוק/כחול ,עבור לשלב .2
שלב  :2התחבר לרשת האלחוטית של הפלאג (דוגמה לחיבור במחשב עם חלונות :)10
 .1על מנת להתחבר אלחוטית ,המחשב חייב להיות בעל כרטיס רשת אלחוטי.
 .2פתח את רשימת הרשתות האלחוטיות ע"י לחיצה על צלמית ה"אלחוטי" .
דרך נוספת להגיע לרשימה זו היא ע"י לחיצה על צלמית "החלונות"  .בחלונית שנפתחת
יש ללחוץ על צלמית "גלגל השניים" (הגדרות) .בחלונית החדשה שנפתחת ,יש ללחוץ על
"רשת ואינטרנט" ואז יש ללחוץ על "הצג רשתות אלחוטיות זמינות".

 .3בחלונית הרשתות ,הקלק על הרשת " "Provision-ISR_xxxxולחץ על "התחבר" .הרשת
הינה מאובטחת ותתבקש להכניס סיסמה.
הסיסמה היא ."1234567890" :לאחר חיבור לרשת ,תוכל לגלוש.
הערה :שם הרשת והסיסמא מופיעים על גבי מדבקה הנמצאת על אריזת המוצר.

חיבור מודם הפלאג  USB -כחיבור מקומי במחשב
ההסבר הבא ניתן כדוגמא בחלונות .10

חבר את פלאג המודם  USBלמחשב.

התקנת הדרייבר וקיצור-הדרך למודם פלאג הUSB -
 .1מערכת ההפעלה (חלונות) תזהה אוטומטית את החיבור ותחל את תהליך ההתקנה של התוכנה.
הערה :אם הליך ההתקנה לא מתחיל אוטומטית ,לחץ על צלמית "המחשב שלי" אשר קיימת על
שולחן העבודה .במידה וכזו לא קיימת ,לחץ על צלמית "החלונות" ושם הקלק על צלמית "סייר
הקבצים" .בחלונית שנפתחת ,קיים פאנל בצד ימין (או שמאל אם שפת המחשב היא אנגלית) ובו
קיים "המחשב שלי" או "מחשב זה" .הקלק על "המחשב שלי" ובו תוכל למצוא את חיבור ה.USB -
קליק כפול יפתח את התיקיה .קליק כפול על קובץ ההרצה יחל את הליך ההתקנה של התוכנה.
 .2עקוב אחר ההוראות על גבי המסך על מנת להשלים את תהליך ההתקנה .בסיום התהליך יופיע על
.
שולחן העבודה "קיצור-דרך" לתוכנת הניהול

ממשק הניהול
לאחר ההתקנה ,ניתן לפתוח את ממשק הניהול בדפדפן ע"י קליק כפול על צלמית "קיצור-הדרך" שעל
שולחן העבודה .כמו כן ,ניתן פשוט לפתוח דפדפן ולהכניס את הכתובת הבאהhttp://192.168.0.1 :
כדי להגיע לממשק הניהול.
שם המשתמש והסיסמא הם .admin

חיבור לאינטנרט
הגישה לאינטרנט היא אוטומטית לאחר שהפלאג יצר את החיבור עם הספק הסלולארי .במידה ואין חיבור
אוטומטי .לאחר כניסה לממשק הניהול ,תיתכן האפשרות להריץ אשף התקנה ב 4-שלבים פשוטים
לחיבור לאינטרנט.

ניתוק הפלאג מודם USB
באזור ההודעות (סרגל תחתון בשולחן העבודה ,ליד השעון) .חלונית
הקלק על צלמית הUSB -
"הוצאת חומרה" תקפוץ ובה יש לבחור את הפלאג-מודם .לאחר שתופיע ההודעה כי ניתן לנתק בבטחה
את ההתקן – הסר את הפלאג מודם  USBמהמחשב.

הסרת הדרייבר מהמחשב
במידה ומסיבה כלשהי ,בחרת להסיר את הדרייבר של ההתקן מהמחשב  -בחלונית חיפוש שליד צלמית
"חלונות" ,הקלד "לוח בקרה".
בחלון שיפתח ,חפש והקלק על "תוכניות ותכונות" וחפש ברשימת התוכניות את הדרייבר של פלאג-
המודם .בחר בו ולחץ על "הסר".

שאלות נפוצות
 .1שכחתי את שם הרשת האלחוטית והסיסמה.
הקלק על קיצור-הדרך שבשולחן העבודה על מנת לגשת לממשק הניהול של פלאג-המודם .שם
תוכל לבדוק את שם הרשת והסיסמה הקיימים או לשנות לחדשים.

 .2לא ניתן להתחבר לרשת האלחוטית של פלאג-המודם.
נא לוודא שכרטיס הרשת האלחוטי במוצר ממנו מנסים להתחבר תקין ושהסיסמה הינה נכונה.
 .3פלאג-המודם אינו מזהה את כרטיס הסים.
נא לוודא שכרטיס הסים מוכנס כהלכה ושהינו תקין ופעיל.

 .4אני מחובר לפלאג-מודם אך אין גלישה באינטרנט.
נא לוודא שכרטיס הסים ניתן לשימוש רגיל ואינו צורך הכנסת קוד סודי או לחילופין ניתן להתייעץ
עם ספק האינטרנט של הסים על מנת להגדיר מחדש את אינפורמציית ה.APN -
 .5כרטיס ה SD -אינו מזוהה.
נא לוודא שהכרטיס מוכנס כהלכה .יש להוציא אותו ולהכניס מחדש.
הערה:
במידה והמוצר אינו עובד כשורה ,נא לנסות את הפעולות הבאות:
 .1לאתחל את הכרטיס (ניתוק המכשיר למשך כמה שניות והחזרתו).
 .2איפוס להגדרות יצרן (יתכן אך ורק מממשק הניהול באינטרנט).
 .3יצירת קשר עם התמיכה הטכנית של היבואן.

תכולת אריזה
פלאג מודם-ראוטר  USBדור  – 4יחידה אחת
מדריך התקנה – יחידה אחת

