2 Встановлення мережевого з’єднання з комп’ютером

Бездротовий маршрутизатор
WS319 300 Мбіт/с

Короткий посібник

Перш ніж налаштовувати маршрутизатор, потрібно встановити мережеве з’єднання між відповідним пристроєм та маршрутизатором.
Дротове з’єднання призначене для комп’ютерів, не обладнаних бездротовим мережевим адаптером. Бездротове з’єднання призначене для пристроїв, у яких
підтримується бездротовий доступ до Інтернету, наприклад для смартфонів та планшетів.
Налаштування IP-адреси комп’ютера

Модель |
Дротове
з’єднання

Порядок виконання на комп’ютерах із ОС Windows 7.
1. У нижньому правому куті
робочого стола натисніть
на піктограму
,а
потім виберіть Open
Network and Sharing
Center.

2. Виберіть пункт
Change adapter
settings.
Натисніть
правою кнопкою
миші пункт
Local Area
Connection, а
потім виберіть
Properties.

3. Двічі клацніть пункт
Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4).

4. Виберіть пункти Obtain an
IP address automatically
та Obtain DNS server
address automatically.
Натисніть кнопку ОК.

3. Двічі клацніть пункт
Internet Protocol
(TCP/IP).

4. Виберіть пункти Obtain an
IP address automatically та
Obtain DNS server address
automatically. Натисніть
кнопку ОК.

Порядок виконання на комп’ютерах із ОС Windows XP.
1. У нижньому правому куті
робочого стола натисніть
на
піктограму

2. У відкритому діалоговому
вікні натисніть Properties.

.
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Налаштування бездротового з’єднання

1 Підключення пристроїв

Модель ІІ Бездротове

Підключіть пристрої в порядку, вказаному на малюнку нижче.
Смартфон

з’єднання

Порядок виконання на комп’ютерах із ОС Windows 7
1. У нижньому правому
куті
робочого стола
натисніть
на піктограму
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Power

Кабель живлення
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Мережевий
кабель

WAN

LAN1

1

LA N2

LAN3

.

2. У списку бездротових
мереж виберіть мережу

WLAN маршрутизатора

пароль для мережі

WS319. Натисніть
Connect.

WLAN, а потім натисніть
кнопку OK.

Планшет

LA N4

Мережевий
кабель

ПК

Підключіть кабелі так, як показано на малюнку вище, а потім підключіть блок живлення до
розетки електромережі, щоб подати живлення на WS319.
Коли на WS319 буде подаватися живлення, почне світитися індикатор живлення WS319.
У наведеній нижче таблиці описано поведінку індикаторів під час правильної роботи WS319.
Якщо поведінка індикаторів не відповідає очікуваній, перевірте, чи все правильно підключено.

Працює
Постійно світиться

Internet

Постійно світиться

WLAN

Постійно світиться

WPS

Постійно не світиться

Connected означає, що між
комп’ютером та
маршрутизатором WS319
встановлено бездротове
з’єднання.

PC

Порядок виконання на комп’ютерах із ОС Windows
XP.
1. У нижньому правому куті робочого

Power

4. У списку бездротових мереж
перевірте стан з’єднання з
мережею WLAN. Стан

WPS/Reset

2

Індикатор

3. У відображеному
діалоговому вікні введіть

2. У списку бездротових мереж виберіть мережу WLAN
маршрутизатора WS319. Натисніть Connect.

стола натисніть на піктограму
.

3. У відображеному діалоговому вікні введіть пароль для мережі WLAN, а потім натисніть кнопку Connect.
4. У списку бездротових мереж перевірте стан з’єднання з мережею WLAN. Стан Connected означає, що між комп’ютером
та маршрутизатором WS319 встановлено бездротове з’єднання

Постійно світиться (до гнізда LAN за допомогою мережевого кабелю
підключено комп’ютер чи інший пристрій у мережі Ethernet.)

Упевніться в тому, що на комп’ютері встановлено та ввімкнено бездротовий мережевий адаптер.
Якщо в бездротовому пристрої планшеті чи мобільному(ноутбуку, телефоні) підтримується функція WPS, можна використати цю
функцію для встановлення бездротового з’єднання між цими пристроями. Щоб отримати додаткову інформацію, на сторінці
http://consumer.huawei.com/en/ можна завантажити посібник користувача для WS319.

Додаткова інформація
На сторінці http://consumer.huawei.com/en/support/hotline можна знайти
актуальні номери телефонів та адреси електронної пошти у вашій
країні чи регіоні.

© Huawei Technologies Co., Ltd., 2014. Усі права захищено.
ЦЕЙ ДОКУМЕНТ МАЄ НА МЕТІ ЛИШЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ І НЕ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЖОДНІ ГАРАНТІЇ.

Політика конфіденційності
Щоб краще розуміти, як ми захищаємо Ваші особисті дані, ознайомтеся
з політикою конфіденційності на сторінці http://consumer.huawei.com/
privacy-policy.
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4 Запитання та відповіді

Короткий посібник

1. Відкрийте браузер. В адресному рядку введіть http://192.168.1.1 і
натисніть клавішу Enter.

> Якщо ви вибрали параметр
Підключення за допомогою
введіть параметри, надані
постачальником послуг Інтернету,
а потім натисніть Next.

2. Введіть пароль для входу (пароль за промовчанням - kyivstar).
Натисніть кнопку Login.

> Якщо ви вибрали параметр
Connect without user account
натисніть Next.

Запитання. Що робити, якщо не вдається відкрити веб-сторінка
керування обліковим записом?
Відповідь. Виконайте наведені нижче кроки.
1. Перевірте, чи надійно підключено кабелі до маршрутизатора WS319, а також впевніться,
що світиться індикатор гнізда LAN.
2. Відкрийте браузер Internet Explorer. Виберіть Tools > Internet Options > Connections >
LAN settings, а потім впевніться, що всі прапорці знято.
Якщо проблему не буде усунуто, відновіть параметри WS319, задані за промовчанням.

5 Додаток (індикатори та кнопки)
Очікуваний стан

Індикатор

• Постійно не світиться (WS319 вимкнено.)
Power

змініть пароль після першого входу в обліковий запис.
3. Майстер налаштування відобразиться автоматично після входу до
WS319. Виберіть тип мережевого з’єднання, налаштуйте параметри

4. Натисніть Next, а потім налаштуйте параметри WLAN.

Internet

• Постійно світиться (WS319 підключено до Інтернету.)
• Постійно не світиться (WAN-порт маршрутизатора WS319 не підключено до
жодного пристрою.)

WLAN

• Постійно світиться (WLAN ввімкнено.)
• Постійно не світиться (WLAN вимкнено.)

автоматично). Крім цього, щоб налаштувати мережеве з’єднання, можна
скористатися наведеною нижче таблицею.
Сценарій
Ім’я облікового запису та пароль надаються
постачальником послуг Інтернету (ISP).

Тип підключення
Connect with user account
(Підключення за допомогою
облікового запису користувача)

5. У полях WLAN 2.4 GHz SSID та Password введіть ідентифікатор SSID
(назву мережі WLAN) та заданий вами ключ, а потім натисніть Save.

• Постійно світиться (WS319 ввімкнено.)

WPS

• Постійно світиться (встановлено з’єднання між WS319 та бездротовим клієнтом,
наприклад між комп’ютером із адаптером бездротової мережі, через мережу WLAN
за допомогою функції настроювання захищеної мережі Wi-Fi (WPS).Індикатор WPS
постійно світиться протягом 300 секунд).
• Блимає (WS319 намагається встановити з’єднання з бездротовим клієнтом через
мережу WLAN за допомогою функції WPS. Індикатор WPS блимає не більше ніж
120 секунд.)
• Постійно не світиться (WPS вимкнено)

(Підключення без облікового
запису користувача)

LAN

• Постійно світиться (до гнізда LAN за допомогою мережевого кабелю підключено
комп’ютер чи інший пристрій у мережі Ethernet.)
• Постійно не світиться (до жодного гнізда LAN не підключено комп’ютер чи інший
пристрій у мережі Ethernet.)

Підключення за допомогою іншого
модему

WPS/
Reset

• Коли WS319 ввімкнено, натисніть, щоб запустити діалог між пристроями для
настроювання захищеної мережі Wi-Fi (WPS).
• Коли WS319 ввімкнено, натисніть цю кнопку (принаймні на 6 секунд). Параметри
WS319, задані за промовчанням, буде відновлено.

Жодні параметри постачальником послуг

Connect without user account

Інтернету не надаються. IP-адреса автоматично
задається постачальником послуг.
Ім’я облікового запису та пароль надаються
постачальником послуг Інтернету (ISP), і
потрібно встановити комутоване з’єднання
лише на одному комп’ютері.

> Щоб захистити бездротову мережу від несанкціонованого доступу,
змініть пароль одразу після її налаштування.
> Якщо ідентифікатор SSID та пароль змінено, для встановлення
бездротового з’єднання з WS319 на комп’ютері потрібно буде ввести
їхні нові значення.

6 Правила техніки безпеки
ураження електричним струмом.

У цьому розділі міститься важлива інформація щодо експлуатації пристрою. Тут також
міститься інформація про безпечне користування пристроєм. Уважно прочитайте цю
інформацію, перш ніж користуватися пристроєм.

> Не підносьте пристрій до джерел тепла й відкритого вогню, як-от нагрівальні пристрої,

Електронний пристрій

> Не кладіть на пристрій жодних предметів, як-от свічки чи посуд із водою. Якщо будь-який

мікрохвильові печі, кухонні плити, нагрівачі води, радіатори чи свічки.

Не користуйтеся пристроєм у випадках, коли це заборонено. Не користуйтеся пристроєм,
якщо це становить небезпеку або перешкоджає роботі інших електронних пристроїв.

Перешкоди для роботи медичного обладнання
> Дотримуйтеся правил і положень, встановлених лікарнями та закладами охорони
здоров’я. Не користуйтеся пристроєм у заборонених місцях.
> Деякі бездротові прилади можуть впливати на роботу слухових апаратів і
кардіостимуляторів. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до
постачальника послуг.
> Для запобігання можливим перешкодам у роботі кардіостимулятора виробники
кардіостимуляторів рекомендують зберігати відстань щонайменше 15 см між
пристроєм і кардіостимулятором. Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором,
тримайте пристрій із протилежного від кардіостимулятора боку та не носіть його в
нагрудній кишені.

Місця з легкозаймистими й вибуховими речовинами
> Не користуйтеся пристроєм у місцях, де зберігаються легкозаймисті й вибухові
речовини (як-от бензоколонки, нафтосховища й хімічні заводи). Використання
пристрою в таких умовах збільшує ризик вибуху чи займання. Крім того, дотримуйтеся
вказівок у вигляді тексту або символів.
> Не зберігайте й не перевозьте пристрій у контейнерах із легкозаймистими рідинами,
газами або вибуховими речовинами.

Робоче середовище
> Уникайте запилених, вологих або забруднених середовищ. Уникайте магнітних полів.

>
>
>
>
>
>

>

>

Використання пристрою в таких середовищах може призвести до несправностей
схеми.
Перш ніж підключати або відключати кабелі, припиніть експлуатацію пристрою та
відключіть його від джерела живлення. Кабелі під час експлуатації мають бути сухими.
Кладіть пристрій на стійку поверхню.
Не підносьте пристрій до електронних пристроїв, які є джерелами електромагнітних
полів, наприклад мікрохвильової печі або холодильника.
Під час грози вимкніть пристрій і від’єднайте всі кабелі, підключені до нього, щоб
захиститися від ударів блискавки.
Не використовуйте пристрій під час грози, щоб запобігти небезпеці удару блискавкою.
Оптимальна температура експлуатації пристрою становить від 0°C до 40°C.
Екстремально високі або низькі температури можуть пошкодити пристрій чи
аксесуари.
Зберігайте пристрій і аксесуари в добре провітрюваному прохолодному приміщенні та
уникайте попадання на нього прямих сонячних променів. Не обгортайте та не
накривайте пристрій рушниками чи іншими предметами. Не кладіть пристрій у
контейнер із поганою тепловіддачею, як-от коробка чи сумка.
Уникайте дощу або вологи, щоб захистити пристрій чи аксесуари від займання або

>
>
>

>
>
>
>

сторонній предмет або рідина потрапили у пристрій, одразу припиніть користуватися
ним, вимкніть його та від’єднайте всі підключені кабелі. Після цього зверніться в
авторизований центр обслуговування.
Дотримуйтеся місцевих законів і правил, а також поважайте приватне життя й права
інших осіб.
Не закривайте отвори пристрою. Щоб забезпечити належне охолодження пристрою,
підтримуйте відстань між навколишніми предметами щонайменше 10 см.
У разі перегрівання пристрою на деякий час припиніть користуватися ним чи програмами.
Якщо протягом тривалого часу шкіра піддається впливу перегрітого пристрою, можуть
виникнути симптоми опіків при низьких температурах, як-от червоні плями чи темна
пігментація.
Не торкайтеся антени пристрою. Це може знизити якість зв’язку.
Не дозволяйте дітям або домашнім улюбленцям кусати або смоктати пристрій чи
аксесуари. Це може спричинити пошкодження або призвести до вибуху.
Цей пристрій слід встановлювати й експлуатувати так, щоб відстань між його джерелом
випромінювання й тілом становила щонайменше 20 см.
Тримайте пристрій у місцях із хорошим прийомом. Відстань між пристроєм та іншими
металевими предметами (наприклад, металевими кронштейнами або вікнами й дверима)
повинна бути щонайменше 25 см, а відстань між пристроями — понад 30 см.

>
>
>
>

Чищення та технічне обслуговування
> Під час зберігання, транспортування й експлуатації пристрою не піддавайте його дії
вологи та уникайте ударів.

> Бережіть пристрій і аксесуари від вологи. Не намагайтеся сушити пристрій за
допомогою зовнішніх джерел тепла, як-от мікрохвильова піч або фен для волосся.

> Не допускайте перебування пристрою або аксесуарів під дією дуже низької або високої

>
>

Безпека дітей
Дотримуйтесь усіх застережних заходів стосовно безпеки дітей. Не дозволяйте дітям гратись
із пристроєм або його аксесуарами. Це небезпечно! У пристрої є змінні деталі, які можуть
становити небезпеку задушення для дітей. Зберігайте пристрій якнайдалі від дітей.

Аксесуари
> Використання несхвалених або несумісних адаптерів джерела живлення, зарядних
пристроїв або акумуляторів може спричинити займання, вибух або іншу небезпеку.
> Користуйтеся лише тими аксесуарами, які схвалено виробником пристрою для
використання саме з цією моделлю. Використання будь-яких інших аксесуарів може
призвести до скасування гарантії, порушувати місцеве законодавство та становити
загрозу для безпеки. Щоб отримати відомості щодо наявності у вашому регіоні схвалених
виробником аксесуарів, зверніться до місцевого роздрібного продавця.

Безпечне використання адаптера джерела живлення
> Шнур живлення призначений для використання як пристрій для від’єднання.
> Штепсельна розетка для підключення пристроїв має розміщуватися поблизу цих

>

>
>
>

>

пристроїв у легкодоступному місці.

> Коли пристрій не використовується, відключайте адаптер джерела живлення від нього й
від електромережі.
> Не кидайте та не пошкоджуйте адаптер джерела живлення. Якщо його пошкоджено,
віднесіть пристрій в авторизований центр обслуговування для перевірки.
> Якщо пошкоджено кабель живлення (наприклад, неізольовано чи пошкоджено шнур) або

кріплення вилки ослаблене, одразу припиніть ним користуватися. Подальше
використання може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання
чи займання.
Не торкайтеся кабелю живлення вологими руками та не тягніть його, щоб від’єднати від
адаптера джерела живлення.
Не торкайтеся пристрою або адаптера джерела живлення вологими руками. Це може
призвести до короткого замикання, несправностей або уражень електричним струмом.
Якщо адаптер джерела живлення піддавався впливу води, інших рідин або надмірної
вологи, віднесіть його в авторизований центр обслуговування для перевірки.
Переконайтеся, що адаптер джерела живлення задовольняє вимогам пункту 2.5
документа IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1, а також що його випробувано та
схвалено відповідно до національних чи місцевих стандартів.

>

температури. Такі умови можуть перешкоджати належному функціонуванню та
призвести до займання або вибуху.
Уникайте ударів, оскільки вони можуть призвести до несправностей пристрою,
перегрівання, займання або вибуху.
Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його та
від’єднайте всі підключені кабелі.
У випадку будь-якого порушення (наприклад, якщо із пристрою іде дим, лунають
незвичайні звуки або чутно незвичайний запах) одразу припиніть користуватися
пристроєм, вимкніть його, від’єднайте всі підключені кабелі та зверніться в
авторизований центр обслуговування.
Не стискайте, не розтягуйте й не перегинайте кабелі. Це може призвести до
пошкодження кабелю, що спричиняє несправність пристрою.
Перш ніж чистити або обслуговувати пристрій, припиніть користуватися ним, вимкніть
усі програми та від’єднайте всі підключені кабелі.
Не використовуйте для чищення пристрою або аксесуарів хімічні мийні засоби,
порошок або інші хімічні речовини (наприклад, спирт чи бензол). Ці речовини можуть
пошкодити деталі пристрою або спричинити займання. Чистьте пристрій і аксесуари
чистою, м’якою та сухою тканиною.
Не залишайте картки з магнітними стрічками, наприклад кредитні або телефонні
картки, поруч із пристроєм протягом тривалого часу. Картки з магнітними стрічками
можуть пошкодитися.
Не розбирайте та не переробляйте пристрій і його аксесуари. Це може призвести до
скасування гарантії та звільняє виробника від відповідальності за пошкодження. У разі
будь-яких пошкоджень звертайтеся в авторизований центр обслуговування для
підтримки й ремонту.

