Návod na rýchlu inštaláciu
DVG-G5402SP
VoIP bezdrôtový smerovač

Balenie obsahuje

DVGCD-ROM
G5402SP
s návodom
VoIP bezdrô- na obsluhu
tový smerovač

2× telefónny Ethernetový
kábel (RJ-11) (CAT5 UTP)
kábel

Napájací
adaptér

Použitie napájacieho zdroja
s iným než menovitým napätím
spôsobí poškodenie zariadenia
a stratu záruky.

Popis hardvéru
Predný panel

Power
Prov./
Alm
Register
WAN

WLAN
LAN

Phone

Line

Svietenie indikuje pripojenie na dobrý napájací zdroj.
Blikanie indikuje, že sa DVG-G5402SP pokúša pripojiť
na server poskytovateľa pripojenia. Po pripojení na službu
indikátor zhasne. Indikátor bude svietiť červeno, keď sa nepodarí autotest alebo bootovanie.
Tento indikátor sa rozsvieti, keď je DVG-G5402SP pripojený
k poskytovateľovi VoIP služby. V opačnom prípade nesvieti.
Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 alebo 100. Pri aktivite linky bude indikátor blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla nerozsvieti, skontrolujte,
či je kábel správne pripojený a či sú zariadenia zapnuté.
Stále svietenie indikuje bezdrôtové pripojenie. Blikanie indikuje, že DVG-G5402SP prijíma/vysiela z/do bezdrôtovej siete.
Pri prepojení s iným zariadením sa rozsvieti indikátor 10 alebo 100 pri príslušnom porte. Pri aktivite linky bude indikátor
blikať. Pokiaľ sa indikátor 10 ani 100 pri pripojení kábla nerozsvieti, skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či sú
zariadenia zapnuté.
Tento indikátor zobrazuje stav VoIP a zavesenie telefónu na
telefónnom porte, ktorý je použitý na pripojenie normálneho
telefónu. Indikátor bude svietiť, keď je pri pripojenom telefóne
zdvihnuté slúchadlo a telefón je používaný. Pri vyzváňaní
telefónu bude indikátor blikať.
Svietenie znamená, že je telefónna linka používaná (zdvihnuté slúchadlo telefónu).
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Popis hardvéru (pokračovanie)
Zadný panel

1. Line: Pripojte bežnú telefónnu linku z telefónnej zásuvky pomocou
kábla RJ-11.
2. Phone (1-2): Pripojte bežný telefón(y) pomocou štandardného telefónneho kábla (RJ-11).
3. LAN: Pripojte počítače alebo iné zariadenia s ethernetovým portom
pomocou ethernetového kábla.
4. WAN: Pripojte širokopásmový modem pomocou ethernetového kábla.
5. Konektor napájania (12 V – 1A): Pripojte dodávaný napájací adaptér.
6. Ground: Uzemňovacia svorka. Pripojte na uzemnenie pomocou kovového drôtu, aby ste uzemnili časť elektrického obvodu.
7. Anténa: Slúži na pripojenie na bezdrôtovú sieť.
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Inštalácia hardvéru
A. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do ethernetového (LAN)
portu na zadnom paneli DVG-G5402SP a druhý koniec kábla do voľného ethernetového portu na počítači.

B. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do WAN portu na zadnom
paneli DVG-G5402SP a druhý koniec kábla do káblového/DSL modemu alebo do LAN portu doterajšieho smerovača.

C. Pripojte telefónny kábel do portu Phone a potom pripojte kábel
k telefónu.
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Inštalácia hardvéru (pokračovanie)
D. Pripojte telefónnu linku z telefónnej zásuvky (verejnej telefónnej siete)
do portu Line.

E. Pripojte napájací adaptér do konektora na napájanie na zadnom paneli
DVG-G5402SP, a potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Pri správnom pripojení sa na prednom paneli rozsvieti indikátor
Power.

F. Skontrolujte LED indikátory na prednom paneli VoIP bezdrôtového
smerovača, aby ste zistili, či sú všetky pripojenia v poriadku.
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Inštalácia hardvéru (pokračovanie)
Po dokončení inštalácie by vaša sieť mohla vyzerať podobne ako tá na
obrázku nižšie.

Káblový/DSL modem

DVG-G5402SP

Počítač 1
Stolový PC alebo notebook

VoIP bezdrôtový
smerovač
Telefón

Telefón

Počítač 2
Stolový PC alebo notebook

Pobočková
ústredňa
Hardvérová konfigurácia je hotová! Pokiaľ je vaša VoIP služba už aktivovaná, môžete teraz začať telefonovať.
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Konfigurácia
Na vyvolanie webovej konfiguračnej utility spusťte webový prehľadávač,
napr. Internet Explorer, a zadajte IP adresu smerovača DVG-G5402SP.
Spusťte webový prehľadávač a
do riadku URL adresy zadajte:
http://192.168.8.254
Stlačte klávesu Enter alebo
Return.

Kliknite na Login, aby ste sa
dostali na webovú stránku.

Kliknite na
Wizard.

Setup
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Konfigurácia (pokračovanie)

Kliknite na
Next.

Smerovač má od výrobcu štandardne nastavené heslo pre administrátora (ADMIN) a používateľa
(USER). Na zabezpečenie smerovača sa veľmi odporúča, aby ste
nastavili
vlastné
prihlasovacie
heslo.

Kliknite na
Next.

Zadajte časový (NTP) server alebo
použite východiskový server.

Kliknite na
Next.
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Konfigurácia (pokračovanie)
Nastavte typ pripojenia na Internet:
DHCP – Na väčšinu káblových ISP
alebo ak ste pripojili DVG-5402SP
za smerovač.
Static IP – Vyberte, ak máte od
SP pridelenú statickú IP adresu.
PPPoE – Na väčšinu DSL ISP.
PPTP – Vyberte, pokiaľ to vyžaduje
váš ISP.
BigPond – Len pre Austráliu.
Vyberte Manual na manuálne
zadanie IP adresy DNS alebo
Auto, pokiaľ DNS priraďuje váš
ISP.
Kliknite na
Next.

Zaregistrujte sa na SIP proxy server kliknutím na Enable support of
SIP Proxy Server. Zadajte Proxy
Server IP/Domain a Port.
Nastavenie
Outbound
Proxy
Support je voliteľné. Na zaregistrovanie kliknite na zaškrtávací
rámček Outbound Proxy Support
a
zadajte
Outbound
Proxy
IP/Domain a Port.
Registrácia cez telefónnu linku:
zadajte Number (číslo), User ID/
Account
(identifikácia/účet)
a
Password (heslo), ktoré ste dostali
od svojho ITSP. Kliknite na zaškrtávací rámček Register, aby ste sa
zaregistrovali na Proxy Server.
Kliknite na
Next.
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Konfigurácia (pokračovanie)
Kliknite na zaškrtávací rámček
Enable wireless LAN interface,
aby ste vytvorili bezdrôtovú sieť.
Zadajte názov vašej bezdrôtovej
siete (SSID). Všetky zariadenia
musia mať rovnaké SSID, aby
mohli komunikovať v bezdrôtovej
sieti. Nastavte kanál (Wireless
Channel). Na najlepšie spojenie
použite kanál 1, 6 alebo 11.
Vyberte režim prevádzky (802.11
Mode), ktorý ovplyvňuje rýchlosť
prenosu.
Kliknite na
Next.

Nastavenie je hotové. Skontrolujte prehľad nastavenia. Na aktiváciu nového nastavenia musíte
kliknúť na tlačidlo Restart, aby
ste rebootovali DVG-G5402SP.

Kliknite na
Restart.
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Technická podpora
Zákazníci môžu kontaktovať oddelenie technickej
podpory e-mailom alebo telefonicky

Slovanet, a.s.,
Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2
www.slovanet.sk
Technická podpora: 02/ 208 28 119
technickapodpora@slovanet.net

11

