
חיבור מכשיר טלפון

חיבור קו אינטרנט
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חיבור 

מיקרופילטר 
לשקע 
הטלפון

חבר את הנתב לחשמל באמצעות ספק הכוח
יש לחבר את ספק הכוח בצדו האחורי של הנתב, את הצד השני יש לחבר לשקע החשמל

 מיקרופילטר )מסופק בנפרד(
יש לחבר מיקרופילטר בכל שקע טלפון פעיל בבית

חבר את הנתב למיקרופילטר שבשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור
יש לחבר קצה אחד של הכבל לכניסת ה-DSL בצדו האחורי של הנתב את הקצה השני יש 

ADSL לחבר למיקרופילטר שבקיר ליציאת

הדלק את הנתב
הפעל את הנתב על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה, יש להמתין מספר שניות ולוודא כי הנורות 

דולקות בצבע ירוק ובאופן קבוע

הגדרת הרשת אפשרית באמצעות חיבור קווי )כבל( של המחשב לנתב או באמצעות חיבור 
אלחוטי )WiFi( לסמארטפון, טאבלט ומחשב נייד

חיבור קווי - יש לחבר קצה אחד של הכבל הלבן לאחת מ-4 הכניסות בצדו האחורי של 
הנתב, את הקצה השני יש לחבר לכניסת הרשת במחשב

חיבור אלחוטי )WiFi( - יש להתחבר לרשת האלחוטית בשם Bezeq WiFi של הנתב המותקן, 
לפתוח את הדפדפן במכשירך ותהליך ההתקנה יחל באופן אוטומטי

 לתשומת ליבך�
 במידה וגלשת בעבר באמצעות מודם, עליך להסיר

את החייגן המותקן במחשבך לפני התקנת הרשת האלחוטית
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כפתור הדלקה

חיבור קווי של המחשב לנתב 5

DC 12V
4 3 2LAN 1USB

4 3 2LAN 1

DSL

4

Vtech NB403-IL מדריך התקנה מהירה לרשת אלחוטית

שלב א' - התקנת הרשת האלחוטית

חיבור לחשמל1

חיבור אלחוטי לנתב 5

3חיבור הנתב למיקרופילטר

לקוח יקר,
סרוק אותי לצפייה 
בסרטוני ההדגמה 

להתקנת הנתב

איור החיבורים להמחשה בלבד

אנו מברכים אותך על בחירתך ברשת האלחוטית של בזק
מדריך זה יאפשר לך להתקין את הרשת בחיבור קווי למחשב או בחיבור אלחוטי )WiFi( לסמארטפון, טאבלט ומחשב נייד

המדריך כולל שני שלבים:
שלב א' – התקנת הרשת האלחוטית 

שלב ב' - חיבור הרשת האלחוטית לאינטרנט

 כבל טלפון אפור לחיבור בין הנתב לבין המיקרופילטר

 כבל רשת לבן לחיבור בין הנתב למחשב

 נתב אלחוטי

 ספק כוח

תכולת הערכה:



גלישה נעימה
התמונות להמחשה בלבד
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1. יש לפתוח את הדפדפן ותהליך ההתקנה יחל באופן
אוטומטי, כך שהמסך הבא יופיע במחשבך

3. בחר את ספק האינטרנט שלך 

2. לאחר מספר שניות יתקבל המסך הבא,
בו תתבקש לבחור את סוג תהליך ההתקנה.

מומלץ לבחור בהתקנה מהירה

4. הזן את שם המשתמש והסיסמה כפי 
שקיבלת מספק האינטרנט שלך ולחץ על �המשך�

5. מומלץ להצפין את הרשת האלחוטית. יש לבחור שם
רשת וסיסמה בעלת 8 תווים לפחות )אותיות באנגלית 

וספרות(. הזן את כתובת הדוא”ל שלך ולחץ �המשך�

6. תהליך התקנת הרשת האלחוטית הסתיים בהצלחה

באפשרותך לבצע מספר פעולות במסך זה�

 להתחיל לגלוש באינטרנט

Bezeq Free WiFi להגדיר שם וסיסמה לשירות 

וליהנות מגלישה חופשית מחוץ לבית שלך

 להצטרף לשירותים חדשים שעשויים להיות שימושיים עבורך

לאחר שהתקנת את הרשת האלחוטית ווידאת שכל הנוריות בנתב דולקות ובצבע ירוק,
יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

שלב ב' - חיבור הרשת האלחוטית לאינטרנט


