ZTE ZXV10 H108L

За замовчуванням модем налаштований отримувати доступ до мережі Інтернет (після
Увімкнення модему треба зачекати до трьох хвилин).
Також Ви можете налаштувати бездротове з’єднання або внести альтернативну
конфігурацію власноруч.

Активация опції «Wi-Fi» (бездротове з’єднання)
1. підключіть модем до комп’ютеру за допомогою Ethernet кабелю RJ-45;

схема включения

2. відкрийте ваш улюблений веб-браузер та перейдіть за адресою http://192.168.1.1/
3. У вікні браузера на запит авторизації вкажіть
«Username» - admin
«Password» - admin
4. натисніть кнопку «Login»

5. У вікні «web-конфігуратора» модему необхідно вибрати «Network» (в верхньому меню) «WLAN» (меню зліва) та підрозділ «Basic(11n)» і внести наступні зміни:
Встановити прапорець «Enable Wireless RF»
Значення «Mode» встановлюємо «Mixed 802.11b+802.11g+802.11n»
Значення «Band Width» встановлюємо «20 МГц»

Після встановлених змін натисніть кнопку
для збереження налаштувань. Дочекайтеся коли
модем застосує внесені зміни (близько хвилини).
Тепер ви можете користуватися бездротовим з’єднанням.

Для зручності, назва Wi-Fi мережі (WLAN SSID), та пароль доступу (WLAN Security) вказані на стікері зі
зворотної сторони модему.

6. Додатково, на власний смак, можна змінити наступні параметри:
Для зміни назви бездротової мережі необхідно зайти в розділ «Multi-SSID Settings», де в
розділі «SSID Name» прописати бажане «ім’я мережі». Решту не змінюючи натисніть кнопку
для збереження налаштувань.

-

Для зміни конфігурації безпеки бездротової мережі необхідно вибрати розділ «Security» та
встановити наступні значення:
«Authentication Type» рекомендується встановити «WPA2-PSK»
«WPA Passphrase» прописуємо ключ до мережі (власний пароль доступу до бездротової
мережі, 8 – 63 символи),
«WPA Encryption Algorithm» рекомендується встановити значення «AES»
Після встановлених змін натисніть кнопку
для збереження налаштувань. Дочекайтеся коли
модем застосує внесені зміни (близько хвилини).

Вітаємо! Додаткові параметри внесено. Можна користуватися бездротовим з’єднанням.

Підключення до Wi-Fi точки доступу
Увага!
У разі, якщо підключення проводиться з ноутбука, користувачеві необхідно включити
бездротовий адаптер. Включення адаптера проводитися шляхом натискання клавіш FN + Wi-Fi
або ж окремою фізичною кнопкою.
Більш детально необхідно переглянути в інструкції до ноутбука.

Windows Vista / Windows 7
1. Користувачеві необхідно натиснути віртуальну кнопку «Пуск» та у вікні вибрати меню «Панель
управления»

2. В «Панели управление» у разі відображення по категорії, необхідно змінити зображення на
«Крупные значки»

3. Необхідно вибрати ярлик

«Цент обеспечения сетями и общим доступом»

4. В «Центре обеспечения сетями и общим доступом» виберіть «Изменения параметров
адаптера»

5. У вікні «Сетевые подключения» на ярлику «Беспроводное сетевое подключение»
натисніть правою клавішею мишки та виберіть «Подключение/Отключение»

6. У вікні «Текущие подключения» виберіть необхідну мережу і натисніть кнопку «Подключения»

7. У вікні запиту ключа безпеки введіть ключ до мережі (власний пароль доступу до Wi-Fi мережі) і
натисніть кнопку «Оk»

Процес підключення завершено.

«Windows XP»
1. Відкрити меню «Пуск» -> «Все программы» -> «Стандартные» -> «Связь» -> «Сетевые
подключения».

2. У вікні «Сетевые подключения» правою клавішею мишки натисніть на ярлик «Беспроводное
сетевое соединение» та виберіть «Просмотр доступных беспроводных сетей»

3. У вікні, будуть відображатися доступні для підключення бездротові мережі (в даній інструкції
буде використана мережа з назвою «Ukrtel»).

4. На потрібній мережі натисніть один раз лівою кнопкою миші, а потім на кнопку «Подключить».
Почнеться процес підключення, в ході якого система запросить ключ мережі (пароль від Wi-Fi
мережі).

5. Після введення пароля слід натиснути кнопку «Подключить», процес підключення
продовжиться.

6. Процес підключення пройшов успішно!

«Linux»
1. Клікаете на значок мережі в панелі задач
2. В випадаючому меню обираете потрібну Wi-Fi мережу

3. На запит Password, введіть пароль доступу до вашої мережі
4. Натисніть Connect щоб здійснити з’єднання.

