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בסיסיתתקשורתערכתהפעלה למ/הוראות התקנה

  )קואקס(טלביזיה כבלי על גביGHNבטכנולוגיית 

  
  כללי. 1

GHNהרחבת רשת תקשורת ביתית בטכנולוגיית /לתקשורת קווית להקמהמערכת רכישת אנו מודים לך על

הדור הבא אחרי והינההינה החדישה ביותר בתחום רשתות ביתיותGHN-ת הטכנולוגי. מחברת פאורנט

HPNA3)HomePNA3( כבלי הקואקסומספקת פתרון מצוין להגדלת טווח רשת האינטרנט בבית דרך .  

לנקודות , )מסוג כלשהו(נתב /הינו בהעברת רשת אינטרנט מיחידת המודםערכתשימוש מקובל של המ
כדי לא מתאמים יחידות 16-מומלץ לא לחבר מעבר ל.או למעבר בין קומות,מקלט, ד"ממכגון מרוחקות בבית 

  .לפגוע בביצועי הרשת

  
  

  תכונות עיקריות.  2

לאפליקציות מולטימדיה)טלוויזיה(קואקסדרך קווי האמינות ואיכות תקשורת גבוהה ביותר

 פתרוןPlug & Play

 קואקסעל גבי קווי המגהביט900קצב תקשורת של עד

יגהביט 'רשת של גיממשק

 כבוי"במתאמים ללא ממשק אלחוטי או כאשר הממשק האלחוטי (אלחוטית חוסך חשיפה לקרינה("

אידיאלי לשימוש בייתי

 עמידה בתקני תאגיד התקשורת הבינלאומית )International Telecommunication Union - ITU.(
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  תאםממארזתכולת . 3

 או אלחוטי(בסיסי מתאם (בתקןקואקסלקו הGHNהמסומן כ-CES832)וטי אלח–CES832N(

וולט220פק כוח למתח ס.

קואקסכבל+ .כבל רשת.

חוברת התקנה מהירה.
  

  והערותאזהרה
  כאשר ספק השרות הינוהביתייםעל גבי כבלי הקואקס לשימושאינו מיועדזהמוצר

  .)HOT(חברת הוט

ט לא תיהיה כל אחריות לחברת פאורנ. י המערכותעיפגע בביצוציוד של חברת הוטבמקביל לGHNחיבור ציוד 
  על גבי כבלי הקואקס  GHNשהי במידה והלקוח או איש מטעמו ישלבו בין הציוד של חברת הוט ומערכת 

  , )YES(ייס ניתן להשתמש בציוד כאשר ספק השרות הינו חברת הלווין
  .או כאשר על גבי כבלי הקואקס לא קיים ספק שירות אחר מהמוזכר לעייל

  
  

  G.hnנה למתאמי התק/הנחיות בטיחות

משרד/מנע משימוש במוצר מחוץ לקירות הביתיה. המוצר מיועד לשימוש תוך בייתי בלבד.

מעלות צלסיוס40מעל (לחה או חמה, אין להשתמש במתאם בסביבה רטובה.(

חובה לחבר למתאם אך ורק ספק כוח מקורי של המוצר

 ה חוב', נשברת וכו/ת המתאם נפתחתבמידה וקופס. תכלית האיסורהמתאם בקופסת אסור לפתוח את
. לא להשתמש במוצר בכל צורה שהי

 מוצרים בטכנולוגיית לא מחובריםבבית קואקסהכבליכי על לפני התקנת המוצר נא לוודא
HomePNA3/HCNA3 ,כגון :CET320  ,HCNA3200)עשוי לפגוע בביצועים.(

טכנולוגיית ההשיג את מיטב הביצועים מכדי ל-GHNיכללומחשבים לסוגיהם או נתבים הכלמומלץ ש
.10/100/1000Mbpsבקצבים של כיםגיגהביט התומשלרשתיממשק

לפתוח את מארז המוצר יבטל מיידית את האחריות על המוצר או לכל נזק שעלול להיווצר ןניסיו
.לבאי ביתו או רכושו מכל סוג שהו, למשתמש

  
CES832–תאור מתאם בסיסי. 4

הביתית להעברת רשת האינטרנט למרחקים גדולים קואקסי מאפשר שימוש ברשת ההבסיסהמתאם

בדרך כלל מחברים מתאם בסיסי . ובאיכויות גבוהות תוך הימנעות מהפרעות המקובלות ברשתות האלחוטית

  . דירה/המרוחקים בשטח הביתומתאם אחד או יותר במקומות )כלשהו(נתב/למודם

ם יאם אלחוטי המאפשר גם קישוריות אינטרנט למכשירתמסוג רגיל או מבצד המרוחק יכול להיות המתאם

  .)5ראה סעיף (סלולארי חכםטלפוןטאבלט או , אלחוטיים כגון מחשב נייד
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  מחברים4.1
  :מחברים5מים קיימילואה האחורית של המתאם ב

תכונותיהן בהות שתי הכניסות ז. LAN1 & LAN2-מסומן כ. גהביטי'גבקצב  Ethernetת וכניסשתי .1

.ואין עדיפות כלשהי

בקירקואקסחיבורמקואקסכבלחיבור –GHNכניסת .2

)חוסך ספליטר קואקסיאלי(דרך המתאםמכשיר הטלוויזיהחיבור - TVכניסת .3

.מספק כוח חיצוניכניסת מתח .4

  

  חיוויים4.2

LEDחיווי   מחבר
  מצב

  כבוי  מהבהב  דלוק

12VPWRאין אספקת מתח חיצוני    ימחובר ואקטיב12כ "ס  

LAN1  
Link Act  

המתאם מחובר למחבר 
  רשת פעיל

  תקשורת בקו הרשת
מנותק פיזית או תקשורת 

  לא תקינה

    מצב עבודה גיגהביט1000
מצב עבודה 

10/100Mbps

LAN2  
Link Act  

המתאם מחובר למחבר 
  רשת פעיל

  תקשורת בקו הרשת
מנותק פיזית או תקשורת 

  לא תקינה

  מצב עבודה גיגהביט1000
מצב עבודה   

10/100Mbps

Phone          

G.hn  

Link Act
המתאם מזהה מתאם 

GHN אחר ברשת
  קואקסה

כבל ב GHNתקשורת 
  יאליקואקסה

המתאם אינו מזהה 
מתאם אחר ברשת 

או שהתקשורת קואקסה
  Quality  אינה תקינה

    איכות קשר גבוהה: ירוק
    איכות קשר בינונית: כתום
    איכות קשר גרועה: אדום

  
  .Nהכולל ממשק אלחוטי בתקן קואקסיאלי GHNקיים מתאם : הערה

  

  

CES832N–תאור מתאם אלחוטי . 5
דירה אשר בהם /האלחוטי מהווה מגשר אלחוטי המאפשר שימוש ברשת אלחוטית באזורים בביתהמתאם

ניתן לחבר מספר מתאמים . יםנתב אינה נקלטת או שביצועיה ירוד/הרשת האלחוטית שמקורה במודם

  ). במידה ודרוש(אלחוטיים כדי להבטיח כיסוי אלחוטי מלא בכל חללי הבית 
  

, 802.11nההבדלים היחידים בין מתאם אלחוטי למתאם בסיסי הינם בתוספת ממשק אלחוטי פנימי בתקן 
  .במילואה האחורית”WiFi”הכולל אנטנות פנימיות וחיווי 
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מערכתהתקנת . 6

  נתב /בצד מודםבסיסי מתאם התקנת 6.1

  .CES832מסוג בסיסי באמצעות מתאם נתב/החל תמיד את תהליך ההתקנה מצד המודם

אחת את הקצה השני חבר ל. )LAN1/2(הרשת במתאםאחת משני שקעי ל)Ethernet(חבר כבל רשת.1

.נתב שלך/יציאות המודםמ

.במתאםG.hnבקיר לכניסתקואקסבין שקע הקואקסכבלחבר .2

.במתאםPowerחבר את ספק הכוח של המתאם לשקע חשמל פנוי וחבר את כבל המתח לשקע .3

.מידי למלוא אורכםהכבלים אינם מתוחיםיוודא כי המתאם תקוע באופן יציב בשקע החשמל וכ–הערה

  

  )'מרתף וכו, קומה שניה, ד"ממ(בצד המרוחק כלשהומתאםהתקנת 6.2
מצלמת : כגון, מחשב או אביזר רשת אחראת הקצה השני חבר ל. במתאםחבר כבל רשת לשקע הרשת .1

.'סטרימר וכו, רשת

.במתאםG.hnבקיר לכניסתקואקסבין שקע הקואקסכבלחבר .2

.במתאםPowerחבר את ספק הכוח של המתאם לשקע חשמל פנוי וחבר את כבל המתח לשקע .3
  

  .דות נוספות בביתניתן להוסיף מתאמים אלחוטיים או רגילים בנקו:הערה
  

  של מתאם תהליך התעוררות6.3

  :המתאם יכנס לתהליך התעוררות,כבל הרשת המחובר למתאםהמתאם מוזן מרשת החשמל וכאשר

חיווי המתח ידלוק באור קבוע.

 חיווי הרשת )Ethernet ( דלוק באור קבועייהבהב או.

במידה ומתאם נוסף מחובר על גבי רשת החשמל חיווי ה-Link Actציין את איכות גוון הנורית מ. יהבהב
).4.2ראה סעיף (הקו 

 המתאמים2במצב זה מתקיים ערוץ תקשורת בין .

וממשק הרשת של המחשב המחובר למתאם המרוחק מצוי במצב , )דלוק(נתב פעיל /במידה והמודם
DHCP)ר המחובר ביחידה אביז/כל מכשירבאינטרנט חיבור רייווצ) קבלת כתובות רשת באופן אוטומטי

).CES832N(האלחוטית 
  
  

  הגדרות מתאם אלחוטי6.4
  :ברירת המחדל של המתאם האלחוטי הינה

     GHN-WiFi–שם רשת 
  endpoint  - סיסמה 

  
יפתח חלון . http://192.168.1.82–במידה ומשתמש מעוניין לשנות הגדרות אלו עליו לפנות בדפדפן לכתובת 

  .admin–שהינה , אשר תתבקש להקיש סיסמה
  

התקנה לרשת האלחוטית אשר ) wizard( יפתח מסך חדש אשר בצידו השמאלי תפריט ובמרכזו הפניה לאשף 
  .WIFI–הגדרות מלאות ניתן למצוא בתפריט השמאלי תחת . בו ניתן לשנות הגדרות בסיסיות

  
  .לפגוע בפעולת המתאםמומלץ לא לדפדף לחינם בתפריט כדי לא

  
  

  )קואקסעל גבי תשתית ה(תהליך הקמת רשת 6.5

יל הרי באופן אוטומטי  )  Plug & Play(כאשר זוג מתאמים מחוברים כמתואר לעי
ות  וצר קישורי ו ן המחשב המרוחק והאינטרנט דרך המודם) רשת(תי   .נתב/בי

Linkנוריות כבל הקואקסיאליכאשר שני מתאמים מחוברים ל:  הערה Act/Quality צריכות לדלוק ולהבהב ללא
  .מחשב/תלות באם המתאמים מחוברים למודם
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  GHNאיתור תקלות במערכת . 7
  

במידה . המוצר תוכנן ומיוצר בכלים המשוכללים ביותר כדי להבטיח אמינות ופעולה ללא תקלות לאורך זמן

  :ועדיין נתקלת בבעיה נא העזר בצעדים הבאים

  

כבויהPOWERית נור–המתאם לא נדלק .1

בשקע " תפוס"וודא שספק הכוח מחובר כשורה לשקע חשמלי תקין ושמחבר המתח מחובר ו

). כלומר אינו רופף(המתאם בחוזקה 

במידה ויש בידיך ספק כוח ממתאם נוסף נסה לחברו במקום הספק המקורי.

כבוי) LAN(חיווי הרשת .2

וודא שכבל הרשת מחובר כשורה בשתי קצותיו

בדוק באם נורית הרשת . חשב או אביזר הרשת האחר המחובר למתאם דלוק ופועלוודא שהמ

)כ הנורית צמודה למחבר הרשת"בד(אביזר הרשת /דולקת במחשב

אינו דולקG.hn Link Actחיווי .3

משקע קואקסהכבלוודא שG.hnבקיר כשורהקואקסאכן מחובר לשקע ה

קואקסעל אותו קו (תי הביקואקסוודא שמתאם נוסף מחובר על גבי רשת ה(

מגבר על קווי הקואקס אינה יכולה לתפקד כאשר יש על גבי כבלי הקואקס G.hnמערכת :ההער

.דירה/בתוך הבית

  

דולק בגוון אדוםQualityG.hn Link Actחיווי .4

 לא תקינה קואקסכבלימשמעות הדבר שאיכות הקשר גרועה ובדרך כלל הדבר נובע מתשתית

)או נתק באחד החוטיםספליטרים חד כיווניים, םחיבורים רופפי(

  

  

  מפרט.8
Standards

•   ITU G.9960 G.hn over phoneline

•   IEEE802.3ab, az, u 1000/100/10BASE-T Ethernet compliant

•   CES832N only – IEEE802.11 b/g/n WiFi 2x2 @ 2.4GHz

Data Rates

•   Home Networking: up to 920Mbps

•   Ethernet: 1000/100/10 Mbps

•   WiFi – up to 300Mbps

Home Networking Distances: up to 500 meter between the two farthest nodes on the net.

DC Power Supply: 12V DC in, Less than 4Watt.

Indications: Power ; Ethernet Link Activity x 2 ; GHN Link/Activity and Quality.

CES832N only – WiFi activity indication

Connectors: Two coax type F; Two RJ45 for 1000/100/10BaseT Ethernet, power in

Adapter measurements: 130 x 95 x 32 (W x D x H) in millimeters. Weight: ~ 150 gram
  
  

  :GHNת ושא מערכניתן לפנות לשרות לקוחות בכל שאלה בנו

  03-6124640–'טל

info@powernet.co.il–אימייל 


