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)רפיטר(   טווח ל יגדהגדרת מ

Fritz!Repeater     MESH ברשת 
 

ניתן להוסיף בקלות את הרפיטר לרשת הקיימת ע"מ להגדיל הטווח 

הקיים. באופן זה תוכל לקבל תקשורת מיטבית ויציבה לאינטרנט 

 ולמשאבי הרשת, במהירויות גבוהות גם במרחק גדול מהנתב הראשי. 

הרפיטר יתמוך באופן   Fritz!OS 7-הגבוהה מבשימוש בגרסה קושחה 

הרפיטר מקבל את כל בעת ההתקנה.  MESHאוטומטי בארכיטקטורת 

   . WIFI-ומיד זמין לכל מכשירי ה Fritz!Box-מנתב הות רההגד

 

 ישנם כמה אפשרויות לחבר את הרפיטר לנתב הקיים: 

חדש מהקופסה. אם נעשה בו שימוש   רפיטר/)ההנחיות מתייחסות לנתב

 בעבר יש לאפס להגדרות ברירת מחדל( 

 חיבור הרפיטר לרשת קווית קיימת  .1

 
 

חיבור זה מתאים כאשר אין כיסוי אלחוטי מספיק מהנתב ואו/קיים חיבור  

 רשת. הרפיטר ייתן כיסוי באותו איזור )למשל ממ"ד וכדומה( 

 עפ"י ההנחיות הבאות:  אלחוטי לנתבראשית יש לחבר את הרפיטר באופן 

חבר את הרפיטר לחשמל בקרבת הנתב והמתן כדקה. לחץ על כפתור  

"Connect .למשך כשניה ושחרר. נורית הלד תתחיל להבהב במהירות " 

עד שנורית הלד תידלוק   הנתב" שעל  Connect/WPSלחץ והחזק כפתור " 

 . נורות לד קבוע( 3)לעיתים ידלקו  קבוע

   מחובר אלחוטית לנתבכעת הרפיטר 
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 http://fritz.repeaterהיכנס להגדרות הרפיטר בכתובת 

 . גש להגדרות  הקש ססמא כמו בנתב הראשי 

 

 ובחר למטה בצד ימין : 

 

 LAN. בדוק כי האפשרות  Changing the type of Connectionלחץ על 

Bridge  מסומנת ולאחר מכןNEXT . 

 

. הרפיטר יאתחל עצמו FINISHולאחר מכן   NEXTפעמים על כפתור   3

  באמצעות כבל הרשת. LAN-לרשת ה הרפיטרולאחר מכן יש לחבר 
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חיבור הרפיטר להגדלת טווח הכיסוי   .2

 MESHבארכיטקטורת 
 

 

 

חבר את הרפיטר לחשמל בקרבת הנתב והמתן כדקה. לחץ על כפתור   .1

"Connect .למשך כשניה ושחרר. נורית הלד תתחיל להבהב במהירות " 

עד  שלך Fritz!Box-נתב ה" שעל  Connect/WPSלחץ והחזק כפתור "  .2

 נורות לד קבוע(.  3שנורית הלד תידלוק קבוע )לעיתים ידלקו 

 

 הרפיטר כעת מחובר אלחוטית לנתב   .3
 

לא   -ם כתוטובה , איכות קליטה  –נורית הלד שעל הרפיטר : ירוק   .4

 טובה 

 

באופן  Fritz!Box-חיבור הרפיטר אל נתב ה .3

 אלחוטי 
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חיבור כזה מתאים כאשר הרפיטר ממוקם במקום בו יש כיסוי אלחוטי של  

הנתב ורוצים לחבר מוצר שאין לו אלחוט אל הרשת האלחוטית ואין קיים  

 וכו'.  IPTV( , כגון: מחשב שולחני , מקלט LANלרשת האלחוטית )

 .2הגדרות כמו  בסעיף  

 היכן למקם את הרפיטר לקליטה מיטבית ? 

ניתן להשתמש בצבע הלד שעל הרפיטר כדי לדעת האם הקליטה  .1

 מיטבית :  

 לא טובה.  –קליטה טובה , לד בצבע כתום   –לד בצבע ירוק 

כדי לדייק ולקבל מידע טוב יותר , מומלץ להוריד את האפליקציה  .2

Fritz!APP WLAN :ולהתקינה בסמארטפון. לבחור 

 My repeaters->Evaluate Repeater Position 

 
 כאן ניתן לראות מה איכות הקליטה והשידור .
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 FACTORYאיפוס הרפיטר למצב ברירת מחדל/

 

 שניות.  15עד   10-כ" במשך Connectהחזק כפתור " .1

הרפיטר מאתחל את ההגדרות.  –נורית הלד תהבהב בקצב מהיר   .2

 התהליך יכול לקחת כמה דקות. 

 קבוע סיום התהליך כאשר הלד מהבהב  .3
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