
netis Vezeték nélküli N router gyors telepítési kézikönyv 
 

 
 
 
 
 
 
 

netis Vezeték nélküli, N router 

Gyors telepítési kézikönyv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



netis Vezeték nélküli N router gyors telepítési kézikönyv 
 

1. A csomagolás tartalma 

 
(Vezeték nélküli,N Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) 
* A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps vezeték nélküli N routerhez 
használható, beleértve a WF2409, WF2409D, WF2411, WF2411D, WF2411I, WF2411R, 
WF2411ID, WF2411RD, WF2412, WF2412I, WF2412R, WF2414, WF2414D, WF2414I, 
WF2414R, WF2414ID, WF2414RD, WF2419, WF2419D, WF2419I, WF2419R, 
WF2419ID, WF2419RD, WF2420, WF2420I, WF2420R, WF2439, WF2533 stb. típusokat. 
* A kézikönyvben található példáknál, a WF2419 típusú, készülék szerepel. 

2. Csatlakozás 

 
(xDSL/Kábel Modem, Bejövő vonal, KÁBEL, 230VAC, Laptop vezeték nélküli adapterrel, 
Számítógép vezetékes hálózati adapterrel) 
 
2.1. Kapcsolja ki a modemet. 
2.2. Csatlakoztassa a Netis router WAN portját, a modem LAN portjához, egy ethernet 
kábellel. 
2.3. Csatlakoztassa a számítógépét, a Netis router egy LAN portjához, egy ethernet 
kábellel. 
2.4. Kapcsolja be a modemet. 
2.5. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert, a Netis router PWR csatlakozójához, 
majd a hálózati áramforrásra. Majd várjon egy percet. 
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3. A router beállítása, web felület segítségével 
3.1. Állítsa a vezetékes, hálózati adapter IP címét, a számítógépen, “Automatic” vagy 
“DHCP” értékre. 
 
Windows 8/ 7/Vista esetén 
1) Nyissa meg a "Settings” (Windows 8 esetén), vagy a “Start” (Windows 7/Vista 

esetén) > "Control Panel" menüt.  
2) Nyissa meg a “Network and Internet” -> “Network and Sharing Center” -> “Change 

adapter settings” (Windows 8/ 7 esetén), vagy a ”Manage network connections” 
menüt (Windows Vista esetén).  

3) Kattintson jobb egérgombbal, a “Local Area Connection” elemre, majd válassza a 
“Properties” elemet.  

4) Kattintson kétszer, az “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” elemre.  
5) Válassza az "Obtain an IP address automatically", és az “Obtain DNS server 

address automatically” opciókat, majd kattintson az “OK” gombra. 
 
Windows XP/2000 esetén 
1) Nyissa meg a "Start" > "Control Panel" menüt.  
2) Nyissa meg a “Network and Internet Connections” -> “Network Connections” 

menüt.  
3) Kattintson jobb egérgombbal, a “Local Area Connection” elemre, majd válassza a 

“Properties” elemet.  
4) Kattintson kétszer, az “Internet Protocol (TCP/IP)” elemre.  
5) Válassza az "Obtain an IP address automatically", és az “Obtain DNS server 

address automatically” opciókat, majd kattintson az “OK” gombra. 
 
MAC OS esetén 
1) Kattintson az  "Apple" menüre, majd válassza a > "System Preferences" elemet.  
2) Kattintson a  “Network” ikonra.  
3) Kattintson az “Ethernet” elemre, a bal oldali dobozban, majd kattintson az 

“Advanced” elemre, a jobb alsó sarokban. 
4) Válassza a fenti lehetőségek közül, a “TCP/IP” elemet. 
5) Válassza a legördülőmenüben, a “Configure IPv4″ elem mellett, a “Using DHCP” 

elemet. 
6) Kattintson az “OK”, majd az “Apply” gombra. 
3.2. Nyissa meg az internetböngészőjét, majd írja be a címsorba, a 192.168.1.1 elérési 
útvonalat, a router webes felületének megnyitásához. 

 
3.3 Válassza ki a nyelvet az ablak tetején. “Quick Setup” oldalon. 
1) A “Quick Setup” oldalon válassza ki az Internet kapcsolódási típusát „Internet 

Connection Type”.  



netis Vezeték nélküli N router gyors telepítési kézikönyv 
 

 
Ha “DHCP (dinamikus)” típust választ ki, akkor a router automatikusan lekéri az IP 
paramétereket a szolgáltatótól. 
Ha “PPPoE” típust választott, kérjük írja be az internetszolgáltatótól kapott felhasználó 
nevet, és jelszót, a megfelelő “Username” és “Password” mezőkbe. 
Ha “Static” típust választ, kérjük írja be az internet szolgáltatótól kapott IP címet/alhálózati 
maszkot/alapértelmezett átjárót/DNS szervert. 
 
2) Állítsa be, a WiFi hálózat nevét, (SSID) és jelszavát (Wireless Setup). 
 
3) Kattintson a bal egérgombbal a “Save” gombra, a beállítások mentéséhez, és 

véglegesítéséhez.  

 
 
 
1. Javaslat: 
Alapértelmezett IP cím: 192.168.1.1 
Alapértelmezett SSID: netis 
Alapértelmezett jelszó: password 
2. Javaslat: 

Kattintson az ablak felső részén található gombra az egyéb Internet 

kapcsolat típusok és további beállítások eléréséhez. 
 

4.Hibakeresés 
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Kérdés: Hogy tudom visszaállítani, a netis router beállításait, a gyári 
értékeket? 
Válasz: A router bekapcsolt állapotában, nyomja meg egy hegyes tárggyal, 
annak hátsó burkolatán található Default gombot, 8 - 10 másodpercig, majd 
engedje fel azt. A router, ekkor újraindul a gyári, alapértelmezett 
beállításokkal. 
 
Kérdés: Mit tegyek, ha nem férek hozzá az internet kapcsolathoz? 
Válasz: 
1) Ellenőrizze, a hardver elemek megfelelő csatlakozását. 

Bővebb információkért, olvassa el a “Csatlakozás” fejezetet. 
2) Jelentkezzen be, a netis router webes felületére, és ellenőrizze, hogy a 

megfelelő internet kapcsolat típust választotta-e ki. 
Kábel modemes felhasználók, válasszák a „MAC Clone” kiegészítést.  
A bal oldali menüben kattintson a bal egérgombbal az 

gombra, majd a“Network” -> “MAC Clone” –ra. A 

kép közepén kattintson a bal egérgombbal az Kattintson a “Advanced” 
> „MAC Clone” , majd a “Save” gombokra. 

 
3) Indítsa újra először a modemet, majd a netis routert. Várjon egy percet, 

majd ellenőrizze az internet kapcsolatot újra.  
4) Ha az internet hozzáférés, még mindig nem elérhető, akkor 

csatlakoztassa a számítógépet közvetlenül a modemhez, majd 
ellenőrizze újra.  
Ha az internet, még így sem elérhető, forduljon az internet 
szolgáltatójához, további segítségért. 

 
Műszaki segítségnyújtás: support@delton.hu 

NETIS 
www.netis-systems.hu 
Forgalmazó: DELTON 

1) Válassza ki a WAN kapcsolat típusát (WAN Connection Type).  
 

“DHCP (dynamic)”  
“Static”  
 

2) Állítsa be a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és jelszavát. 
 
A bal oldali menüben kattintson a bal egérgombbal a “Network” > “MAC Clone”-ra, majd 
a “Clone MAC address”-re és végül a “Save”-re. 

http://www.netis-systems.hu/
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WF2409/WF2409D modellek 
 
1) Sikeres belépés után kattintson a “Quick Setup”-re a hálózati beállítások 
konfigurálásához. 
2) Válassza ki a WAN csatlakozási típusát (WAN Connection Type) az internet 
szolgáltatójától kapott csatlakozási paramétereknek megfelelően.  
 
Például: 
 
A bal oldali menüben, kattintson a bal egérgombbal a “Network” > “WAN”menüre, majd a 
kép közepén kattintson a bal egérgombbal a „Clone MAC address” gombra és végül a 
“Save” gombra. 

 
 
1) A sikeres belépés után konfigurálhatja a saját hálózati beállításait a “Quick Setup” 
oldalon. 
2) Válassza ki a saját Internet kapcsolatát (Internet Connection Type).  
 
Javaslat: 
Alapértelmezett cím: http://netis.cc 
2.4G alapértelmezett SSID: netis_2.4G_XXXXXX 
5G alapértelmezett SSID: netis_5G_XXXXXX 
Alapértelmezett vezeték nélküli jelszó: password 
(XXXXXX: A hálózati MAC cím utolsó 6 számjegye) 
 
* Ez a gyors üzembe helyezési kézikönyv az összes netis két sávos, vezeték nélküli 
routerhez használható, beleértve a WF2471, WF2710, WF2780, WF2891, stb. 
modelleket. 
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi 
következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből 
származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának 

jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
 


