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1 WIMANAGER – ĮRENGINIŲ SURADIMAS TINKLE 

Šią ir kitas WIS programas galima rasti http://www.wisnetworks.com tinklapyje. WiManager galima atsisiųsti čią: 

http://www.wisnetworks.com/support.asp?getparid=3&getclassid=51&detailid=79 

Paleidus programą ir nuspaudus „Scan“, ji suras visus WIS įrenginius prijungtus vietiniame tinkle: 

 

Jei tinkle veikia DHCP serveris, tai labai tikėtina, kad IP adresas bus suteiktas automatiškai, remiantis jūsų tinklo 

nustatymais. Jei tinkle nėra jokių maršrutizatorių ar kitų DHCP serverių, tai IP adresas bus gamyklinis 192.168.1.2:  

 

  

http://www.wisnetworks.com/
http://www.wisnetworks.com/support.asp?getparid=3&getclassid=51&detailid=79


2 PRISIJUNGIMAS PRIE WIS ĮRENGINIO 

Naršyklėje suveskite įrenginio IP adresą. Jei tinkle nėra DHCP serverio, tai IP adresas bus 192.168.1.2, o jei DHCP 

suteikė IP adresą, tai bus jūsų potinklio IP adresas: 

 

Gamyklinis vartotojo vardas bus admin, slaptažodis – admin. Pirmą kartą prisijungiant, pasirinkite regioną. Spauskite 

„Login“. 

Prisijungus atsivers įrenginio būsenos informacija: 

 



3 ĮRENGINIO KONFIGŪRAVIMAS 

3.1 SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS 
Atsiverčiame SYSTEM lapą: 

 

Įrašius naują slaptažodį, nuspauskite „Apply“: 

 

Norėdami išsaugoti pakeitimus paspauskite „Save“ mygtuką ant žalios juostos viršuje arba dešiniame kampe „Save 

All“ (bus išsaugoti visi pakeitimai). Galima tai padaryti vėliau. 



3.2 PRIEIGOS TAŠKO TINKLO ADRESO NUSTATYMAI 
Atsiverčiame „NETWORK“ lapą ir išsiskleidžiame „VLAN Interface“ skiltį: 

 

Paprastai DHCP nėra naudojama, norint išvengti nenumatytų adresų pakeitimų. Jei nesate profesionalas, tai 

pasirenkame statinį IP adresą ir įrašome prieigos taško IP adresą (pvz.: 192.168.161.11): 

 

PASTABA: Jei antenos bus naudojamos tik surišti du tinklus ir jos nebus administruojamos nuotoliniu būdu, tai IP 

adresai neprivalo sutapti su jūsų esamo potinklio IP adresais, taip pat šliuzo (gateway) IP gali būti neegzistuojantis 

arba neįrašytas: 

 



3.3 PRIEIGOS TAŠKO BEVIELIO TINKLO NUSTATYMAI 
Atsiverčiame „RADIO“ lapą, ir pasirenkame, kad šis įrenginys bus prieigos taškas (Access Point WDS): 

 

3.4 PRIEIGOS TAŠKO BEVIELIO TINKLO SAUGUMO NUSTATYMAI 
Atsiverčiame „WIRELESS“ lapą ir išsiskleidžiame „Wireless Security“ skiltį. BŪTINAI pasirenkame „Security: WPA2-

AES“, „WPA Authentication: PSK“ ir įvedame sugalvotą bevielio slaptažodį (min. 8 simboliai): 

 

  



3.5 STOTIES (ARBA KLIENTO) TINKLO ADRESO NUSTATYMAS 
Atsiverčiame „NETWORK“ lapą ir išsiskleidžiame „VLAN Interface“ skiltį: 

 

Įrašome stoties IP adresą (pvz.: 192.168.161.12): 

 

  



3.6 STOTIES BEVIELIO TINKLO NUSTATYMAI 
Atsiverčiame „RADIO“ lapą, ir pasirenkame, kad šis įrenginys bus stotis (Station WDS): 

 

3.7 STOTIES BEVIELIO TINKLO SAUGUMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE PRIEIGOS TAŠKO 
Atsiverčiame „WIRELESS“ lapą: 

 

Čia galima surašyti visus parametrus, kuriuos nustatėme prieigos taško konfigūracijoje ir įrenginys prisijungs prie 

prieigos taško.  

  



Jei prieigos taškas yra įjungtas ir sukonfigūruotas, tuomet nuspaudus mygtuką „Scan“ galima jį surasti: 

 

Nuspaudus mygtuką „Lock to AP“, prieigos taško MAC adresas bus pririštas prie stoties. Reikės įvesti tik bevielio 

slaptažodį: 

 

  



4 RYŠIO BŪSENA 

Kai stotis bus prisijungusi prie prieigos taško, tai būsenos lape (STATUS), matysite susijungimo informaciją: 

 

Prieigos taško ryšio informacija: 

 


