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Dac` te-ai abonat la o conexiune de band` larg` prin DSL (linie digital`
pentru abonat), po]i conecta dispozitivul HG658 V2 la un port telefonic,
pentru a avea acces la internet.
Pentru a conecta în mod corespunz`tor dispozitivele, urmeaz` pa[ii din
imaginea urm`toare.
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1. Priz` telefonic`

4. Computer desktop

2. Router HG658 V2

5. Laptop

3. Adaptor de alimentare

6. Smartphone

7. Tablet`

Not`:
La prima configurare a router-ului HG658 V2, utilizeaz` un cablu Ethernet
pentru a-l conecta la un computer.
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2. Pornirea
Pentru a porni router-ul HG658 V2, apas` butonul On / Off. Dup` pornire
se aprinde indicatorul power. Tabelul urm`tor prezint` modul de aprindere
a indicatoarelor atunci când HG658 V2 func]ioneaz` corect. Dac`
indicatoarele nu func]ioneaz` conform a[tept`rilor, verific` dac` toate
cablurile sunt corect conectate.
Indicator

Stare
prev`zut`

Descriere

Power

Aprins
continuu

Router-ul HG658 V2 este pornit.

WAN

Aprins
continuu

A fost configurat` [i activat` o conexiune DSL
(linie digital` pentru abonat).

Intermitent

Este în curs de activare o conexiune DSL.

Aprins
continuu

Router-ul este conectat la internet în modul
router, dar nu se transmit date.

Intermitent

Router-ul este conectat la internet în modul
router [i se transmit date.

Aprins
continuu

Router-ul are activat` func]ia WLAN, dar nu se
transmit date.

Intermitent

Router-ul are activat` func]ia WLAN [i se
transmit date.

Aprins
continuu

Router-ul este conectat prin WLAN la un client
wireless, cum ar fi un laptop, utilizând func]ia
WPS (configurare protejat` prin Wi-Fi).

Internet

WLAN

WPS

Indicatorul WPS este aprins continuu timp de
300 de secunde.

LAN1 - LAN4
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Intermitent

Router-ul încearc` s` se conecteze la un client
wireless prin WLAN utilizând func]ia WPS.

Aprins
continuu

Portul LAN este conectat la un dispozitiv
Ethernet (de ex. placa de re]ea a unui computer)
printr-un cablu de re]ea, dar nu se transmit date.

Intermitent

Portul LAN este conectat la un dispozitiv
Ethernet printr-un cablu de re]ea [i se transmit
date.

Indicator

Stare
prev`zut`

Descriere

USB

Aprins
continuu

Router-ul este conectat la un dispozitiv USB, dar
nu se transmit date.

Intermitent

Router-ul este conectat la un dispozitiv USB [i
se transmit date.

Aprins
continuu

Router-ul este înregistrat pe un server SIP, dar
nu se transmit date.

Intermitent

Router-ul este înregistrat pe un server SIP [i se
transmit date.

VoIP

3. Configurarea adresei IP a computerului
Înainte de conectarea la pagina de management web a router-ului,
configureaz` adresa IP a computerului care va fi utilizat pentru conectare.
În Windows 7
1. D` click dreapta pe icoana de re]ea din col]ul dreapta jos al desktopului.
Alege Open Network and Sharing Center.
2. Alege Change adapter settings. D` click dreapta pe Local Area
Connection [i alege Properties.
3. D` dublu click pe Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
4. Selecteaz` Obtain an IP address automatically [i Obtain DNS server
address automatically.
D` click pe OK.
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4. Setarea parametrilor de acces la re]ea

Configurarea unui cont wireless

Configurarea unei conexiuni automate pentru accesarea
internetului

Dup` ce ai efectuat set`rile prealabile, d` click pe Set Up WLAN. Se va
afi[a pagina I want to Set Up WLAN utilizat` pentru configurarea contului
wireless.

Pentru a accesa internetul, router-ul te ajut` s` alegi automat modul de
conectare corespunz`tor; acest lucru înseamn` c` nu este necesar s`
instalezi software pentru apelare prin linie comutat` sau s` efectuezi pe
computerul t`u opera]iuni de apelare prin linie comutat`, este suficient s`
urm`re[ti pagina expertului.
Pentru configurarea unei conexiuni automate la internet:

Not`:
Valorile SSID [i Cheie WLAN imprimate pe panoul din spate al HG658 V2
sau pe unul din autocolantele primite sunt unice [i securizate. Dac` nu
dore[ti s` le schimbi, activeaz` comutatorul WLAN.
Din motive de securitate sau pentru a re]ine mai u[or parola, po]i modifica
numele [i parola re]elei wireless dup` cum urmeaz`:

1. Deschide un browser pe computer. În caseta de adrese, introdu
192.168.1.1 sau scrie Orange.InternetBox. Apas` Enter pentru a accesa
pagina de management web.

1. În pagina I want to Set Up WLAN, activeaz` re]eaua WLAN de 2,4 GHz.

2. În pagina de conectare, introdu numele de utilizator pentru conectare
(implicit, User) [i parola (implicit, HuaweiUser). D` click pe Log in.

3. D` click pe Save.

Not`:

5. Configurarea conexiunii wireless

Pentru a te proteja de accesarea neautorizat`, schimb` numele de utilizator
[i parola dup` prima conectare. Po]i schimba parametrii contului în pagina
Maintain > Account Management.

Se va utiliza software-ul de configurare a conexiunii wireless furnizat de
Windows pentru a descrie modul de configurare a unei conexiuni wireless.

3. În pagina I want to..., d` click pe Start Wizard.
4. În pagina I want to...Connect to the Internet, alege Connect
automatically [i d` click pe Next.

Dup` ce ai finalizat set`rile prealabile, verific` starea indicatorului internet
de pe fa]a echipamentului. Atunci când culoarea pictogramei internet
devine verde, po]i începe navigarea pe internet.

2. Introdu valorile dorite pentru SSID (nume WLAN) [i parol` WLAN.

În Windows 7
1. D` click în col]ul dreapta jos al desktopului pe icoana Wi-Fi.
2. Din lista de re]ele wireless selecteaz` re]eaua Orange-XXXXXX. D`
click pe Connect.
3. În caseta de dialog afi[at`, introdu parola WLAN [i d` click pe OK.
4. În lista de re]ele wireless, verific` starea conexiunii WLAN. Dac` starea
este Connected, computerul este conectat wireless la router.

Trebuie s` efectuezi o singur` dat` de pe un computer opera]iunile
prealabile. La urm`toarea pornire a computerului, po]i naviga pe internet
f`r` a mai efectua acelea[i set`ri.
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6. Informa]ii despre siguran]`
Aceast` sec]iune con]ine informa]ii importante despre exploatarea
aparatului t`u. De asemenea, con]ine informa]ii despre utilizarea în
siguran]` a dispozitivului. Cite[te aceste informa]ii cu aten]ie înainte de a
folosi dispozitivul.

Dispozitive electronice
Nu utiliza dispozitivul dac` este interzis acest lucru. Nu folosi dispozitivul
atunci când utilizarea acestuia cauzeaz` pericole sau interferen]e cu alte
dispozitive electronice.

Interferen]e cu echipamentul medical
Urmeaz` normele [i regulamentele stabilite de c`tre spitale [i unit`]ile
sanitare. Nu utiliza dispozitivul în locurile în care este interzis.
Unele dispozitive f`r` fir ar putea afecta performan]a aparatelor auditive
sau a stimulatoarelor cardiace. Consult` furnizorul t`u de servicii pentru
mai multe informa]ii.
Produc`torii de stimulatoare cardiace recomand` s` se p`streze o
distan]` minim` de 15 cm între un dispozitiv [i stimulatorul cardiac,
pentru a evita eventualele interferen]e cu stimulatorul cardiac. Dac`
folose[ti un stimulator cardiac, utilizeaz` dispozitivul în partea opus` fa]`
de stimulatorul cardiac [i nu purta dispozitivul în buzunarul din fa]`.

Zonele cu substan]e inflamabile [i explozive
Nu utiliza dispozitivul în locurile în care sunt depozitate substan]e
inflamabile sau explozive (de exemplu în benzin`rii, depozite de
combustibil sau uzine chimice). Utilizarea dispozitivului în astfel de
medii cre[te riscul de explozii sau incendii. Pe lâng` aceasta, respect`
instruc]iunile indicate în text sau simboluri.
Nu depozita [i nu transporta dispozitivul în acela[i recipient cu lichide
inflamabile, gaze sau substan]e explozive.

Mediul de utilizare
Evit` mediile cu praf, umezeal` [i murd`rie. Evit` câmpurile magnetice.
Utilizarea dispozitivului în aceste medii poate duce la defec]iuni la
circuite.
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Înainte de conectarea [i deconectarea cablurilor, întrerupe utilizarea
dispozitivului [i deconecteaz`-l de la sursa de alimentare. Ai grij` ca
mâinile tale s` fie uscate în timpul utiliz`rii dispozitivului.
Amplaseaz` dispozitivul pe o suprafa]` stabil`.
P`streaz` dispozitivul la distan]` de aparatele electrocasnice care
genereaz` câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi un
cuptor cu microunde sau un frigider.
În timpul furtunilor cu desc`rc`ri electrice, opre[te dispozitivul [i scoate
cablurile conectate la acesta, pentru a-l proteja de fulgere.
Temperaturile ideale de func]ionare sunt între 0°C [i 40°C.
C`ldura extrem` sau frigul extrem pot deteriora dispozitivul sau
accesoriile.
P`streaz` dispozitivul [i accesoriile sale într-o zon` bine ventilat`, ferit
de razele directe ale soarelui. Nu înconjura [i nu acoperi dispozitivul cu
prosoape sau alte obiecte. Nu pune dispozitivul într-un recipient cu o
disipare slab` de c`ldur`, cum ar fi o cutie sau o pung`.
Pentru a proteja dispozitivul sau accesoriile sale de riscul [ocurilor
electrice sau al incendiilor, evit` ploaia [i umezeala.
Fere[te dispozitivul de sursele de c`ldur` [i flac`r`, cum ar fi un radiator,
un cuptor cu microunde, înc`lzitor de ap` sau o lumânare.
Nu a[eza alte obiecte, cum ar fi o lumânare sau un recipient cu ap`, pe
dispozitiv. Dac` în dispozitiv p`trund obiecte str`ine sau lichide, opre[te
imediat utilizarea, închide-l [i deconecteaz` cablurile de la dispozitiv.
Apoi, contacteaz` un centru de service autorizat.
Respect` legisla]ia [i reglement`rile locale [i respect` drepturile legale [i
intimitatea altor persoane.
Nu bloca deschiderile dispozitivului. Las` un spa]iu liber de minim 10 cm
în jurul dispozitivului pentru degajarea c`ldurii.
Dac` dispozitivul este supraînc`lzit, opre[te utilizarea pentru o perioad`.
Dac` pielea este expus` la un dispozitiv supraînc`lzit o perioad` mai
lung` de timp, pot ap`rea simptome de arsuri la temperaturi mici, cum ar
fi pete ro[ii sau o pigmenta]ie mai închis`.
Nu atinge antena dispozitivului. În caz contrar, calitatea comunica]iilor se
poate reduce.
Nu permite copiilor sau animalelor de cas` s` mu[te din dispozitiv
sau din accesorii. Procedând astfel, se poate ajunge la stric`ciuni sau
explozii.
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Acest dispozitiv trebuie instalat [i utilizat la o distan]` minim` de 20 cm
între radiator [i corpul t`u.

Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude [i nu trage de cablu pentru
a deconecta adaptorul de alimentare.

}ine dispozitivul într-un loc cu un semnal bun. Distan]a dintre dispozitiv
[i alte obiecte metalice (cum ar fi suporturi metalice sau u[i [i ferestre
metalice) trebuie s` fie mai mare de 25 cm.

Nu atinge dispozitivul sau adaptorul de alimentare cu mâinile ude. În caz
contrar, se pot produce scurtcircuite, [ocuri electrice sau func]ionare
defectuoas`.

Distan]a minim` între utilizator [i/sau persoanele din apropiere [i
structura de emisie a semnalului transmi]`torului este de 20 de cm.

Ai grij` ca adaptorul de alimentare s` respecte cerin]ele clauzei 2.5
din IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 [i s` fie testat [i aprobat în
conformitate cu standardele na]ionale [i locale.

Siguran]a copiilor
Respect` toate precau]iile referitoare la siguran]a copiilor. Dac` la[i
copii s` se joace cu dispozitivul sau accesoriile, se poate crea o situa]ie
periculoas`. Dispozitivul include piese deta[abile care prezint` risc de
sufocare dac` sunt înghi]ite. Nu l`sa la îndemâna copiilor.

Accesorii
Utilizarea unui înc`rc`tor incompatibil sau neaprobat poate produce
incendii, explozii sau alte situa]ii periculoase.
Alege doar accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de c`tre
produc`torul dispozitivului. Utilizarea oric`rui alt tip de accesoriu poate
duce la anularea garan]iei, poate reprezenta o înc`lcare a reglement`rilor
[i legisla]iei locale, [i poate fi periculoas`. Ia leg`tura cu magazinul de
desfacere pentru informa]ii despre disponibilitatea accesoriilor aprobate
disponibile în zona ta.

Siguran]a privind adaptorul de alimentare
Mufa de alimentare are scopul de a servi ca dispozitiv de deconectare.
Pentru dispozitivele conectabile la re]eaua electric`, priza de curent
trebuie instalat` în apropierea dispozitivelor [i trebuie s` fie u[or
accesibil`.
Scoate adaptorul de alimentare din priza electric` [i din dispozitiv atunci
când nu este utilizat.
Nu sc`pa pe jos adaptorul de alimentare [i nu îl supune la [ocuri. Dac`
este deteriorat, du-l la un centru de service autorizat pentru inspec]ie.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu
cordonul este expus sau întrerupt) sau dac` mufa se sl`be[te, înceteaz`
imediat s` îl mai utilizezi. Folosirea în continuare poate produce [ocuri
electrice, scurtcircuite sau incendii.
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Cur`]area [i între]inerea
Men]ine dispozitivul uscat în timpul depozit`rii, transportului [i
func]ion`rii [i evit` lovirea sa de alte obiecte.
Men]ine dispozitivul [i accesoriile uscate. Nu încerca s` le usuci cu
o surs` extern` de c`ldur`, cum ar fi un cuptor cu microunde sau un
usc`tor de p`r.
Nu expune dispozitivul sau accesoriile la condi]ii extreme de
temperatur`. Un mediu de acest gen poate interfera cu func]ionarea
corespunz`toare [i poate conduce la incendii sau explozii.
Evit` loviturile, pot conduce la o func]ionare defectuoas`, supraînc`lzire,
incendii sau explozii.
Dac` dispozitivul nu va fi folosit o perioad` lung` de timp, opre[te-l [i
scoate cablurile conectate la acesta.
Dac` survine orice situa]ie de excep]ie (de exemplu, dac` dispozitivul
eman` fum sau miros sau emite un sunet neobi[nuit) opre[te imediat
utilizarea dispozitivului, întrerupe alimentarea, scoate toate cablurile
conectate la acesta [i apoi contacteaz` furnizorul de servicii.
Nu c`lca, trage sau înnoda cablurile. În caz contrar, cablul se poate
deteriora, ducând la func]ionarea defectuoas` a dispozitivului.
Înainte de a cur`]a sau între]ine dispozitivul, opre[te utilizarea, închide
toate aplica]iile [i deconecteaz` cablurile de la dispozitiv.
Nu utiliza niciun fel de detergen]i, pudr` sau al]i agen]i chimici (cum ar
fi alcoolul sau benzenul) pentru a cur`]a dispozitivul sau accesoriile.
Aceste substan]e pot strica piesele sau prezint` risc de incendiu.
Folose[te o lavet` curat`, moale [i uscat` pentru a cur`]a dispozitivul [i
accesoriile.
Nu a[eza lâng` dispozitiv carduri cu band` magnetic`, cum sunt
cardurile bancare sau cele telefonice, pentru o perioad` lung` de timp.
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În caz contrar, benzile magnetice de la carduri pot fi deteriorate.

Conformitatea cu reglement`rile UE

Nu demonta [i nu remanufactura dispozitivul [i accesoriile acestuia.
Acestea anuleaz` garan]ia [i elibereaz` produc`torul de r`spunderea
pentru defectarea dispozitivului. În cazul oric`rei defec]iuni, contacteaz`
furnizorul de servicii pentru asisten]`.

Declara]ie

Informa]ii referitoare la eliminare [i reciclare
Acest simbol (cu sau f`r` o bar` solid`) de pe dispozitiv, baterii (dac`
sunt incluse) [i/sau ambalaj indic` faptul c` dispozitivul [i accesoriile
sale electrice (de exemplu, c`[ti, înc`rc`tor sau cablu) [i bateriile nu
trebuie eliminate ca [i de[euri menajere obi[nuite. Aceste articole nu
trebuie aruncate împreun` cu de[eurile menajere nesortate, ci trebuie
duse la un punct de colectare certificat pentru reciclarea sau eliminarea
corespunz`toare.
Pentru informa]ii detaliate despre reciclarea dispozitivului
[i a bateriilor, contacteaz` prim`ria, serviciul de colectare a
de[eurilor menajere sau un magazin de desfacere.
Eliminarea dispozitivului [i a bateriilor (dac` sunt incluse) se
supune prevederilor Directivei de reformare DEEE (Directiva
2012/19/UE) [i Directivei privind bateriile (Directiva 2006/66/
CE). Motivul separ`rii bateriilor [i de[eurilor electronice [i
electrocasnice de alte de[euri este minimizarea impactului
substan]elor periculoase asupra mediului [i asupra s`n`t`]ii umane.

Reducerea substan]elor periculoase
Acest dispozitiv este conform cu Regulamentul REACH [Regulamentul
Nr. 1907/2006 (CE)] [i Directiva RoHS (Directiva 2011/65/UE).
Bateriile (dac` sunt incluse) sunt conform cu Directiva privind
bateriile (Directiva 2006/66/CE). Pentru informa]ii actualizate despre
conformitatea cu directivele REACH [i RoHS, vizita]i site-ul web
http://consumer.huawei.com/certification.
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Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declar` c` acest dispozitiv
este în conformitate cu reglement`rile esen]iale [i cu alte prevederi
relevante ale HG 130 / 2015 si Directivei 1999/5/CE.
Pentru declara]ia de conformitate, vizita]i site-ul web
http://consumer.huawei.com/certification.
Urm`torul marcaj este inclus în produs:

Informa]ii produs ErP
Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declar` c` produsul
corespunde directivei 2009/125/CE [i regulamentului de punere în aplicare
(CE) NO 1275/2008 modificat` prin (CE) 278/2009,(CE) 642/2009,(UE)
617/2013,(UE) 801/2013 [i regulamentului de punere în aplicare (CE) NO
278/2009.
Consumul de energie al produsului în stare de inactivitate în re]ea, dac`
toate porturile de re]ea prin cablu sunt conectate [i toate porturile de re]ea
wireless sunt activate este 5.3w.
Pentru informa]ii despre produs afi[ate pe site-ul web cu acces gratuit
solicitate prin (UE) No 801/2013, viziteaz` http://consumer.huawei.com/
certification.
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7. Pentru mai mult` asisten]`
|]i mul]umim pentru achizi]ionarea router-ului HG658 V2 (pe scurt, Internet
Box 100).
Acest ghid de pornire rapid` \]i va prezenta modul de conectare a router-ului
la re]ea [i de accesare a internetului. Toate imaginile din acest ghid sunt
doar pentru referin]`. Func]iile pentru aspect [i afi[aj vor fi u[or diferite, în
func]ie de versiunea curent` a produsului.
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