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Встановіть антени відповідно до позначених на малюнку 
напрямків:

1. Встановлення устаткування

Під час встановлення підставки переконайтеся у 
відповідності стрілочки, позначеної на підставці, та 
передньої панелі безпроводового роутера HG232f 300Mbps 
(далі – HG232f).

WLAN WPSL AN1InternetPower LAN2 LAN3 LAN4
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2. Підключення кабелів

1 Блок живлення 2 HG232f 3 Ноутбук  зі 
встановленим 
адаптером 
безпроводового 
зв’язку

4 Комп’ютер 5 Розетка мережі 
Internet

1
2

3

4

5
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3. Увімкнення HG232f

Щоб вимкнути HG232f, натисніть кнопку On/Off ще раз, потім 
від’єднайте блок живлення.

Натисніть кнопку On/Off на боковій панелі HG232f у позицію 
On. Коли індикатор живлення (Power) горітиме постійно – 
це означає, що HG232f увімкнений.
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4. Доступ до мережі

Щоб встановити мережевий доступ для HG232f та Вашого 
ПК, виконайте такі дії:

Крок 1. Встановіть автоматичне отримання IP-адреси на 
Вашому ПК. 

Стандартно функцію протоколу динамічної конфігурації 
хосту (DHCP) увімкнено. HG232f надає IP-адресу ПК 
автоматично.

Крок 2. Відкрийте веб-браузер на Вашому ПК і переконайтеся, 
що проксі-сервери відключені. Введіть http://192.168.1.1 у 
рядку адреси, потім натисніть Enter.

Крок 3. Введіть логін та пароль у полях Ім’я користувача та 
Пароль.

Крок 4. Натисніть Логін.
Після того як система звірить логін та пароль, відкриється 
веб-інтерфейс для керування роутером.

Щоб вперше увійти до веб-інтерфейсу, використовуйте 
дані зі стикера з інформацією про логін та пароль на задній 
панелі HG232f.

Під час першого входу до веб-інтерфейсу з’явиться Майстер 
налаштування. Щоб пропустити Майстер налаштування 
і перейти на сторінку конфігурації, натисніть Тут, коли 
з’явиться повідомлення Натисніть Тут, щоб увійти на 
сторінку конфігурації.
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Майстер налаштування не відтворюватиметься перед 
відкриттям сторінки конфігурації, якщо перед цим Ви вже 
налаштовували HG232f. Ви можете натиснути Майстер 
налаштування у верхньому правому куточку для його 
відображення.

Якщо Ви налаштовуєте HG232f на режим роботи Мосту, 
переконайтеся, що IP-адреса Вашого ПК налаштована в 
діапазоні «192.168.1.x», де x – будь-яке ціле число від 2 до 
254.

Крок 5. Встановіть Тип з’єднання відповідно до Вашого 
типу мережі. Встановіть інші параметри конфігурації, потім 
натисніть Далі.

Крок 6. Налаштуйте WLAN-параметри й натисніть Далі.

Зверніть увагу! За умови налаштування мережі WLAN 
не лише Ваш комп’ютер бачитиме мережу Wi-Fi. Для 
запобігання несанкціонованому доступу до Вашої мережі 
рекомендуємо обов’язково встановити тип шифрування 
WPA2 та складний пароль на мережу Wi-Fi. 

Після завершення всіх вищенаведених кроків Ви зможете 
працювати в мережі Інтернет.

Вам потрібно виконати цю процедуру тільки один раз. 
Наступного разу після увімкнення ПК Ви можете зразу 
почати працювати без якихось налаштувань.
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5. Налаштування безпроводового з’єднання

Ця процедура описує налаштування безпроводового 
з’єднання на прикладі ОС Windows 7.

Крок 1. Увімкніть безпроводовий адаптер на Вашому ПК.

Крок 2. Знайдіть SSID та WLAN Key, які надруковані на 
стикері, на задній панелі HG232f.

Крок 3. Налаштуйте безпроводове з’єднання на ПК, як 
зазначено нижче:

1. Натисніть Пуск > Панель керування > Центр 
керування мережами та загальним доступом > Змінити 
налаштування адаптера.

2. У вікні Мережевих з’єднань натисніть правою 
кнопкою миші на створеному з’єднанні для 
відображення підменю, потім натисніть Підключити/
Відключити.

3. У вікні Безпроводового Мережевого Підключення 
виберіть безпроводову мережу із SSID, яку Ви 
використовували у Кроці 2, потім натисніть Підключити.

4. У вікні Підключення до мережі введіть WLAN-ключ, 
який використовували у Кроці 2, потім натисніть OK.

Використовуйте нові параметри WLAN, якщо вони змінилися.
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Крок 4. Після звірення пароля системою з’явиться 
повідомлення Підключено на іконці безпроводового 
підключення у списку безпроводових мереж, яке вказує 
на те, що Ваш комп’ютер встановив безпроводове 
підключення до HG232f.
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ніться до авторизованого сервісного центру по допомогу 
або ремонт.

•  Без авторизації жодна організація чи приватна особа не 
можуть вносити зміни до апаратної частини, безпеки, 
продуктивності пристрою.

•  Під час використання пристрою дотримуйтеся всіх 
чинних законів та положень і поважайте законні права 
інших людей.

6. Застережні заходи

Зверніть увагу! За умови налаштування мережі WLAN 
не лише Ваш комп’ютер бачитиме мережу Wi-Fi. Для 
запобігання несанкціонованому доступу до Вашої мережі 
рекомендуємо обов’язково встановити тип шифрування 
WPA2 та складний пароль на мережу Wi-Fi. 

Для безпечного і правильного використання пристрою 
уважно прочитайте ці застережні заходи й попередження 
та точно дотримуйтеся їх під час роботи. Якщо іншого не 
зазначено, термін «пристрій» стосується пристрою та його 
аксесуарів.

Загальні вимоги

•  Під час зберігання, транспортування та роботи з при-
строєм зберігайте його сухим і не допускайте зіткнення з 
іншими об’єктами.

•  Не розбирайте пристрій. Якщо пристрій зламався, звер-
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Вимоги до оточення для використання пристрою

•  Перед підключенням і відключенням кабелів треба при-
пинити використання пристрою, потім відключити його 
від живлення. Переконайтеся, що під час операцій Ваші 
руки сухі.

•  Розміщуйте пристрій подалі від джерел тепла й вогню, 
таких як обігрівачі та свічки.

•  Розташовуйте пристрій подалі від приладів, що генеру-
ють високе електромагнітне або електричне поле, таких 
як мікрохвильова піч або холодильник.

•  Розміщуйте пристрій на стійкій поверхні.

•  Розташовуйте пристрій у прохолодному й добре венти-
льованому внутрішньому приміщенні. Уникайте потра-
пляння на пристрій прямих сонячних променів.

•  Використовуйте пристрій у зоні з температурою 0 °C – 40 °C.

•  Не захаращуйте доступ до пристрою. Залишайте мінімум 
10 см вільного простору з кожного боку пристрою для 
розсіювання тепла.

•  Не розміщуйте жодних об’єктів на пристрої (наприклад, 
свічки або посудину з водою). Якщо якийсь об’єкт або ріди-
на потрапили всередину пристрою, негайно припиніть його 
використання, відключіть живлення, від’єднайте від нього 
всі кабелі, потім зверніться до авторизованого сервіс-центру.

•  Під час грози вимкніть пристрій і потім від’єднайте всі 
кабелі, щоб пристрій не пошкодився у результаті можли-
вого удару блискавки.



11

Застережні заходи під час використання безпроводових 
пристроїв

•  Під час використання пристрою переконайтеся, що анте-
на розташована як мінімум за 20 см від людей.

•  Не використовуйте безпроводовий пристрій там, де це 
заборонено або може спричинити інтерференцію.

•  Радіовипромінення, що генерує пристрій, може інтер-
ферувати з електронними медичними пристроями. Якщо 
Ви використовуєте електронні медичні прилади, звер-
ніться до їх виробника для інформації про обмеження 
використання приладів.

•  Не використовуйте пристрій в операційних, відділеннях 
інтенсивної терапії (ICUs) або коронарної терапії (CCUs).

Зони із займистими і вибуховими речовинами

•  Не використовуйте пристрої у зонах, де зберігаються 
займисті або вибухові речовини, наприклад на газовій 
станції, нафтобазі або хімічному заводі. Інакше може 
статися вибух або пожежа. Крім того, дотримуйтеся 
інструкцій, вказаних у тексті або символах.

•  Не зберігайте або не транспортуйте пристрій у тому 
самому ящику, що й горючі рідини, гази або вибухові 
речовини.

Вимоги до аксесуарів

•  Використовуйте тільки аксесуари, що постачаються ви-
робником пристрою або уповноваженими ним поста-
чальниками. Інакше може постраждати продуктивність 
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пристрою, може бути порушена гарантія на пристрій, або 
можуть бути порушені закони та правила експлуатації 
телекомунікаційного обладнання, або це може призвести 
до травмування.

•  Не використовуйте блок живлення, якщо його кабель 
пошкоджено. Інакше може статися ураження електрич-
ним струмом або пожежа.

•  Переконайтеся, що блок живлення відповідає специфі-
кації, вказаній на табличці пристрою.

•  Переконайтеся, що блок живлення відповідає вимогам 
пункту 2.5 IEC60950-1/EN60950-1 та протестований і 
схвалений відповідно до національних або місцевих 
норм.

•  Для пристроїв, що підключаються, розетка має бути 
встановлена поряд із пристроєм та бути доступною.

Безпека дітей

Розташовуйте пристрій та його аксесуари так, щоб діти 
не мали до них доступу. Інакше вони можуть пошкодити 
пристрій або ж проковтнути дрібні компоненти пристрою, 
що здатні спричинити удушення або призвести до інших 
небезпечних ситуацій.

Технічне обслуговування

•  Якщо пристрій не використовується довгий час, вимкніть 
його, а потім від’єднайте всі кабелі, що підключені до 
нього.
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•  У разі нестандартної ситуації, наприклад, якщо із при-
строю з’являється будь-який дим або незвичайний звук 
чи запах, припиніть використання пристрою зразу ж, по-
тім вимкніть його, від’єднайте всі кабелі, підключені до 
нього, і зверніться до авторизованого сервісного центру.

•  Не топчіть, не тягніть та не згинайте будь-який з кабелів. 
Інакше його може бути пошкоджено, а це спричинить 
збої в роботі пристрою.

•  Перед очищенням пристрою припиніть його використан-
ня, вимкніть, а тоді від’єднайте всі кабелі, що підключені 
до нього.

•  Використовуйте чисту, м’яку й суху тканину для очи-
щення корпусу пристрою. Не використовуйте засоби для 
чищення або спрей для очищення корпусу пристрою.

 
Інформація про утилізацію

Символ (або без лінії) на пристрої та/або 
упаковці й акумуляторах, якщо вони є, свідчить 
про те, що пристрій має додаткове електронне 
обладнання (наприклад, гарнітуру, адаптер, ка-
бель), а акумулятори не повинні утилізуватися 
разом із побутовим сміттям. Зазначене облад-

нання не підлягає утилізації як несортовані міські відходи 
й повинне передаватися до сертифікованого пункту для 
вторинної переробки або належної утилізації після закін-
чення терміну експлуатації.
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Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію при-
строю або акумуляторів, зверніться до місцевого офісу, 
служби утилізації побутових відходів або до магазину роз-
дрібної торгівлі, де придбали цей пристрій. 

На утилізацію пристрою та акумуляторів, якщо вони вклю-
чені, поширюється положення Директиви ЄС про утиліза-
цію електричного та електронного обладнання (Директива 
2012/19/EU) і Директиви про утилізацію акумуляторів 
(Директива 2006/66/EC). Мета відокремлення електричного 
та електронного обладнання від інших відходів полягає у 
тому, щоб звести до мінімуму потенційний вплив небезпеч-
них речовин на навколишнє середовище та на здоров’я 
людини.

Обмеження використання небезпечних речовин

Пристрій відповідає вимогам Регламенту REACH (Регулю-
вання (EC) № 1907/2006) та Директиви RoHS (Директива 
2011/65/EU). Акумулятори, якщо постачаються, відповіда-
ють вимогам Директиви про утилізацію акумуляторів (Ди-
ректива 2006/66/EC). Щоб отримати додаткову інформацію 
про відповідність пристрою положенням REACH та RoHS, 
відвідайте веб-сайт www.huaweidevice.com/certification. 
Рекомендуємо регулярно відвідувати вказаний веб-сайт, 
щоб отримувати актуальну інформацію.

Відповідність регуляторам EU 

Цей пристрій має розміщуватися як мінімум за 20 см між 
антеною та людьми.

Български: С настоящето Huawei Technologies Co., Ltd. де-
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кларира, че този уред съответства на основните изисквания 
и другите разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Cesky: Huawei Technologies Co., Ltd., tímto prohlašuje, že 
toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
souvisejícími opatřeními směrnice 1999/5/EC.

Dansk: Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed at 
denne enhed er i overensstemmelse med de obligatoriske krav 
og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands: Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat 
dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en 
de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

English: Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that 
this device is in compliance with the esse   ntial requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Eesti: Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd., 
et see seade vastab Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõudmistele ja 
teistele asjakohastele määrustele.

Suomi: Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että 
tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY olennaisten 
vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien lausumien 
kanssa.

Francais (Européen): Le fabricant déclare que ce produit est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Deutsch: Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass 
dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere 
relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.
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Ελληνικά: Δια της παρούσης η Huawei Technologies Co., 
Ltd. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/Ε.Κ.

Magyar: Jelen nyilatkozaton keresztül a Huawei Technologies 
Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az EC/5/1999 
Irányelv összes lényeges követelményének és vonatkozó 
előírásának.

Gaeilge: Fograíonn Huawei Technologies Co., Ltd leis seo go 
bhfuil an fheiste seo i gcomhlíonadh leis na fíor-riachtanais 
agus na forálacha eile maidir le Treoir 1999/5/AE.

Italiano: Col presente documento, Huawei Technologies Co., 
Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti 
essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 
1999/5/CE.

Latviski: Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka 
šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un 
piemērojamajiem nosacījumiem.

Lietuviškai: Šiuo Huawei Technologies Co., Ltd. praneša, 
kad šis įtaisas atitinka Direktyvos 1999/5/EC pagrindinius 
reikalavimus ir taikomas sąlygas.

Malti: Hawnhekk, Huawei Technologies Co., Ltd. tiddikjara 
li dan it-tagħmir hu konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u 
provvedimenti rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.

Polski: Wymieniona w tym dokumencie firma Huawei 
Technologies Co., Ltd. deklaruje, że niniejsze urządzenie 
spełnia zasadnicze wymagania w zakresie zgodności oraz inne 
odnośne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC.
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Português (Europeu): Deste modo, a Huawei Technologies Co., 
Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 
1999/5/CE.

Română: Prin prezenta Huawei Technologies Co., Ltd. declară 
că acest dispozitiv este conform cu cerinţele esenţiale şi alte 
prevederi relevante ale directivei 1999/5/CE.

Русский: Настоящим Huawei Technologies Co., Ltd. сообщает, 
что это устройство соответствует требованиям и другим со-
ответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Slovenčina: Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými 
relevantnými predpismi Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina: Huawei Technologies Co., Ltd. izjavljavv, da je ta 
naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določbami Direktive 1999/5/ES.

Español (Europeo): Con el presente documento, Huawei 
Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple 
con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones 
correspondientes de la Directiva 1999/5/CE.

Svenska: Huawei Technologies Co., Ltd. förklarar härmed att 
denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven 
och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.

Ознайомитися із декларацією відповідності можна на сайті 
www.huaweidevice.com/certification.
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Примітка. Дотримуйтеся національних локальних нормати-
вів там, де використовується пристрій. Цей пристрій може 
бути обмежений у використанні в деяких або всіх країнах 
Євросоюзу (EU).

Примітка. Цей пристрій може працювати у всіх країнах 
Європи. 

Norway: This subsection does not apply for the geographical 
area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.

Положення Федеральної комісії зі зв’язку (FCC)

•  Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил 
FCC. Робота із пристроєм підпорядковується таким двом 
умовам: по-перше, цей пристрій не повинен створювати 
шкідливих перешкод. По-друге, цей пристрій повинен 
витримувати будь-які перешкоди включно з перешкода-
ми, які можуть спричиняти збої в роботі. Цей пристрій 
має бути встановлений та експлуатуватися за мінімаль-
ної відстані 20 см між антеною та людьми.

•  Примітка. Цей пристрій був перевірений та визнаний 
таким, що відповідає обмеженням для цифрових при-
строїв класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Ці 
обмеження розроблені для забезпечення розумного за-
хисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. 
Цей пристрій генерує, використовує та може випроміню-
вати радіочастотну енергію і, якщо він встановлений та 
використовується згідно з інструкцією, може створювати 
перешкоди для радіозв’язку. Однак немає жодної гаран-
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тії, що перешкоди не виникатимуть у кожному конкрет-
ному випадку. Якщо цей пристрій спричиняє перешкоди 
для радіо чи телевізійного прийому, що може бути ви-
значено шляхом увімкнення та вимкнення обладнання, 
користувач може спробувати усунути перешкоди одним 
або декількома із таких способів:

•  Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.

•  Збільшити відстань між пристроєм та приймачем.

•  Підключити пристрій до розетки мережі, що відрізняєть-
ся від тієї, до якої підключено приймач.

•  Проконсультуватися із дилером або досвідченим радіо- 
чи телевізійним техніком.

 Увага! Зміна або модифікації цього пристрою, не схвалені 
компанією Huawei Technologies Co., Ltd., можуть призвести 
до анулювання дозволу FCC для роботи цього пристрою.  
Авторське право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Усі 
права захищені.

Торгові марки й дозволи

 

є торговими марками або зареєстрованими торговими 
марками Huawei Technologies Co., Ltd.
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Інші згадані торгові марки, продукти, сервіси та назви 
компаній є власністю їх власників.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

ЗМІСТ ЦЬОГО ПОСІБНИКА НАВЕДЕНО ТАК, ЯК ВІН Є. ЗА 
ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, НЕМАЄ 
ЖОДНИХ ОЧЕВИДНИХ АБО ТАКИХ, ЩО СЛІД МАТИ НА 
УВАЗІ, ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ АБО 
ЗМІСТУ ЦЬОГО ПОСІБНИКА, ВКЛЮЧНО (АЛЕ НЕ ОБМЕ-
ЖУЮЧИСЬ) З ПЕРЕДБАЧУВАНИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ 
ПРИДАТНОСТІ Й ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНИМ ЗАВДАН-
НЯМ.

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЗАКОН, HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD. НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВІ, НЕ-
ПРЯМІ АБО ЗАКОНОМІРНІ ЗБИТКИ, УПУЩЕНИЙ ПРИБУТОК, 
ВТРАТИ В БІЗНЕСІ, ВТРАТИ ДОХОДІВ, ДАНИХ, РЕПУТАЦІЇ 
АБО ВИТРАЧЕНІ НАКОПИЧЕННЯ.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

НА НАШИХ ВЕБ-САЙТАХ ВИ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З 
ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОТРИМАТИ ІНФОРМА-
ЦІЮ ПРО ЗАХИСТ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

Оновлену інформацію про гарячу лінію та e-mail у Вашо-
му регіоні можна отримати на www.huaweidevice.com/
worldwide/support/hotline.

96721730_01


