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1. Інструкції з техніки безпеки
Під час встановлення і використання

• Використовуйте адаптер живлення, що входить до комплекту поставки ви-
робу. Використання іншого адаптера живлення може спричинити погану 
роботу пристрою або навіть вивести його з ладу.

• Перевірте допустиме навантаження мережної розетки і кабелю живлення. 
Перевантаження мережної розетки або пошкоджений кабель живлення 
може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Рекомен-
дується періодично перевіряти кабель і негайно замінити його у разі, якщо 
він пошкоджений.

• Необхідно передбачити достатній вільний простір для розсіювання тепла, 
аби запобігти перегріванню.

• Тримайте виріб подалі від джерел тепла. Не піддавайте пристрій впливу під-
вищених температур і прямих сонячних променів.

• Тримайте виріб подалі від вологи та випарів. Не розпилюйте на нього жод-
них рідин.

• Не кладіть виріб на непридатну поверхню.

• При невикористаннi виробу або перед чищенням вимикайте його та виймайте 
вилку кабелю живлення з розетки. Зверніть увагу, що поверхня біля транс-
форматора нагрівається до високої температури.

• Затримка між вимиканням і вмиканням повинна бути більшою ніж 3 секун-
ди.

• Не блокуйте отвори для розсіювання тепла на виробі. 

• Якщо виріб не використовується впродовж тривалого періоду, витягніть 
вилку кабелю з розетки.

• Ретельно стежте за дітьми, особливо, коли вони використовують пристрій 
самостійно.





Індикатор Статус Опис

Power
Постійно горить

Кабель живлення приєднаний і живлення 
увімкнене.

Не горить
Живлення вимкнене або несправне об-

ладнання.

Run
Мигає Пристрій працює.

Не горить Пристрій не працює.

Internet

Постійно горить
Встановлене з’єднання і виділена IP-

адреса.

Мигає Відбувається передача даних.

Не горить

Можливі такі проблеми:

• На систему не подано живлення.

• Не встановлено з’єднання ADSL.

• Сесію IP або PPP завершено через 
причини, які не пов’язані зі спливанням 
часу очікування.

• ADSL-підключення знаходиться в режи-
мі моста.

DSL

Постійно горить Встановлено з’єднання.

Мигає Триває встановлення з’єднання ADSL.

Не горить З’єднання ADSL не встановлено. 

LAN1-LAN4

Постійно горить Встановлено з’єднання LAN.

Мигає Йде передача даних.

Не горить З’єднання LAN не встановлено.

WLAN

Горить WLAN RF увімкнений.

Мигає Йде передача даних.

Не горить WLAN RF вимкнений.

Індикатори на передній панелі описані у наступній таблиці.









2. У вікні Властивостей оглядача виберіть закладку Підключення і клац-
ніть на кнопці Настройки LAN.

3. Зніміть галочку у віконці Використовувати проксі-сервер для підклю-
чень LAN. Після цього для підтвердження клацніть OK.

3.2.2 Конфігурація TCP/IP

Нижче наведена процедура налаштування конфігурації TCP/IP на прикладі 
операційної системи Windows XP.

1. На панелі задач Windows виберіть [Пуск  Панель управління].

2. У вікні Панелі управління зробіть подвійне клацання мишею на Мережні 
підключення.

3. У вікні Мережні підключення клацніть правою кнопкою миші на піктогра-
мі Підключення по локальній мережі. У випадному меню клацніть Власти-
вості. Після цього спливає діалогове вікно Властивості LAN.

4. Виберіть Протокол Інтернету (TCP/IP) і клацніть на кнопці Властивості. 
З’явиться діалогове вікно Властивості: Протокол Інтернету (TCP/IP).

5. Існує два варіанти налаштування конфігурації TCP/IP. Однак рекомендуєть-
ся перший.

• Перший варіант: отримайте IP-адресу автоматично з H108L через DHCP.

a. У діалоговому вікні Властивості: Протокол Інтернету (TCP/IP) постав-
те позначку у полі Отримати IP-адресу автоматично і Отримати адресу 
DNS-сервера автоматично.

b. Клацніть на кнопці OK, щоб зберегти конфігурацію.

• Другий варіант: вкажіть статичну IP-адресу для ПК.

У діалоговому вікні Властивості: Протокол Інтернету (TCP/IP) поставте 
позначку у полі Використовувати наступну IP-адресу і встановіть IP-
адреси ПК і H108L на один і той самий сегмент мережі у формі 192.168.1.х 
(де х – це ціле число від 2 до 254). 



Приклад: IP встановлений на 192.168.1.2, маска під мережі встановлена на 
255.255.255.0, а основний шлюз і DNS-сервер встановлені на 192.168.1.1.

b. Клацніть на кнопці OK, щоб зберегти конфігурацію.

3.3 Налаштування конфігурації безпровідного з’єднання

1. ПК може підключатися до мережі WLAN, якщо він обладнаний картою без-
провідної мережі.

2. Перш ніж підключати ПК до мережі WLAN, потрібно виконати встановлені 
налаштування конфігурації безпровідної мережі. 

3. Якщо на H108L було проведено шифрування, користувача попросять ввес-
ти відповідний ключ шифрування у відповідному віконці, що з’явиться на мо-
ніторі ПК.

3.4 Відновлення налаштувань за замовчуванням

Якщо пристрій не працює, або користувач забуває пароль для входу в систему 
через неправильне налаштування конфігурації, проблему можна розв’язати 
шляхом відновлення налаштувань за замовчуванням. Детальний опис нала-
штувань за замовчуванням наведений на етикетці в нижній частині пристрою.

1. Якщо пристрій працює нормально, натисніть та утримуйте кнопку Reset 
більше 5 секунд (за допомогою голки або булавки). 

2. Система відновить налаштування за замовчуванням та автоматично пере-
завантажиться. 

4. Налаштування конфігурації Інтернет

4.1 Вхід в систему/вихід iз системи

Модем H108L дає користувачам змогу налаштувати та управляти ним за до-
помогою веб-браузера.





Enable NAT [Активувати NAT] Активувати/деактивувати трансляцію мережних 
адрес (NAT). Цю функцію можна налаштувати 
лише в режимі маршрутизації. Її не можна нала-
штувати в режимі моста. 

Enable VLAN [Активувати VLAN] Активувати/деактивувати конфігурацію VLAN. 
VLAN ID і 802.1p використовуються для визна-
чення того, до якого VLAN відноситься пристрій, 
а також пріоритету. 

VLAN ID [Ідентифікатор VLAN] Ідентифікатор VLAN пакетів даних в інтерфейсі WAN. 
Його величина може змінюватися від 1 до 4094. 

802.1p Стосується пріоритету, підходить лише для ба-
гатократних WAN-підключень. Його величина 
змінюється в діапазоні від 0 до 7. Значення за 
замовчуванням – 0, що означає відсутність вста-
новленого пріоритету. Чим більша встановлена 
цифра, тим вищий пріоритет. 

VPI/VCI VPI/VCI (Ідентифікатор віртуального шляху/кана-
лу) визначає віртуальний шлях і віртуальний канал 
зв’язку. При першому налаштуванні конфігурації 
виберіть Create [Створити], після чого встано-
віть значення VPI/VCI. В іншому випадку виберіть 
попередньо використовувані значення VPI/VCI з 
випадаючого списку. 

Назва параметра Опис

Connection Name [Ім’я підключення] Значення за замовчуванням Create WAN 
Connection [Створити WAN-підключення]. Ко-
ристувачі можуть вибрати вже створені підклю-
чення до мережі з випадаючого меню.

Type [Тип] Тип підключення. Виберіть один з п’яти типів 
WAN-підключення: PPPoE, PPPoA, Static (опе-
ратор повинен надати IP-адресу), DHCP і Bridge. 
Значення за замовчуванням – PPPoE.

New Connection Name [Ім’я нового 
підключення]

1-256 символів.

2. Встановіть параметри, як описано нижче.



Назва параметра Опис

New VPI/VCI [Новий VPI/VCI] Встановлення значень VPI/VCI в діапазоні від 0 до 
255 і від 0 до 65535 відповідно. Обидва параметра 
надаються оператором.

Encapsulation Type [Тип інкапсуляції] Тип шифрування протоколу. Підтримуються LLC 
і VCMUX.

Service Type [Тип послуги] Налаштування ATM QoS, що встановлює обме-
ження на трафік. Можливі чотири типи: CBR, RT-
VBR, nRT-VBR і UBR.

Username/Password [Ім’я користува-
ча/пароль]

Ім’я користувача і пароль для аутентифікації 
WAN-підключення.  Обидва параметра надають-
ся оператором.

Authentication Type [Тип аутентифі-
кації]

Тип протоколу аутентифікації. Варіанти: Авто, 
PAP і CHAP. Значення за замовчуванням – Авто.

Connection Trigger [Тригер підклю-
чення]

Режим ініціювання підключення. Варіанти: Always 
On [Завжди увімкнений], On Demand [На вимогу] і 
ручний. Режим за замовчуванням – Always On [За-
вжди увімкнений].

Idle Timeout [Час очікування під-
ключення]

Значення за замовчуванням – 1200 секунд. Може 
бути встановлений лише, якщо значення під-
ключення Connection Trigger встановлено на On 
Demand [На вимогу].

3. Клацніть Create [Створити], щоб створити підключення.





3. Клацніть на кнопці Submit [Надіслати], щоб завершити налаштування 
конфігурації WLAN.

Назва параметра Опис

Channel [Канал]

Канал безпровідного сигналу. Можна вибрати 
авто або ціле число від 1 до 13 залежно від коду 
країни. Значення за замовчуванням – Auto.
Безпровідний канал використовується для 
зв’язку безпровідної точки доступу (модему) та 
інших безпровідних пристроїв. Який канал вико-
ристовувати, залежить від користувача. Всі при-
строї, які підтримують зв’язок з H108L, повинні 
використовувати один і той самий канал.

SGI Enable [Активувати SGI]
Активувати/деактивувати SGI. Цей параметр 
можна встановити лише, якщо активований ре-
жим 802.11n.

Beacon Interval [Сигнальний інтервал] Значення за замовчуванням –100 мс.

Transmitting Power [Потужність 
передачі]

Рівень потужності передачі. Варіанти: 100%, 
80%, 60%, 40% і 20%. Значення за замовчуван-
ням – 100%.
Потужність передачі показує відношення вихідної 
і максимальної потужності. Чим більша потуж-
ність, тим більша відстань передачі. 

QoS Type [Тип QoS] Значення за замовчуванням – WMM.







5. Пошук та усунення несправностей
Для усунення проблем, які можуть виникнути при використанні модему H108L  
спробуйте описані нижче способи. Якщо проблему усунути не вдається, звер-
ніться до оператора за допомогою. 

Проблема Спосіб усунення
Після увімкнення пристрою індикатор 
живлення не горить

Використовуйте стандартний адаптер живлен-
ня, що входить до комплекту поставки при-
строю. Перевірте, щоб адаптер був правильно 
приєднаний як до H108L, так і до мережної 
розетки.

Після приєднання кабелю Ethernet 
індикатор LAN не горить

Перевірте, чи правильно приєднані Ethernet, ПК 
і H108L, а також чи увімкнені ПК і H108L.

Після приєднання телефонної лінії 
індикатор DSL не горить

Перевірте, щоб всі пристрої були правильно 
приєднані у відповідності з наведеним вище 
описом. Перевірте правильність з’єднання 
кабелів роз’ємами. Зачекайте 60 секунд, поки 
H108L встановить підключення з мережею 
оператора. 

Після приєднання телефонної лінії 
індикатор DSL повільно мигає

Це вказує на те, що H108L не зміг підключитися 
до мережі оператора. Перевірте, щоб H108L 
був правильно приєднаний у відповідності з на-
веденим вище описом. Якщо телефон встанов-
люється перед розгалужувачем, перевірте, щоб 
останній був правильно встановлений. 

Не вдається підключитися до WLAN • Перевірте, щоб був увімкнений WLAN RF і 
горів індикатор WLAN.
• Перевірте правильність конфігурації карти 
безпровідної мережі.
• Перевірте, щоб ім’я мережі, режим шифру-
вання і ключ шифрування, що зберігаються в 
ПК, збігалися з налаштуваннями H108L.

ПК не може отримати доступ до 
мережі

• Перевірте, чи можна пропінгувати ІР-адресу 
H108L (192.168.1.1 за замовчуванням) з ПК. 
Якщо ні, перевірте підключення Ethernet і справ-
ність індикаторів. 
• Рекомендується встановити автоматичне 
отримання ІР-адреси і DNS-сервера.
• Рекомендується відключити firewall і програми 
безпеки. 
• Відключіть проксі-сервер веб-браузера.
• Перевірте справність індикаторів.





Вулиця високих технологій Південь, № 55, Шеньчжень, КНР
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Веб-сайт технічної підтримки: http://support.zte.com.cn
Центр підтримки клієнтів:
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