Îți mulțumim că ai ales să faci parte din marea familie Arax.
Mai jos îți vom prezenta un ghid, în care vei găsi soluții și sfaturi tehnice de exploatare a
dispozitivelor router, ce permit transferul de date prin unde Wi-Fi.
De menționat, că cel mai rapid și sigur transfer de date se efectuează prin conexiunea la
internet de tip LAN, realizată prin ﬁbră optică. În acest caz, compania Arax garantează o
stabilitate permanentă a serviciilor de internet prestate către client.
Semnalul instabil și slab al rețelei de internet de tip Wi-Fi cel mai probabil indică o organizare necorespunzătoare a conexiunii wireless, decât o problemă hardware sau o defecțiune a routerului. Bineînțeles, atât o defecțiune hardware, cât și o defecțiune a routerului pot duce la o funcționare Wi-Fi instabilă sau slabă.
Iată regulile de bază pe care trebuie să le urmați atunci când optați pentru o rețea WI-Fi
fără ﬁr. Primul pas este să găsiți un loc potrivit pentru routerul Wi-Fi, astfel încât toate dispozitivele (tabletă, laptop, Smart TV ...) care participă la rețeaua dvs. wireless să poată
primi ușor semnalul Wi-Fi în intervalul speciﬁcat.
1. Când amplasați un router Wi-Fi, luați în considerare grosimea, poziționarea, numărul
de pereți, precum și alte obiecte similare prin care va trece semnalul wireless. Orice
obiect aﬂat în calea semnalului Wi-Fi poate reduce semniﬁcativ transferul de date.
2. Pentru un semnal Wi-Fi eﬁcient, routerul trebuie instalat într-un loc central și ridicat,
unde există mai puține obstacole și bariere, pentru a putea crea o conexiune wireless puternică și stabilă între sursa (router) și dispozitive (calculatoare, tablete ...).
3. Pe lângă obstacolele ﬁzice din calea unui semnal Wi-Fi, există și surse de interferență
fără ﬁr. Acestea includ un cuptor cu microunde, un telefon fără ﬁr de 2,4 GHz (baza răspândește semnalul chiar și atunci când telefonul nu este utilizat), routerul fără ﬁr al vecinilor, dispozitive Bluetooth, un monitor pentru copii fără ﬁr și alte dispozitive fără ﬁr de 2,4
GHz. De asemenea, routerul Wi-Fi trebuie păstrat mai departe (cel puțin 1-2 metri) de
dispozitivele electrice.
4. Oricât de banal ar suna, un semnal slab al routerului se poate datora și antenelor direcționate incorect. Antenele routerului emit semnale Wi-Fi cu o formă similară unui cerc,
care sunt poziționate în spațiu în raport cu antena perpendicular. În funcție de caracteristicile și aspectul camerei, puteți încerca să rotiți (răspândiți) antenele pentru a obține o
acoperire wireless bună pe întreaga zonă Wi-Fi planiﬁcată.
FAQ (Întrebări Frecvente)
1. Ce reprezintă o rețea Wi-Fi?
Wi-Fi reprezintă unde radio retransmise de router către dispozitivele care vor să se
conecteze la Internet.
2. Ce este un router?
Routerul este un dispozitiv hardware de rețea care permite comunicarea între rețeaua
locală de domiciliu – computerele personale și alte dispozitive conectate – și Internet.

3. Cum pot să mă conectez la o rețea Wi-Fi?
Pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi este necesar un router conectat la Internet. În cazul
în care ați setat routerul și sunteți în zona de acoperire cu Internet este necesar să identiﬁcați rețeaua Dvs. din setările dispozitivului (telefonului, laptopului sau altor dispozitive).
Dacă rețeaua este securizată, atunci este necesar să introducem parola de acces.
4. Cum pot să modiﬁc rețeaua Wi-Fi?
Pentru a modiﬁca rețeaua Wi-Fi este necesară accesarea setărilor dispozitivului și selectarea rețelei dorite din lista propusă. Dacă schimbați o rețea și doriți să vă întoarceți la
cea precedentă, nu va ﬁ nevoie de reintrodus parola, în cazul în care ați bifat salvarea parolei pentru rețeaua respectivă.
5. Cum pot modiﬁca parola și numele pentru rețeaua Wi-Fi Arax?
Modiﬁcare se efectuează în meniul routerului. Pentru a modiﬁca numele și parola rețelei
Modiﬁca
Wi-Fi Arax este necesar să contactați serviciul suport tehnic: 022 838 000 sau să consultați un specialist în domeniu.
6. La care rețea Wi-Fi se va conecta dispozitivul meu?
Dispozitivul se va conecta automat la rețeaua care are cel mai puternic semnal. În cazul în
care doriți să vă conectați la altă rețea, o puteți face manual din setările dispozitivului.
7. Care este aria de acoperire a semnalului Wi-Fi?
Semnalul Wi-Fi este transmis prin unde radio, iar aria de acoperire depinde de capacitatea routerului sau a dispozitivului Dvs.
8. Ce factori inﬂuențează viteza transferului de date între router și dispozitivul meu?
Viteza de transfer prin unde Wi-Fi depinde de capacitatea routerului, pachetul de internet, distanța de la router, numărul de persoane conectate la rețea, poziționarea routerului sau bariere/obstacole ce se aﬂă între router și dispozitiv.
9. De ce viteza la Internet este mai rapidă prin intermediul ﬁbrei optice?
În primul rând, viteza la Internet depinde de capacitatea routerului de a emite semnalul.
Totodată, traﬁcul Internet prin ﬁbră optică nu este transformat în unde radio, respectiv
ajunge mai rapid la dispozitivul conectat.
10. De ce se conectează greu la rețeaua Wi-Fi?
Procesul de conectare depinde de mai mulți factori, cum ar ﬁ numărul de persoane
conectate la rețea, alte dispozitive sau surse de emit unde radio, utilizarea traﬁcului internet în exces de celelalte persoane conectate la rețea etc.
11 De ce semnalul Wi-Fi este slab, chiar dacă mă aﬂu lângă router?
11.
Acest lucru poate ﬁ cauzat din cauza unor deteriorări ale routerului sau antenei lui. Totodată, semnalul poate ﬁ slab din cauza altor rețele de pe același canal, care au un semnal
mai puternic și se suprapun cu rețeaua Dvs.
12. Din ce cauză dispozitivul meu nu vede rețelele Wi-Fi?
Pentru a vedea lista de rețele Wi-Fi este necesar activarea funcției din setări. Dacă funcția
Wi-Fi este activată, însă rețelele oricum nu sunt vizibile, adresați-vă unui tehnician sau la
numărul 022 838 000.

