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1. Punerea în funcțiune cu DHCP activat
• se conectează în rețeaua locală cu ajutorul unui 

cablu Ethernet (RJ-45)

• se alimentează de la o sursă DC 5V/2A
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• se accesează Rețea din My Computer – Network
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• dublu click pe SVTech AccessBox, se va deschide 

pagina de administrare SVTechAccessBox

• Va trebui activată licența (vezi punctul 4.). 

Activarea se face o singură dată.

Informații logare SVTech Access Box:

Nume utilizator: admin

Parolă: 1234

Aparatul va primi automat o adresă IP din plaja 

de DHCP setată în routerul local. Această adresă va fi 

vizibilă în bara de adrese din browser după ce se 

accesează pagina de administrare.
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2. Punerea în funcțiune cu DHCP dezactivat

• se conectează în rețeaua locală cu ajutorul unui 

cablu Ethernet (RJ-45)

• se alimentează de la o sursă DC 5V/2A
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• Se deschide un browser (de preferat Google 

Chrome), și se introduce în bara de adrese: 

http://192.168.0.210 (Acesta este adresa IP 

prestabilită al aparatului)

• se va deschide pagina de administrare 

SVTechAccessBox

• Va trebui activată licența. Activarea se face o 

singură dată.(vezi punctul 4.)

Informații logare SVTech Access Box:

Nume utilizator: admin

Parolă: 1234

3. Schimabrea adresei IP prestabilite 

• se deschide un browser
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http://192.168.0.210/


• se introduce în bara de adrese, adresa IP 

prestabilită (în cazul în care DHCP este 

dezactivat în rețea) sau adresa IP primită prin 

DHCP, cu precizarea portului 10000 (zece mii). De

exemplu https://192.168.0.210:10000 

!!! trebuie introdus cu HTTPS:// !!!

Se va deschide pagina de administrare WEBMIN

Informații logare webmin:

Nume utilizator: user

Parolă: user

• se accesează Networking - Network 

Configuration - Network Interfaces
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• se selectează Active now - eth0

• se introduce adresa IP dorită la IPv4 address și se

apasă SAVE

• Pentru a accesa din nou interfața trebuie să 

introduceți adresa IP nouă în bara de adrese!

Pentru mai multe informații despre setările de rețea al 

WEBMIN accesați: 

http://doxfer.webmin.com/Webmin/Network_Configuration
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4. Înregistrarea licenței
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După accesarea interfeței va trebui selectat
LICENȚĂ ACHIZIȚIONATĂ și va trebui completat formular

de licență.

Dacă echipamentul are acces la internet licența 

se va activa automat. Dacă acesta nu are acces la 

internet va apărea o eroare de înregistrare licență. În 

acets caz va trebui să descarcați fișierul de licență și să-

l trimiteți la adresa svtpass-license@svt.ro în vederea 

activării. Veți primi înapoi un fișier activat pe care va 

trebui să-l încărcați cu ajutorul butonului ”Încărcați 

fișierul de licență”.

11

mailto:svtpass-license@svt.ro


5. Schemă conexiuni
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5. Schemă conexiuni 
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Exemplu sursă de alimentare Access Box:
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