Как се инсталира и конфигурира КА-СТЕНА
Първи стъпки
След като отворите вашата КА-СТЕНА кутия, свържете захранващия адаптер към
захранването и го свържете към КА-СТЕНА.
Свържете КА-СТЕНА към един от LAN портовете на вашия рутер.

Влезте в вашия рутер и вземете IP адреса на КА-СТЕНА в LAN/Network -> DHCP Clients.

Отворете браузъра си и въведете IP адрес на КА-СТЕНА. (напр. http://192.168.1.2)
Кликнете върху бутона „Контролен панел.“

Кликнете върху вход, въведете паролата си и влезте в КА-СТЕНА.

В менюто кликнете върху настройките.

В настройките задайте настройките на IP адреса и го настройте статично. След това задайте
вашата WIFI ssid и парола.

Рестартирайте системата.

Ако по някакъв начин не можете да намерите IP адреса на вашето устройство, можете да
отидете на https://wall.ka-ex.net и къде е „Информация за моето устройството“ можете да
въведете серийния номер на устройството и да кликнете върху „проверка на устройството“, и
това ще върне последната информация на вашето устройство.
Ако връща грешка, това означава, че може да има някакъв проблем с връзките или с рутер, и
моля проверете дали серийният номер, който сте въвели, е правилен.

Използвайте КА-СТЕНА като DNS сървър
Конфигурирайте опциите на DHCP сървър на вашия рутер, за да принудите клиентите да
използват КА-СТЕНА като свой DNS сървър, или ръчно да конфигурирате всяко устройство
да използва КА-СТЕНА като свой DNS сървър.
Определете IP-адреса на КА-СТЕНА като единствения DNS запис в вашия рутер.
Тук е само курсив с причина: КА-СТЕНА трябва да бъде единственият DNS сървър, защото
прихваща запитвания и решава дали да бъдат блокирани или не. Ако имате конфигурирани
други DNS сървъри, може да бъдете изпратени в правилния домейн, като заобиколите
напълно КА-СТЕНА

Влезте в вашия рутер и на страницата за конфигуриране намерете настройките на DHCP /
DNS. Забележка: уверете се, че сте настроили тази настройка под настройките на LAN, а не
на WAN.

Отново, КА-СТЕНА трябва да бъде единственият DNS сървър, който е настроен тук, тъй
като КА-СТЕНА вече доставя другите сървъри нагоре. Ако зададете друг сървър в вашия
рутер, възможно е блокирането на рекламите Ви да бъде засегнато отрицателно.
Важно: Ако имате съществуващи мрежови устройства в мрежата си, когато правите тази
промяна, няма да видите блокирането на реклами, докато не се поднови DHCP лизинг.
Обикновено можете да направите подновяване, като рестартирате устройството.
Ако нямате достъп до вашия рутер, можете ръчно да конфигурирате всяко устройство.

Windows:
Настройките на DNS са зададени в прозореца TCP/IP Properties за избраната мрежова връзка.
1. Отидете в контролния панел.
2. Щракнете върху Мрежа и интернет > Център за мрежи и споделяне > Промяна на
настройките на адаптера.
3. Изберете връзката, за която искате да конфигурирате.
4. Щракнете с десния бутон върху Local Area Connection > Properties (Свойства).
5. Изберете раздела Мрежа (Networking).
6. Изберете Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
7. Щракнете върху Свойства.
8. В общия раздел (General).
9. Изберете „Използване на следните адреси на DNS сървъри“ (Use the following DNS
server addresses).
10.Заменете тези адреси с IP адресите на вашия КА-СТЕНА и в двете опции
(предпочитан DNS сървър и алтернативен DNS сървър) (preferred DNS server and
alternate dns server).
11.Кликнете върху „Проверка на настройките при излизане“ (Validate settings upon exit)
или рестартирайте избраната връзка (мрежов адаптер).
12.Повторете процедурата за допълнителни (компютърни) мрежови връзки, които искате
да промените.

Linux:
В повечето модерни дистрибуции на Linux настройките на DNS се конфигурират чрез
Network Manager.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Щракнете върху Система > Предпочитания > Мрежови връзки.
Изберете връзката, за която искате да конфигурирате.
Кликнете върху Редактиране (edit).
Изберете настройките за IPv4.
Ако избраният метод е Автоматичен (DHCP), отворете падащото меню и изберете
само Автоматични (DHCP) адреси. Ако методът е настроен на нещо друго, не го
променяйте.
В полето DNS сървъри въведете IP адресите на КА-СТЕНА.
Кликнете върху Приложи, за да запишете промените.
Повторете процедурата за допълнителни (компютърни) мрежови връзки, които искате
да промените.
Ако вашата дистрибуция на Linux не използва Network Manager, вашите DNS
настройки са посочени в /etc/resolv.conf.

macOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Щракнете върху Apple > Системни предпочитания > Мрежа.
Маркирайте връзката, за която искате да конфигурирате DNS.
Кликнете върху Разширени (Advanced).
Изберете раздела DNS.
Кликнете върху +, за да замените всички изброени адреси с или да добавите IP
адресите на КА-СТЕНА в горната част на списъка:
6. Щракнете върху Приложи > OK.
7. Повторете процедурата за допълнителни (компютърни) мрежови връзки, които искате
да промените.

Android:
1. От началния екран на менюто на Android изберете Настройки.
2. Натиснете WIFI в менюто. Появява се екранът, показан по-долу, в който са изброени
всички мрежи, които телефонът ви може да открие.
3. Натиснете продължително мрежата, към която сте свързани, и докоснете Промяна на
мрежата.
4. На някои устройства може да се наложи да поставите отметка в квадратчето за
'Разширени', за да видите допълнителни настройки. За да настроите настройките за
DNS на Android, ще трябва да превключите настройките на IP от DHCP на Static.
Веднъж променена, менюто ще се появи с наличните DNS настройки за редактиране.
Не се притеснявайте за редактирането на IP адреса, тъй като устройството Android ще
попълни IP адреса, който е придобил чрез DHCP. Заменете записите за DNS 1 и DNS 2
с КА-СТЕНА IP адреси.
5. Запазете настройките си.

