
Enjoy your new
Wi-Fi network!

7. Connect to Wi-Fi5. Wait for the green light 6. Place Beacons
Connect your devices using the SSID and Wi-Fi 
key shown on the bottom of the Beacon.

Your system may reboot after setup to optimize 
your network settings on system. This will take a 
couple of minutes and your network will be 
temporarily disconnected.

Place additional Beacons around your home;
a Beacon for every two rooms.

4. Press the WPS Button 
    on the Beacon.

3. Press the WPS on the
    Fiberbox

2. Power on1. Plug in

Press on the WPS button on your Beacon device.The Fiberbox light will start blinking green.

Push the on/off button, the LED on the front of the 
device will light in white for 10 seconds, and then 
turn red.

Plug in the power adapter and then connect to the 
back of your Beacon device.

Showing Beacon model 
with WPS button.

The LED light on the Beacon will start blinking white 
(start pairing with Fiberbox).
Then, the LED light will blink green and red 
(authentication step). The LED light will turn green for 2 
to 3 seconds (checking authentication).
Then, the LED light will turn red (resynchronization with 
Fiber Box and other Beacons).
Finally, the light will stay green
(The Beacon is ready) 

If the beacon LED is light green, it indicates that the Beacon
is either too far or too close

استمتع بشبكتك
الـ Wi-Fi الجديدة

Wi-Fi 7. اشبك على الـ 6. رّكب أجهزة 5Beacon. انتظر الضوء األخضر
 Wi-Fi ومفتاح SSID اشبك أجهزتك باستخدام

.Beacon قد يقوم النظام بإعادة التشغيل بعد إنهاء عملية الموضح في أسفل جهاز
التثبيت لمواءمة إعدادات الشبكة على النظام. قد 

تستغرق هذه العملية بضعة دقائق، وسيتم فصل 
الشبكة مؤقتًا.

رّكب أجهزة Beacon إضافية في بيتك، بمعدل
جهاز لكل غرفتين.

سيبدأ ضوء LED على جهاز Beacon بالوميض باللون 
األبيض (بدء االرتباط بالفايبر بوكس).

ثم يصبح الوميض باللون األخضر واألحمر (مصادقة االرتباط).
وبعد ذلك يتحول الضوء إلى اللون األخضر لمدة 2 – 3 ثوان 

(التحقق من المصادقة).
ثم يتجول الضوء إلى اللون األحمر (إعادة المزامنة مع الفايبر 

بوكس وأجهزة Beacon األخرى).
وأخيرًا، يثبت الضوء على اللون األخضر، وبذلك يكون جهاز 

Beacon جاهزًا للعمل.

2. شّغل 1. اشبك
اضغط على زر التشغيل، وسيضيء ضوء LED في الجهة 

األمامية من الجهاز باللون األبيض لمدة 10 ثوان،
ثم يتحّول لونه إلى األحمر.

اشبك مزّود الطاقة بالكهرباء، ثم وّصله
.Beacon بجهاز

Showing Beacon model 
with WPS button.

دليل
التشغيل

السريع

Quick
Start
Guide

4. اضغط على WPS على
Beacon جهاز    

3. اضغط على WPS على
    الفايبر بوكس

.Beacon على جهاز WPS اضغط على زر تشغيل

Orange Jordan
Customer care number 1660 or 06-4621660
or visit our website www.orange.jo at any time

Orange األردن
رقم خدمة الزبائن 1660 أو 06-4621660

أو في أي وقت، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
www.orange.jo

سيبدأ ضوء الفايبر بوكس بالوميض باللون األخضر.

إذا كان ضوء LED يضيء باللون األخضر الفاتح، فذلك يشير إلى أن 
جهاز Beacon إما قريب جدًا أو بعيد جدًا عن جهاز الفايبربوكس.


