Cisco sisseehitatud digitaalse kõneadapteriga
16 × 4 WiFi VoIP-modemi mudelid EPC3940 ja
EPC3940L EuroDOCSIS 3.0
Kasutusjuhend
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Teade paigaldajatele
Selles teates sisalduvad hooldusjuhised on mõeldud kasutamiseks üksnes väljaõppinud hooldustöötajatele.
Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge tehke muid hooldustöid peale kasutusjuhendis nimetatute, kui teil
puudub selleks vajalik kvalifikatsioon.
Märkus süsteemi paigaldajale
Selle seadme korral tuleb koaksiaalkaabli
varje maandada kaabli hoonesse sisseviigu
kohale nii lähedal kui on otstarbekas.
Ameerika
Ühendriikides
või
Kanadas
müüdavate toodete korral lisatakse see
meeldetuletus,
et
juhtida
süsteemi
paigaldajate tähelepanu NEC-artiklitele 82093 ja 820-100 (või Kanada elektrikoodeksi 1.
osale), kus antakse juhtnöörid koaksiaalkaabli
varje nõuetekohaseks maandamiseks.

ETTEVAATUST!
ELEKTRILÖÖGIOHT,
ÄRGE AVAGE!
ETTEVAATUST! Elektrilöögi vältimiseks
ärge avage katet (või tagapaneeli). Seadme
sees ei ole hooldust vajavaid osi. Seadme
hoolduseks
pöörduge
väljaõppinud
hooldusspetsialistide poole.
HOIATUS!
TULEKAHJU
JA
ELEKTRILÖÖGI
VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

See sümbol on ette nähtud juhtima teie
tähelepanu
selles
tootes
esinevale
isoleerimata pingele, mis võib olla piisavalt See sümbol juhib teie tähelepanu olulistele
suur elektrilöögi põhjustamiseks. Seetõttu on kasutus- ja hooldusjuhistele seadmega
selle toote kõigi siseosade igasugune kaasas olevates kirjalikes materjalides.
puudutamine ohtlik.
20080814_Installer820_Intl
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OLULISED OHUTUSNÕUDED
1)

Lugege juhend läbi.

2)

Hoidke juhend alles.

3)

Järgige kõiki hoiatusi.

4)

Järgige kõiki juhtnööre.

5)

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

6)

Puhastage ainult kuiva lapiga.

7)

Ärge katke õhustusavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt.

8)

Ärge paigaldage soojusallikate, nt radiaatorite, sooja õhu restide, ahjude ega muude soojust
eraldavate seadmete (sh võimendite) lähedusse.

9)

Ärge nurjake polariseeritud või maanduspistiku kaitseotstarvet. Polariseeritud pistikul on kaks haru,
üks laiem kui teine. Maanduspistikul on kaks haru ja kolmas maandusharu. Lai või kolmas haru on
mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui olemasolev pistik ei mahu teie pistikupessa, küsige elektrikult nõu
vana pistikupesa väljavahetamise kohta.

10)

Kaitske elektrijuhet pealeastumise ja pigistamise eest, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning
kohas, kus see seadmest väljub.

11)

Kasutage ainult tootja määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

12)

Kasutage ainult tootja määratud või koos seadmega müüdavat käru, alust, statiivi, toendit või lauda.
Kui kasutate käru, olge käru ja seadme koos liigutamisel ettevaatlik, et vältida ümberkukkumisest
tingitud kahjustusi.

13)

Eemaldage seade vooluvõrgust äikese ajaks või kui seda pikemat aega ei kasutata.

14)

Laske seadet hooldada üksnes vastava väljaõppega hooldustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade
on mingil viisil kahjustada saanud, nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud
vedelikku või kukkunud mõni võõrkeha, seade on olnud vihma või niiskuse käes, ei tööta
normaalselt või on maha kukkunud.

Hoiatus toiteallika kohta
Seadmel asuv silt näitab, milline on selle seadme jaoks õige toiteallikas. Kasutage seda seadet üksnes
ühendatuna pistikupessa, mille pinge ja sagedus vastavad seadme sildil märgitule. Kui te pole kindel, mis
tüüpi toiteallikas on teie kodus või ettevõttes, küsige nõu oma teenuseosutajalt või kohalikust
elektriettevõttest.
Seadme vahelduvvoolupesa peab olema kogu aeg ligipääsetav ja kasutatav.

Maandage seade.
HOIATUS! Vältige elektrilöögi- ja tuleohtu! Kui seade ühendatakse koaksiaalkaablitega, siis
veenduge, et kaablisüsteem oleks maandatud. Maandus pakub mõningast kaitset pingelainete
ja kogunenud staatilise laengu vastu.
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Kaitske seadet äikese eest.
Lisaks seadme vooluvõrgust eemaldamisele ühendage lahti ka signaalisisendid.

Kontrollige toiteallikat olenemata toite märgutulest.
Kui toite märgutuli ei põle, võib seade siiski olla toiteallikaga ühendatud. Märgutuli võib kustuda seadme
väljalülitamisel vaatamata sellele, et seade on endiselt ühendatud vahelduvvoolutoite pistikupessa.

Kõrvaldage vahelduvvoolutoite / vooluvõrgu ülekoormus.
HOIATUS! Vältige elektrilöögi- ja tuleohtu! Ärge koormake üle vahelduvvoolutoidet /
vooluvõrku, pistikupesi, pikendusjuhtmeid ega sisseehitatud pistikupesi. Seadmete korral,
mis vajavad tööks akutoidet või muid toiteallikaid, juhinduge vastava seadme
kasutusjuhendist.

Tagage õhuvahetus ja valige asukoht.
■ Enne seadme toiteallikaga ühendamist eemaldage kõik pakkematerjalid.
■ Ärge paigutage seadet voodile, diivanile, vaibale ega muule sarnasele pinnale.
■ Ärge paigutage seadet ebastabiilsele pinnale.
■ Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või püstikusse, kui paigalduskohas pole
tagatud nõuetekohane ventilatsioon.

■ Ärge asetage selle seadme peale meelelahutusseadmeid (näiteks videomagnetofoni või DVD-mängijat),
lampe, raamatuid, vedelikuga vaase ega muid esemeid.

■ Ärge katke kinni õhustusavasid.

Töökeskkond
See seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes temperatuurivahemikus 0° kuni 40 °C (32° kuni
104 °F). Iga seadme korral tuleb jätta seadme ümber piisavalt ruumi, et korpuses asuvad õhuavad ei oleks
tõkestatud.

Kaitske seadet niiskuse ja võõrkehadega kokkupuutumise eest.
HOIATUS! Vältige elektrilöögi- ja tuleohtu! Hoidke ära vedelike tilkumine/pritsimine
seadmele ning seadme sattumine vihma või niiskuse kätte. Seadme peale ei tohi asetada
vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
HOIATUS! Vältige elektrilöögi- ja tuleohtu! Enne puhastamist eemaldage seade
vooluvõrgust.
Ärge kasutage vedelat puhastusvahendit ega puhastusaerosooli. Ärge kasutage seadme
puhastamiseks magnetit ega staatilist elektrit kasutavat puhastusseadet
(tolmueemaldusseadet).
HOIATUS! Vältige elektrilöögi- ja tuleohtu! Ärge lükake esemeid seadme avadesse.
Võõrkehad võivad põhjustada elektrilühise, mille tagajärjeks võib olla elektrilöök või
tulekahju.

vi
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Hooldushoiatused
HOIATUS! Vältige elektrilöögiohtu! Ärge avage seadme katet. Katte avamisel või
eemaldamisel võite puutuda kokku ohtliku pingega. Kui katte avate, muutub garantii
kehtetuks. Seadme sees ei ole kasutaja hooldust vajavaid osi.

Kontrollige seadme ohutust.
Pärast mis tahes hooldus- või remonditööde tegemist seadme juures peab hooldustehnik tegema
ohutuskontrolli, et teha kindlaks, kas seade on nõuetekohaselt töökorras.

Kaitske seadet teisaldamisel.
Seadme teisaldamiseks, kaablite ühendamiseks või lahtiühendamiseks lahutage seade kindlasti toiteallikast.

Teade telefoniseadmete kohta
Telefoniseadmete kasutamisel tuleb tuleohu, elektrilöögi ja/või kehavigastuste vältimiseks järgida
ettevaatusabinõusid, millest peamised on toodud allpool.
1. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal, näiteks vanni, kraani- ega pesukausi juures, samuti mitte niiskes
keldris või ujumisbasseini läheduses.
2. Hoiduge telefoni kasutamisest äikesetormi ajal. Võib olla vähene oht, et välgu kaudu võib saada
elektrilöögi.
3.

Gaasilekkest teatamiseks ärge kasutage telefoni lekkekoha läheduses.
ETTEVAATUST! Tuleohu vähendamiseks kasutage üksnes nr 26 AWG või suuremat sideliini
kaablit.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES.
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CE-vastavus
Seade töötab sagedusvahemikus 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz ja 5470–5725 MHz.

Vastavusdeklaratsioon EÜ direktiivi 1999/5/EL (direktiiv raadioseadmete ja sidevõrgu
lõppseadmete kohta) kohaselt
See deklaratsioon kehtib üksnes konfiguratsioonide (tark-, püsi- ja riistvara kombinatsioonid) kohta,
mille kasutamist Euroopa Liidus Cisco Systems toetab või mida selleks otstarbeks pakub. Tark- või
püsivara kasutamine, mida Cisco Systems ei toeta või ei paku, võib põhjustada seadme mittevastavuse
regulatiivsete nõuetega.

viii

Eesti
[Eesti keeles]

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele
asjakohastele sätetele.

Eesti keeles

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele
asjakohastele sätetele.
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Märkus. Selle seadme täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt
http://www.cisco.com/web/consumer/support/compliance_info.html.

Seadme hindamisel direktiivi 1999/5/EÜ nõuete suhtes rakendati allnimetatud standardeid.

■ Raadioside: EN 300 328
■ Elektromagnetiline ühilduvus: EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja EN 301 893
■ Ohutus: EN 60950-1 ja EN 62311
Seadmele ja selle pakendile on kantud CE-märgis ja 2. klassi tähis. See seade vastab järgnevatele
Euroopa direktiividele:
1999/5/EÜ

Riiklikud piirangud
Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

Prantsusmaa
2,4 GHz korral kehtib väljundvõimsuse piirang 10 mW EIRP, kui seadet kasutatakse välistingimustes
sagedusribas 2454–2483,5 MHz. Muudes 2,4 GHz sagedusala osades kasutamisel piiranguid ei ole.
Üksikasju vaadake aadressilt http://www.arcep.fr.

Itaalia
See seade vastab riiklikule raadioliidesele ja Itaalia riiklikus sagedusalade jaotustabelis kehtestatud
nõuetele. Selle raadiokohtvõrgu seadme kasutamiseks on nõutav üldluba, välja arvatud juhul, kui see
töötab omaniku omandi piires.
Üksikasju vaadake aadressilt http://www.comunicazioni.it/it.

Läti
2,4 GHz sagedusala välistingimustes kasutamiseks on nõutav elektroonilise side ameti luba. Üksikasju
vaadake aadressilt http://www.esd.lv.
Märkus. Maksimaalset väljundvõimsust reguleerivad piirväärtused on määratud ekvivalentse

isotroopse kiirgusvõimsuse all. Seadme ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse taseme saab
arvutada, liites kasutatava antenni võimendusteguri (ühik: dBi) konnektori juures saadaolevale
väljundvõimsusele (ühik: dBm).
20110311_CE_Gateway
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Vastavus EL-i nõuetele

Vastavus EL-i nõuetele
See seade vastab komisjoni määrustele (EL) nr 1275/2008 ja 801/2013. Lisateavet selle
seadme elektritarbimise kohta saate aadressilt www.cisco.com/go/cpe-eu-lot26-results.

x
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Juhendi tutvustus
Sissejuhatus
Tere tulemast! Selles juhendis antakse juhised ja soovitused kõnesidefunktsiooniga WiFi
VoIP-modemi mudelite EPC3940 ja EPC3940L paigutamiseks, paigaldamiseks,
konfigureerimiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja tõrkeotsinguks.

Otstarve
Selles juhendis käsitletakse järgnevaid mudeleid:
■ kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem EPC3940 EuroDOCSIS,
■ kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem EPC3940L EuroDOCSIS.
Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles juhendis kirjeldatud funktsioonid nende VoIPmodemi mudelite jaoks standardsed. Selles juhendis kehtib reegel, et juhul, kui
funktsioon või valik kehtib üksnes konkreetse mudeli puhul, märgitakse selle mudeli
number. Kui mudeli numbrit pole märgitud, kehtib funktsioon või valik mõlema
mudeli kohta.

Sihtrühm
See juhend on kirjutatud süsteemi käitajatele, kaabelmodemite paigaldusega tegelevale
personalile, klienditeeninduse esindajatele ja teeninduskeskuse Cisco Services
tugitehnikutele.

Dokumendi versioon
See on dokumendi esimene ametlik väljaanne.

OL-30773-01

xi

1
Kõnesidefunktsiooniga EuroDOCSIS-e
kohase WiFi VoIP-modemi tutvustus
Sissejuhatus
Selles peatükis antakse ülevaade VoIP-modemi funktsioonidest,
märgutuledest ja konnektoritest, et teil oleks võimalik õppida tundma VoIPmodemit ja selle eeliseid. Lisaks nimetatakse selles peatükis VoIP-modemiga
kaasas olevad lisatarvikud ja -seadmed, et saaksite kontrollida, kas olete kõik
need osad kätte saanud.

Selles peatükis
■
■
■
■
■
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Sissejuhatus ........................................................................................................................ 2
Mis on karbis? .................................................................................................................... 3
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Ülemise paneeli kirjeldus ................................................................................................. 6
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1. peatükk Kõnesidefunktsiooniga EuroDOCSIS-e kohase WiFi VoIP-modemi tutvustus

Sissejuhatus
Teie uus sisseehitatud digitaalse kõneadapteriga WiFi VoIP-modem vastab ülikiire
andmeühenduse ja töökindla digitaalse telefoniteenuse korral kehtivatele tegevusharu
standarditele. VoIP-modem pakub andmeside-, kõneside- ja fiksvõrgu (Etherneti) või
WiFi lüüsi võimalusi erinevate seadmete ühendamiseks kodus või väikekontoris ning
toetab kiiret andmepöördust ja kulutõhusaid kõneteenuseid üheainsa seadme kaudu.
Selles juhendis esitatakse toimingud ja soovitused VoIP-modemi paigaldamiseks,
kasutamiseks ja tõrkeotsinguks, et teha võimalikuks kiire internetiteenus ja digitaalne
telefoniteenus. Kui soovite lisateavet selle teenuse tellimise kohta, pöörduge
teenuseosutaja poole.
Teie uus VoIP-modem pakub järgmisi erakordseid eeliseid ja funktsioone.

2

■

Ühildub standarditega EuroDOCSIS 3.0, 2.0 ja 1.x ning EuroPacketCable™
spetsifikatsioonidega, pakkudes tippklassi jõudlust ja töökindlust.

■

Ülihea jõudlusega lairiba-internetiühendus, et teie võrguelamustele hoogu lisada.

■

Sisseehitatud kahe liiniga digitaalne kõneadapter fiksvõrgu telefoniteenuse jaoks.

■

Neli 1000/100/10BASE-T Etherneti porti juhtmega ühenduse jaoks.

■

802.11n/ac WiFi pääsupunkt.

■

Kasutaja konfigureeritav vanemlik kontroll tõkestab juurdepääsu soovimatutele
internetisaitidele.

■

Eesrindlik tulemüüritehnoloogia hoiab eemal häkkerid ja kaitseb koduvõrku
volitamata juurdepääsu eest.

■

Meeldiv kompaktne kujundus, mis võimaldab seadet kasutada vertikaalselt,
horisontaalselt ja seinale kinnitatuna.

■

Värvikodeeritud liidespordid ja vastavad kaablid lihtsustavad paigaldamist ja
seadistamist.

■

Märgutulede EuroDOCSIS-ega ühilduvad sildid ja käitumine annavad kasutajatele
ja tehnikutele kasutajasäästliku viisi talitlusoleku kontrollimiseks ning toimivad
tõrkeotsingu vahendina.

■

Võimaldab teenuseosutajal automaatselt tarkvara täiendada.
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Mis on karbis?
Kui VoIP-modemi kätte saate, peaksite kontrollima seadmeid ja lisavarustust ning
veenduma, et kõik osad on karbis olemas ja kahjustamata. Karp sisaldab allpool
nimetatud osi.

Üks kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIPmodem EPC3940 (vasakul) või EPC3940L
(paremal) EuroDOCSIS

Üks Etherneti kaabel (kõigi toodete puhul
ei pruugita koos tootega tarnida)

Üks vahelduvvoolutoite adapter koos
toitejuhtmega. (Pilt võib erineda tegelikust
tootest. Osa on olenevalt kasutamise
piirkonnast erinev.)

Üks USB-kaabel (Pilt võib erineda tootest.
Kõigi toodete puhul ei pruugita koos
tootega tarnida.)

Kui mõni neist osadest puudub või on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust oma
teenuseosutajaga.
Märkused
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■

Kui soovite ühendada VoIP-modemiga sama kaabelsideühenduse taha
videomagnetofoni, koduse digitaalse sideterminali (Digital Home Communications
Terminal, DHCT), teleriboksi või teleri, vajate valikvarustusena pakutavat
kaabelsidesignaali jagurit ja täiendavaid standardseid RF-koaksiaalkaableid.

■

Kui teie seade toetab telefoniteenust, tuleb telefoniteenuse jaoks vajalikud kaablid ja
muu varustus osta eraldi. Telefoniteenuse jaoks vajalike seadmete ja kaablite kohta
küsige teavet oma teenuseosutajalt.
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Esipaneeli kirjeldus
VoIP-modemi esipaneelil on leed-olekumärgutuled, mis näitavad, kui hästi VoIPmodem töötab ja millises talitlusolekus see on. Esipaneeli leed-olekumärgutulede
funktsioonide kohta vt lisateavet jaotisest „Esipaneeli märgutulede toimimine“
(leheküljel 21).

Modemimudel EPC3940 (vasakul) ja modemimudel EPC3940L (paremal)

4

1

POWER – toide, PÕLEB, kui VoIP-modemil on olemas võrgutoide.

2

DS – PÕLEB, kui VoIP-modem võtab vastu kaabelsidevõrgust saabuvaid andmeid.

3

US – PÕLEB, kui VoIP-modem saadab kaabelsidevõrku andmeid.

4

ONLINE – võrgus, PÕLEB, kui VoIP-modem on võrgus registreeritud ja toimib
täies ulatuses.

5

1–4 – PÕLEB, kui Etherneti-ühendus on töötab. VILKUMINE näitab, et Ethernetiühenduse kaudu edastatakse andmeid. Kui märgutuli EI PÕLE, siis on Ethernetiühendus ühendamata või kasutaja on selle keelanud.

6

Raadioühenduse sisse-/väljalülitusnupp WIRELESS (ainult mudelil EPC3940L) –
vajutage seda nuppu raadioühenduse funktsiooni aktiveerimiseks. See funktsioon
võimaldab kasutajal edastada andmeid raadioühenduse kaudu.
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Esipaneeli kirjeldus

7

2,4G – PÕLEB, kui WiFi pääsupunkt töötab. Vilkumine näitab, et raadioühenduse
kaudu edastatakse andmeid. Kui märgutuli EI PÕLE, siis pole WiFi pääsupunkt
aktiveeritud.

8

5G – PÕLEB, kui WiFi pääsupunkt töötab. Vilkumine näitab, et raadioühenduse
kaudu edastatakse andmeid. Kui märgutuli EI PÕLE, siis pole WiFi pääsupunkt
aktiveeritud.

9

WPS (ainult mudelil EPC3940) – kui EI PÕLE (tavaolek), siis ei ole raadioühenduse
seadistamine aktiivne. VILKUMINE näitab, et kasutaja on aktiveerinud
raadioühenduse seadistamise, et lisada raadiovõrku juurde kaitstud raadiovõrgu
seadistusega (Wireless Protected Setup, WPS) klientseadmeid.

10

Nupp WPS (ainult mudelil EPC3940L) – vajutage seda nuppu, et aktiveerida
mudeli EPC3940L raadioühenduse seadistamise funktsioon. See funktsioon
võimaldab kasutajal lisada koduvõrku uusi standardi Wireless Protected Setup
(WPS) kohaseid raadiovõrgu klientseadmeid.
Märkus. Nupp WPS paikneb mudeli EPC3940 ülemisel paneelil. Lisateavet vt
jaotisest „Ülemise paneeli kirjeldus“ (leheküljel 6).
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TEL1 – kui märgutuli PÕLEB, siis on telefoniteenus aktiveeritud. Vilgub, kui liin 1
on kasutusel. Kui märgutuli EI PÕLE, siis näitab see, et liinil TEL 1 pole
telefoniteenus aktiveeritud.

12

TEL2 – kui märgutuli PÕLEB, siis on telefoniteenus aktiveeritud. Vilgub, kui liin 2
on kasutusel. Kui märgutuli EI PÕLE, siis näitab see, et liinil TEL 2 pole
telefoniteenus aktiveeritud.
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Ülemise paneeli kirjeldus
VoIP-modemi EPC3940 ülemisel paneelil paiknev nupp WPS näitab funktsiooni
Wireless Protected Setup (WPS) olekut. VoIP-modemil EPC3940L on sarnane nupp
esipaneelil. Lisateavet vt jaotisest „Esipaneeli kirjeldus“ (leheküljel 4).

Modemimudel EPC3940

1

6

RAADIOÜHENDUSE SEADISTAMISE nupp – vajutage seda nuppu
raadioühenduse seadistamise funktsiooni aktiveerimiseks. See funktsioon
võimaldab kasutajal lisada koduvõrku uusi standardi Wireless Protected Setup
(WPS) kohaseid raadiovõrgu klientseadmeid.
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Tagapaneeli kirjeldus

Tagapaneeli kirjeldus
Järgneval joonisel on näidatud VoIP-modemite EPC3940 ja EPC3940L tagapaneeli
komponendid. Joonise järel on toodud kõigi komponentide kirjeldus.

Modemimudel EPC3940 (vasakul) ja modemimudel EPC3940L (paremal)

Oluline! Ärge ühendage arvutit ühel ajal nii Etherneti kui ka USB-porti. VoIP-modem ei
toimi õigesti, kui arvutiga on samal ajal ühendatud nii Etherneti kui ka USB-port.
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1

Toitepesa POWER ja SISSE/VÄLJA lüliti – ühendab VoIP-modemi
vahelduvvoolutoite adapteriga ja võimaldab VoIP-modemi toitejuhet eemaldamata
välja lülitada. VoIP-modemi väljalülitamine sellest lülitist tagab, et seade ei tarbi
energiat.

2

Telefonipesad TELEPHONE 1 ja 2 – RJ-11-telefonipordid tavatelefonide või faksiaparaatide jaoks kasutatava koduse telefonijuhtmestiku ühendamiseks.

3

USB (mõne mudeli puhul valikuline) – ühendus valitud seadmetega. USB-d
toetavate mudelite puhul on vaikimisi olemas üks USB-port.
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4

ETHERNET – neli RJ-45 Etherneti porti ühendamiseks arvuti või koduvõrgu
Etherneti pordiga.

5

Lähtestusnupp RESET – selle nupu lühiajaline (1–2 sekundit) vajutamine lähtestab
seadme tarkvaraliselt. Nupu allavajutamine kauemaks kui kümneks sekundiks
lähtestab kõik seaded tehase vaikeväärtustele ja seejärel lähtestab seadme
tarkvaraliselt.
ETTEVAATUST!
LÄHTESTUSNUPP on ette nähtud üksnes hoolduseks. Ärge kasutage seda, kui
teenuseosutaja pole sellist korraldust andnud. Kui teete seda, võivad valitud seaded
kaduma minna.

8

6

Nupp WIFI ON/OFF (mudelil EPC3940) – kui mõlemad WiFi saatjad on sees,
lülitab selle lülitusnupu ühekordne ühe- kuni kahesekundiline vajutus 2,4G saatja
välja. Teistkordne kiire vajutus lülitab välja 5G saatja. Kolmas kiire vajutus lülitab
sisse nii 2,4G kui ka 5G saatja.

7

Kaabli ühenduspesa CABLE – F-konnektor loob ühenduse teenuseosutaja
edastatava aktiivse kaabelsidesignaaliga.
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Kõnesidefunktsiooniga EuroDOCSIS-e
kohase WiFi VoIP-modemi
paigaldamine
Sissejuhatus
Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas VoIP-modemit õigesti paigaldada ning
ühendada VoIP-modemit arvuti ja muude seadmetega.

Selles peatükis
■
■
■
■
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Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi paigaldamine ....................................... 17
Seadmete ühendamine kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemiga ................... 17
Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi ühendamine ......................................... 18

9

2. peatükk Kõnesidefunktsiooniga EuroDOCSIS-e kohase WiFi VoIP-modemi paigaldamine

Paigalduse ettevalmistamine
Enne VoIP-modemi paigaldamist veenduge, et teie süsteem vastaks selles jaotises
nimetatud nõuetele või ületaks neid. Samuti tagage, et teie kodu ja koduseadmed oleks
selle jaotise nõuete kohaselt ette valmistatud.

Millised on internetiteenuse süsteeminõuded?
Et tagada VoIP-modemi tõhus toimimine kiire internetiteenusega, peab teil olema
internetivõimeline PC- või Mac-tüüpi arvuti või internetiseade, millel on kas Etherneti
port või WiFi võimalus.
Märkus. Vajate ka aktiivset kaabelsidevõrgu sisendliini ja internetiühendust.

Millised on telefoniteenuse nõuded?
Kui kavatsete kasutada VoIP-modemit digitaalse telefoniteenuse jaoks, siis veenduge, et
teie kodus oleks täidetud või ületatud kõik alljärgnevad nõuded.

Suurim telefonide arv
VoIP-modemi iga RJ-11-tüüpi telefonipesa kaudu saab pakkuda telefoniteenust mitmele
telefonile, faksiaparaadile ja analoogmodemile.
Iga RJ-11-tüüpi pesaga ühendatavate telefoniseadmete arvu piirab ühendatud
telefoniseadmete summaarne helisemiskoormus. Paljudele telefoniseadmetele on
märgitud kellaekvivalent (Ringer Equivalent Number, REN). VoIP-modemi iga
telefoniport saab toetada koormust kuni viis REN-i.
Kõigi pordiga ühendatud telefoniseadmete REN-koormuste summa ei tohi iga pordi
korral ületada viit REN-i.

Telefoniseadmete tüübid
Võite kasutada telefoniseadmeid, millele pole märgitud REN-numbrit, kuid sel juhul ei
saa täpselt arvutada ühendatavate telefoniseadmete suurimat arvu. Iga sildistamata
telefoniseadme korral tuleb seade esmalt ühendada ja kontrollida seejärel enne
järgmiste seadmete lisamist helisemissignaali. Kui on ühendatud liiga palju
telefoniseadmeid ja helisemissignaali pole enam kuulda, tuleb telefoniseadmeid järjest
eemaldada, kuni helisemissignaal hakkab korralikult toimima.
Telefonid, faksiaparaadid ja muud telefoniseadmed kasutavad teie esmase teenusega
ühenduse loomiseks RJ-11-tüüpi ühenduspesade kaht keskmist viiku. Ühenduspesa
kaks välimist viiku saab seada pakkuma teist telefoniliini. Lisateabe saamiseks
pöörduge teenuseosutaja poole.
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Numbri valimise nõuded
Kõik teie telefonid tuleb seadistada kahetoonilisele mitmesageduslikule (Dual-Tone
Multi-Frequency, DTMF) valimisele. Impulssvalimist ei pruugi kohalik teenuseosutaja
toetada.

Nõuded telefonijuhtmestikule
VoIP-modem toetab ühendamist siseruumide telefonijuhtmestikuga ning samuti
ühendamist otse telefoni või faksiaparaadiga. Kaugus seadmest kõige kaugema
telefoniseadmeni ei tohi ületada 300 meetrit (1000 jalga). Kasutage telefonijuhtmestikus
keerdpaarkaablit mõõduga 26 või suuremat.
Oluline! Ühenduse olemasoleva koduse püsivalt paigaldatud telefonijuhtmestikuga
peaks tegema väljaõppinud paigaldaja või see peaks toimuma telefoniteenuse osutaja
juhtnööride kohaselt.

Millist tüüpi teenusekontosid on vaja?
Olenevalt funktsioonidest, mida teie teenuseosutaja pakub, peate võib-olla sisse seadma
ühe või mõlemad allnimetatud kontodest:
■

kiire internetiühenduse konto, kui teie VoIP-modem toetab internetiühendust;

■

telefoniteenuse konto, kui VoIP-modem toetab digitaalset telefoniteenust.

Kui soovite lisateavet teenusekontode tüübi kohta, mille võib-olla peate sisse seadma,
vaadake ühte alljärgnevatest teemadest.

Kiire internetiühenduse konto
Kui teil ei ole koduse internetiühenduse kontot, loob teie teenuseosutaja teie jaoks konto
ja saab teie internetiteenuse osutajaks (ISP). Internetiühendus võimaldab saata ja vastu
võtta e-posti, kasutada veebi ja muid internetiteenuseid.
Et kasutada kiire internetiühenduse funktsiooni, mida see seade pakub, peate andma
oma teenuseosutajale teavet VoIP-modemi kohta. Vaadake jaotisest „Teie
teenuseosutajale vajalik teave“ (leheküljel 12), kuidas leida teavet, mida teenuseosutaja
vajab, et luua VoIP-modemi jaoks kiire internetiühenduse konto.

Mul on juba kiire internetiühenduse konto.
Kui teil on olemas kiire internetiühenduse konto, peate esitama oma teenuseosutajale
VoIP-modemi seerianumbri ja MAC-aadressi, et kasutada kiire internetiühenduse
funktsiooni, mida see seade pakub. Vaadake jaotisest „Teie teenuseosutajale vajalik
teave“ (leheküljel 12), kuidas leida seda teavet.

OL-30773-01
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Teie teenuseosutajale vajalik teave

Peate esitama oma teenuseosutajale allpool nimetatud andmed, mis on trükitud
seadmele kinnitatud vöötkoodidega sildile.
■

VoIP-modemi meediumiterminali adapteri (MTA) MAC-aadressi. MTA MACaadress koosneb 12 tärgist.

■

VoIP-modemi laivõrgu (WAN) MAC-aadressi. Laivõrgu MAC-aadress koosneb 12
tärgist.

■

VoIP-modemi seerianumbri (S/N). Seerianumber koosneb üheksast numbrist.

■

VoIP-modemi meediumipöörduse juhtimise (CM MAC) aadressi. CM MACaadress koosneb 12 tärgist.

Alltoodud joonisel on kujutatud tavaline vöötkoodidega silt. Pilt võib tegeliku seadme
sildist erineda.
WAN-i MAC-aadress

MTA MAC-aadress

Seerianumber

CM MAC-aadress

Kirjutage need numbrid ettenähtud kohtadele:
MTA MAC-aadress _________________________________
Laivõrgu MAC-aadress ______________________________
Seerianumber ____________________________________
CM MAC-aadress ________________________________
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Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi jaoks parim asukoht
VoIP-modemi jaoks sobib kõige paremini koht, kus selle juurest pääseb ligi
väljundpesadele ja muudele seadmetele. VoIP-modemile parima koha leidmiseks
mõelge kodu või kontori paigutus läbi ja pidage nõu oma teenuseosutajaga. Enne, kui
otsustate, kuhu VoIP-modem paigutada, lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult
läbi.
Võtke arvesse allpool toodud soovitusi.
■

Kui hakkate VoIP-modemit kasutama ka kiire internetiühenduse jaoks, valige
arvutile lähedane asukoht.

■

Valige asukoht, mis on olemasoleva RF-koaksiaalühenduse lähedal, et kõrvaldada
vajadus täiendava RF-koaksiaalväljundi järele.

■

Valige asukoht, mis on suhteliselt kaitstud juhusliku häirimise või kahju eest,
näiteks kapp, kelder või muu kaitstud ala.

■

Valige asukoht, kus on rohkesti ruumi kaablite VoIP-modemi juurest eemale
vedamiseks neid pingule tõmbamata või kokku pressimata.

■

Valige asukoht, kus VoIP-modemi ümber on võimalik piisav ventilatsioon.

■

Kui kavatsete ühendada telefoni otse VoIP-modemiga, valige VoIP-modemi jaoks
asukoht, kus see oleks telefoniseadmete lähedal.
Märkus. Kui kasutate VoIP-modemit mitmele telefonile teenuse pakkumiseks, võib
professionaalne paigaldaja ühendada VoIP-modemi teie kodus olemasoleva
telefonijuhtmestikuga.

Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi seinale kinnitamine (valikuline)
VoIP-modemil võivad olla paigaldusavad, et saaksite soovi korral VoIP-modemi seinale
kinnitada. Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kinnitada VoIP-modemit seinale. Esitatud
on vajaliku varustuse nimekiri koos soovitustega VoIP-modemile sobiva asukoha
valimiseks.

OL-30773-01
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Sobiva koha valimine kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi kinnitamiseks
VoIP-modemi võib kinnitada tsement-, puit- või kipsplaatseinale.
Sobiva asukoha valimisel pidage silmas alltoodud soovitusi.
■

Jälgige, et kinnituskoha ümber poleks takistusi. Kaablid peaksid ulatuma VoIPmodemini vabalt, ilma pingule tõmbamata.

■

Jätke VoIP-modemi põhja ja selle all oleva põranda või riiuli vahele piisavalt vaba
ruumi, et kaablitele oleks võimalik juurde pääseda.

■

Jätke kaablid piisavalt lõdvaks, et igasuguse vajaliku hooldustöö jaoks oleks
võimalik VoIP-modemit kaableid lahti ühendamata liigutada.

■

Valige asukoht, kus VoIP-modemi ümber on võimalik piisav ventilatsioon.

Vajalik varustus
Veenduge, et teil oleks olemas allnimetatud esemed, mida läheb vaja VoIP-modemi
kinnitamiseks.

14

■

Kaks seinaankrut 1-tolliste kruvide nr 8 jaoks

■

Kaks 1-tollist lehtmetalli madalpeakruvi nr 8

■

Trellpuur 4,8 mm (3/16-tollise) puidu- või müüripuuriga (vastavalt seina
materjalile)

■

Koopia järgmistel lehekülgedel toodud seinakinnitusavade pildist

OL-30773-01
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Seinakinnitusavade asukoht ja mõõtmed
Järgneval joonisel on kujutatud VoIP-modemi küljel paiknevate seinakinnitusavade
asukoht ja mõõtmed. Kasutage seda joonist VoIP-modemi seinale kinnitamisel juhikuna.
Märkus. Pilt ei ole mõõtkavas.

101,6 mm

Avad rõhtsalt
kinnitamiseks

Ei ole
mõõtkavas

OL-30773-01
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Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi seinale kinnitamine
1

Puurige 4,8 mm (3/16-tollise) teraga trellpuuri abil kaks ava samale kõrgusele ja
teineteisest 101,6 mm (4 tolli) kaugusele.
Märkus. Eelneval joonisel on kujutatud kinnitusavade asukoht VoIP-modemi
tagaküljel.

2

Kas kinnitate VoIP-modemi kipsplaadile või betoonpinnale, kus saab kasutada
puitpunni?
■

Kui jah, jätkake sammust 3.

■

Kui ei, siis keerake ankurpoldid seina sisse ja kinnituskruvid ankurpoltide
sisse. Jätke kruvipea ja seina vahele umbes 12,7 mm (1/2-tolline) vahe. Seejärel
jätkake sammust 4.

3

Keerake kinnituskruvid seina sisse. Jätke kruvipea ja seina vahele umbes 12,7 mm
(1/2-tolline) vahe. Seejärel jätkake sammust 4.

4

Kontrollige, et VoIP-modemiga poleks ühendatud kaableid ega juhtmeid.

5

Tõstke VoIP-modem õigesse kohta. Libistage mõlema kinnitusava (paiknevad
VoIP-modemi küljel) laiem ots kinnituskruvide peale ja seejärel lükake VoIPmodemit alla, kuni lukuaugu kujulise ava kitsam ots puudutab kruvivart.
Oluline! Enne VoIP-modemi lahti laskmist veenduge, et kinnituskruvid toetaksid
seadet.
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Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi paigaldamine
Selles jaotises kirjeldatakse VoIP-modemi ühendamist, et toetada teenuseid, mida VoIPmodem pakub.

Seadmete ühendamine kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemiga
Allpool oleval joonisel on kujutatud kõik võimalikud ühendused, mida saab VoIPmodemiga erinevate teenuste kasutamiseks teha. Ehkki teie mudel võib toetada kõiki
joonisel kujutatud teenuseid, võite jaotise „Sissejuhatus“ (leheküljel 2) eeliste ja
funktsioonide loetelust vaadata, milliseid teenuseid mudel toetab.
Märkused
■

Võib-olla saab kasutada professionaalset paigaldusteenust. Küsige lisaabi oma
kohalikult teenuseosutajalt.

■

Seadme pilt on olenevalt mudelist tegelikust erinev.
Kodu telefonijuhtmestiku liin 1

Kodu telefonijuhtmestiku liin 2

Standardne
kaablijagur

Etherneti
kaablid

Koaksiaalkaabel

Koaksiaalkaablid

Arvutid

Kaabeltelevisiooni valmis
teler, videomagnetofon või
teleriboks

Toiteadapter
Ülaltoodud näites on kujutatud modemimudel EPC3940

OL-30773-01
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Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi ühendamine
Allpool kirjeldatud paigaldustoimingud tagavad VoIP-modemi nõuetekohase
ülesseadmise ja konfigureerimise.
1

Valige VoIP-modemi paigaldamiseks sobiv ja turvaline koht (lähedal toiteallikale;
aktiivse kaabelsidevõrgu ühendusele; arvutile, kui kasutate kiiret
internetiühendust; ja telefoniliinidele, kui kasutate VoIP-d). Abiks vaadake jaotist
„Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi jaoks parim asukoht“ (leheküljel 12).
HOIATUS!

■ Võimalike seadmekahjustuste ärahoidmiseks eemaldage kõik muud
telefoniteenused, enne kui ühendate VoIP-modemi samade juhtmetega.

■ Telefoni-, Etherneti ja koaksiaalkaablites võib esineda ohtlikku elektrilist pinget.
Eemaldage teenuse paigaldamise ajal kõik seadmed kindlasti toiteallikast.

■ Elektrilöökide ärahoidmiseks peavad kõik juhtmed ja ühendused olema
nõuetekohaselt isoleeritud.

■ Väljaõppinud paigaldaja peab tegema telefoniühendused paigaldatud koduse
telefonijuhtmestikuga. Võimalik, et kaabeltelefoniteenuse osutaja pakub
paigaldamiseks ja koduse telefonijuhtmestikuga ühendamiseks

2

Lülitage arvuti ja muud võrguseadmed välja ning lahutage seejärel need
toiteallikast.

3

Ühendage teenuseosutaja aktiivne RF-koaksiaalkaabel VoIP-modemi tagaküljel
asuvasse koaksiaalkaabli ühenduspessa tähisega CABLE.
Märkus. Kui soovite kasutada sama kaabelsideühendust teleri, DHCT, teleriboksi
või videomagnetofoni ühendamiseks, läheb vaja kaabelsidesignaali jagurit (ei ole
kaasas). Enne jaguri kasutamist küsige kindlasti teenuseosutajalt nõu, sest jagur
võib halvendada signaali kvaliteeti.

4
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Ühendage arvuti VoIP-modemiga ühe alltoodud meetodi abil.
■

Etherneti-ühendus. Ühendage Etherneti kaabli üks ots arvuti Etherneti porti ja
teine ots VoIP-modemi tagaküljel asuvasse Etherneti porti.

■

Raadioühendus. Veenduge, et teie raadioseade oleks sisse lülitatud. Kui VoIPmodem töötab, peate siduma oma raadioseadme VoIP-modemiga. Järgige
raadioseadmega kaasas olnud juhiseid raadiopääsupunktiga sidumise kohta.
Veenduge, et PÕLEKS kas 2,4G või 5G märgutuli.
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5

Kui teie VoIP-modem toetab digitaalset telefoniteenust (VoIP-d), ühendage telefoni
vahekaabel (ei ole kaasas) koduse telefonipesa, telefoni või faksiaparaadiga.
Seejärel ühendage vahekaabli teine ots VoIP-modemi tagaküljel sobivasse RJ-11tüüpi porti Tel1 või Tel2.
Märkused Telefonidele, mis nõuavad RJ-11-tüüpi ühendusele lisaks
elektriühendust, võib vaja olla välist adapterit (müüakse eraldi).

6

Otsige välja koos VoIP-modemiga tarnitud vahelduvvoolutoite adapter. Ühendage
toiteadapteri silindrikujuline pistik VoIP-modemi tagaküljel asuvasse
toitesisendisse. Seejärel ühendage toiteadapteri teine ots vahelduvvoolu
pistikupessa.
VoIP-modem teeb automaatse otsingu, et leida lairiba-andmesidevõrk ja sinna sisse
logida. Selleks võib kulud 2–5 minutit. VoIP-modem on kasutusvalmis, kui
esipaneeli märgutuled Power (toide), US/DS ja Online (võrgus) lõpetavad
vilkumise ja jäävad püsivalt põlema.

7

Ühendage arvuti ja muud koduvõrgu seadmed vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui
üks või mitu neist seadmetest kasutab raadiovõrgu ühendust, peaks VoIP-modemi
märgutuli 2,4G või 5G põlema või vilkuma.

8

Sellega on paigaldamine lõppenud ja te võite hakata internetti kasutama.
Märkus. Kui arvutil puudub internetiühendus, siis vaadake jaotisest „Kuidas
konfigureerida TCP/IP-protokolli?“ (leheküljel 28), kuidas oma arvuti TCP/IP-d
kasutama konfigureerida. Muude internetti kasutavate seadmete korral peale
arvutite vaadake nende seadmete kasutusjuhendi DHCP-d või IP-aadressi
konfigureerimist käsitlevat jaotist.
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3
Esipaneeli märgutulede toimimine
Sissejuhatus
Selles peatükis kirjeldatakse esipaneeli märgutulede käitumist VoIP-modemi
esmakordsel sisselülitamisel, tavatalitluse ajal ja eriolukorras.

Selles peatükis
■
■
■
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Esimene sisselülitamine, kalibreerimine ja registreerimine (vahelduvvoolutoide
olemas) .............................................................................................................................. 21
Tavatalitlus (vahelduvvoolutoide olemas) .................................................................. 22
Eriolukorrad ..................................................................................................................... 24
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Esimene sisselülitamine, kalibreerimine ja registreerimine (vahelduvvoolutoide olemas)

Esimene sisselülitamine, kalibreerimine ja registreerimine
(vahelduvvoolutoide olemas)
Alljärgnev tabel selgitab etappide järjekorda ja VoIP-modemi esipaneeli leedolekumärgutulede neile vastavat välimust sisselülitamise, kalibreerimise ja võrgus
registreerimise ajal, kui on lülitatud sisse VoIP-modemi vahelduvvoolutoide. Kasutage
seda tabelit VoIP-modemi sisselülitamis-, kalibreerimis- ja registreerimisprotsessi
tõrkeotsinguks.
Märkus. Kui VoIP-modem on läbinud 7. etapi (andmesidevõrgus registreerimine
lõppenud), läheb VoIP-modem kohe tavatalitluse režiimi. Vaadake jaotist „Tavatalitlus
(vahelduvvoolutoide olemas)“ (leheküljel 23).
Esipaneeli leed-olekumärgutuled esimese sisselülitamise, kalibreerimise ja registreerimise ajal
1. osa, kiire andmeside registreerimine
Etapp

1

2

3

4

5

6

7

Esipaneeli
märgutuli

Enesetest Allavoolu
otsing

Allavoolu
Kauguse IP-aadressi Kiire
Andmesidevõrku
signaalile
mõõtmine küsimine
andmeedastuse registreerimine
lukustamine
ettevalmistusfaili on lõppenud.
küsimine

1

POWER

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

2

DS

Põleb

Vilgub

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

Põleb

3

US

Põleb

Ei põle

Ei põle

Vilgub

Põleb

Põleb

Põleb

4

ONLINE

Põleb

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Vilgub

Põleb

5

ETHERNET Põleb
1–4

Ei põle,
põleb või
vilgub

Ei põle, põleb Ei põle,
põleb või
või vilgub
vilgub

Ei põle,
põleb või
vilgub

Ei põle, põleb või Põleb
vilgub

6

2,4G

Põleb

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või vilgub

Põleb või vilgub

7

5G

Põleb

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või
vilgub

Põleb või vilgub

Põleb või vilgub

8* WPS

Ei põle

Ei põle või
vilgub

Ei põle või
vilgub

Ei põle või Ei põle või
vilgub
vilgub

Ei põle või vilgub Ei põle

9

TEL1

Põleb

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

10 TEL2

Põleb

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

Ei põle

*Märgutuli WPS on olemas ainult mudelil EPC3940.

OL-30773-01

21

3. peatükk Esipaneeli märgutulede toimimine

Tavatalitlus (vahelduvvoolutoide olemas)
Alljärgnevas tabelis selgitatakse VoIP-modemi esipaneeli leed-olekumärgutulede
välimust tavatalitluse ajal, kui modemi vahelduvvoolutoide on sisse lülitatud.
Esipaneeli leed-olekumärgutuled tavatingimuste ajal
Esipaneeli märgutuli

Tavatalitlus

1

POWER

Põleb

2

DS

Põleb

3

US

Põleb

4

ONLINE

Põleb

5

ETHERNET 1–4

■
■

■
6

2,4G

■
■
■

7

5G

■
■
■

Põleb, kui Etherneti pordiga on ühendatud üks seade ja VoIPmodemist ei edastata andmeid.
Vilgub, kui on ühendatud ainult üks Etherneti seade ning tarbija
seadme (CPE) ja WiFi VoIP-modemi vahel toimub
andmeedastus.
Ei põle, kui Etherneti portidega ei ole ühendatud mingeid
seadmeid.
Põleb, kui WiFi pääsupunkt on aktiveeritud ja töötab.
Vilgub, kui tarbija seadme (CPE) ja WiFi VoIP-modemi vahel
toimub andmeedastus.
Ei põle, kui kasutaja on WiFi pääsupunkti keelanud.
Põleb, kui WiFi pääsupunkt on aktiveeritud ja töötab.
Vilgub, kui tarbija seadme (CPE) ja WiFi VoIP-modemi vahel
toimub andmeedastus.
Ei põle, kui kasutaja on WiFi pääsupunkti keelanud.

8*

WPS

■
■

Ei põle, kui raadioühenduse seadistamine pole aktiivne.
Vilgub, kui raadioühenduse seadistamine on aktiivne, et lisada
raadiovõrku uusi raadiovõrgu klientseadmeid.

9

TEL1

■
■

Põleb, kui telefoniteenus on aktiveeritud.
Vilgub, kui liin 1 on kasutusel.

10

TEL2

■
■

Põleb, kui telefoniteenus on aktiveeritud.
Vilgub, kui liin 2 on kasutusel.

*Märgutuli WPS on olemas ainult mudelil EPC3940.
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Märkus. Lisaks eelmises tabelis näidatud olekule kasutavad mõned teenuseosutajad
värvikodeeritud leede täpse kanalite sidumise ja andmesidelüli oleku näitamiseks.
Värvikodeeritud leedide kohta küsige lisateavet oma teenuseosutajalt.
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Eriolukorrad
Alljärgnevas tabelis selgitatakse VoIP-modemi esipaneeli leed-olekumärgutulede
välimust eriolukordade ajal, kui teil ei ole võimalik võrku pääseda.
Esipaneeli leed-olekumärgutuled eriolukordade ajal
Esipaneeli märgutuli

Võrkupääs keelatakse

1

POWER

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

2

DS

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

3

US

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

4

ONLINE

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

5

ETHERNET 1–4

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

6

2,4G

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

7

5G

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

8*

WPS

Aeglane vilkumine
(kord sekundis)

9

TEL1

Ei põle

10

TEL2

Ei põle

*Märgutuli WPS on olemas ainult mudelil EPC3940.
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Kõnesidefunktsiooniga EuroDOCSIS-e
kohase WiFi VoIP-modemi tõrkeotsing
Sissejuhatus
Selles peatükis kirjeldatakse kõige levinumaid probleeme, mis võivad ilmneda
pärast VoIP-modemi paigaldamist, ja pakutakse võimalikke lahendusi ja
nõuandeid VoIP-modemi tööomaduste parandamiseks.

Selles peatükis
■
■
■
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Üldised tõrkeotsingu küsimused .................................................................................. 31
Nõuandeid jõudluse suurendamiseks .......................................................................... 32
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Korduma kippuvad küsimused
Selles jaotises antakse vastused üldistele küsimustele VoIP-modemi kohta.

Kuidas konfigureerida TCP/IP-protokolli?
TCP/IP-protokolli konfigureerimiseks peab süsteemi olema paigaldatud TCP/IPsideprotokolli toetav Etherneti võrgukaart (NIC). TCP/IP on sideprotokoll, mida
kasutatakse internetiühenduse korral. See jaotis sisaldab juhiseid TCP/IP
konfigureerimiseks teie internetiseadmetes, et need toimiksid koos VoIP-modemiga
Microsoft Windowsi või Macintoshi keskkonnas.
Microsoft Windowsi keskkonnas on TCP/IP-protokoll iga operatsioonisüsteemi korral
erinev. Järgige selles jaotises teie operatsioonisüsteemi kohta toodud juhiseid.
TCP/IP konfigureerimine Windows 7 süsteemides

1

Avage võrguühendused. Selleks klõpsake nupul Start ja seejärel valikul Control
Panel (Juhtpaneel).

2

Tippige otsinguväljale sõna „adapter“ ja seejärel klõpsake jaotises Network and
Sharing Center (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus) valikul View network connections
(Kuva võrguühendused).

3

Tehke paremklõps ühendusel, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake valikul
Properties (Atribuudid). Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust,
siis tippige parool või andke kinnitus. Ekraanile ilmub kohtvõrgu ühenduse
atribuutide aken.

4

Klõpsake vahekaardil Networking (Võrgundus).

5

Klõpsake jaotises This connection uses the following items (See ühendus kasutab
järgmisi üksusi) kas valikul Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetiprotokolli versioon 4 (TCP/IPv4)) või valikul Internet Protocol Version 6
(TCP/IPv6) (Interneti-protokolli versioon 6 (TCP/IPv6)) seejärel klõpsake nupul
Properties (Atribuudid).

6

IPv4 IP-aadressi määramiseks tehke üks alltoodud toimingutest.

7

26

■

IP-seadete automaatseks toomiseks DHCP abil klõpsake valikul Obtain an IP
address automatically (Hangi IP-aadress automaatselt) ja seejärel klõpsake
OK.

■

IP-aadressi määramiseks klõpsake valikul Use the following IP address
(Kasuta järgmist IP-aadressi) ja seejärel sisestage IP-aadressi seaded väljadele
IP address (IP-aadress), Subnet mask (Alamvõrgumask) ja Default gateway
(Vaikelüüs).

IPv6 IP-aadressi määramiseks tehke üks alltoodud toimingutest.
■

IP-seadete automaatseks toomiseks DHCP abil klõpsake valikul Obtain an
IPv6 address automatically (Hangi IPv6-aadress automaatselt) ja seejärel
klõpsake OK.

■

IP-aadressi määramiseks klõpsake valikul Use the following IPv6 address
(Kasuta järgmist IPv6-aadressi) ja seejärel sisestage IP-aadressi seaded
väljadele IPv6 address (IP-aadress), Subnet prefix length (Alamvõrgu prefiksi
pikkus) ja Default gateway (Vaikelüüs).
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8

DNS-serveri aadressi seadete määramiseks tehke üks alltoodud toimingutest.
■

DNS-serveri aadressi automaatseks toomiseks DHCP abil klõpsake valikul
Obtain DNS server address automatically (Hangi DNS-serveri aadress
automaatselt) ja seejärel klõpsake OK.

■

DNS-serveri aadressi määramiseks klõpsake valikul Use the following DNS
server addresses (Kasuta järgmisi DNS-serveri aadresse) ja seejärel tippige
väljadele Preferred DNS server (Eelistatav DNS-server) ja Alternate DNS
server (Alternatiivne DNS-server) esmase ja teisese DNS-serveri aadress.

9

Täpsemate DNS-i, WINS-i ja IP-seadete muutmiseks klõpsake vahekaardil
Advanced (Täpsem).

10

Kui olete lõpetanud, klõpsake OK.

11

Proovige internetti kasutada. Kui teil ei õnnestu internetti pääseda, küsige lisaabi
oma teenuseosutajalt.

TCP/IP konfigureerimine Windows XP süsteemides

1

Klõpsake nupul Start ja olenevalt oma Start-menüü seadistusest valige üks
järgmistest variantidest.
■

Kui kasutate Windows XP vaikemenüüd Start, valige esmalt Connect to
(Ühenda:), seejärel Show all connections (Kuva kõik ühendused) ja jätkake
sammust 2.

■

Kui kasutate Windows XP klassikalist menüüd Start, valige esmalt Settings
(Sätted) ja seejärel Network connections (Võrguühendused), klõpsake valikul
Local Area Connection (Kohtvõrgu ühendus) ja seejärel jätkake sammust 3.

2

Tehke võrguühenduste akna kohtvõrgu või kiire internetiühenduse jaotises
topeltklõps ikoonil Local Area Connection (Kohtvõrgu ühendus).

3

Klõpsake kohtvõrgu ühenduse oleku aknas nupul Properties (Atribuudid).

4

Klõpsake valikul Internet Protocol (TCP/IP) (Interneti-protokoll (TCP/IP)) ja
seejärel klõpsake kohtvõrgu ühenduse atribuutide aknas nupul Properties
(Atribuudid).

5

Valige Interneti-protokolli (TCP/IP) atribuutide aknas nii valik Obtain IP address
automatically (Hangi IP-aadress automaatselt) kui ka Obtain DNS server address
automatically (Hangi DNS-serveri aadress automaatselt) ning seejärel klõpsake
OK.

6

Kui ekraanile ilmub kohtvõrgu aken, klõpsake valikul Yes (Jah), et arvuti
taaskäivitada. Arvuti taaskäivitatakse. TCP/IP-protokoll on nüüd teie arvutis
konfigureeritud ja teie Etherneti seadmed on kasutusvalmis.

7

Proovige internetti kasutada. Kui teil ei õnnestu internetti pääseda, küsige lisaabi
oma teenuseosutajalt.

TCP/IP konfigureerimine Macintoshi süsteemides
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1

Klõpsake Finderi vasakus ülanurgas Apple'i ikoonil. Kerige alla üksuseni Control
Panels (Juhtpaneelid) ja seejärel klõpsake valikul TCP/IP.

2

Klõpsake ekraani ülaosas Finderis nupul Edit (Muuda). Kerige menüü lõppu ja
seejärel klõpsake valikul User Mode (Kasutajarežiim).

3

Klõpsake kasutajarežiimi aknas valikul Advanced (Täpsem) ja seejärel klõpsake
OK.

4

Klõpsake TCP/IP-akna jaotisest Connect Via (Ühendus:) paremal asuvatel üles/alla
valikunooltel ja seejärel klõpsake valikul Using DHCP Server (DHCP-serveri abil).
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5

Klõpsake TCP/IP-aknas valikul Options (Suvandid) ja seejärel klõpsake TCP/IP
suvandite aknas valikul Active (Aktiivne).
Märkus. Veenduge, et suvand Load only when needed (Laadi ainult vajaduse
korral) oleks märkimata.

6

Kontrollige, et TCP/IP-akna paremas ülanurgas asuv suvand Use 802.3 (Kasuta
802.3) oleks märkimata. Kui selle suvandi juures on märge, siis eemaldage see ja
klõpsake vasakus alanurgas valikul Info (Teave).

7

Kas selles aknas on olemas riistvara aadress?
■

Kui jah, klõpsake OK. TCP/IP juhtpaneeli akna sulgemiseks klõpsake valikul
File (Fail) ja seejärel kerige allapoole, et klõpsata valikul Close (Sulge). Olete
selle toimingu lõpetanud.

■

Kui ei, peate oma Macintoshi välja lülitama.

8

Kui toide on väljas, hoidke samal ajal all klaviatuuri nuppe Command (Apple),
Option, P ja R. Lülitage oma Macintosh neid klahve all hoides sisse, aga ärge
vabastage klahve enne, kui kuulete Apple’i arvutilt vähemalt kolmekordset
helisignaali. Seejärel vabastage klahvid ja laske arvutil taaskäivituda.

9

Kui arvuti on teinud täieliku algkäivituse, korrake 1. kuni 7. sammu, et kontrollida,
kas kõik TCP/IP-seaded on õiged. Kui arvutil pole ikka veel riistvara aadressi,
pöörduge lisaabi saamiseks oma volitatud Apple'i edasimüüja poole või Apple'i
tehnilise toe keskusesse.

Kuidas arvuti IP-aadressi uuendada?
Kui arvuti ei pääse pärast VoIP-modemi võrguühenduse loomist internetti, siis on
võimalik, et arvuti ei uuendanud oma IP-aadressi. Arvuti IP-aadressi uuendamiseks
järgige selles jaotises teie operatsioonisüsteemi kohta toodud juhiseid.
IP-aadressi uuendamine Windows 7 süsteemides

1

Klõpsake Windowsi nupul Start.

2

Tippige otsinguväljale käsk cmd. Ekraanile ilmub käsuaken.

3

Arvuti IP-aadressi uuendamiseks tippige ipconfig/renew ja vajutage sisestusklahvi
Enter.

IP-aadressi uuendamine Windows XP süsteemides
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1

Klõpsake nupul Start ja seejärel valikul Run (Käivita). Avaneb käivitusaken „Run“.

2

Tippige väljale Open (Ava) käsk cmd. Avaneb käsuviibaga aken.

3

Tippige viiba C:/ järele käsk ipconfig/release ja vajutage sisestusklahvi Enter.
Süsteem vabastab IP-aadressi.

4

Tippige viiba C:/ järele käsk ipconfig/renew ja vajutage sisestusklahvi Enter.
Süsteem kuvab uue IP-aadressi.
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5

Klõpsake akna paremas ülanurgas paikneval ristil X, et sulgeda käsuviiba aken.
Olete selle toimingu lõpetanud.
Märkus. Kui teil ei õnnestu internetti pääseda, küsige lisaabi oma teenuseosutajalt.

IP-aadressi uuendamine Macintoshi süsteemides

1

Sulgege kõik avatud programmid.

2

Avage oma kaust Preferences (Eelistused).

3

Lohistage tcp/ip eelistuste fail prügikasti.

4

Sulgege kõik avatud aknad ja tühjendage prügikast.

5

Taaskäivitage arvuti.

6

Kui arvuti käivitub, hoidke samal ajal all klaviatuuri nuppe Command (Apple),
Option, P ja R. Lülitage oma Macintosh neid klahve all hoides sisse, aga ärge
vabastage klahve enne, kui kuulete Apple’i arvutilt vähemalt kolmekordset
helisignaali. Seejärel vabastage klahvid ja laske arvutil taaskäivituda.

7

Kui arvuti on teinud täieliku algkäivituse, klõpsake Finderi vasakus ülanurgas
Apple'i ikoonil. Kerige alla üksuseni Control Panels (Juhtpaneelid) ja seejärel
klõpsake valikul TCP/IP.

8

Klõpsake ekraani ülaosas Finderis nupul Edit (Muuda). Kerige menüü lõppu ja
seejärel klõpsake valikul User Mode (Kasutajarežiim).

9

Klõpsake kasutajarežiimi aknas valikul Advanced (Täpsem) ja seejärel klõpsake
OK.

10

Klõpsake TCP/IP-akna jaotisest Connect Via (Ühendus:) paremal asuvatel üles/alla
valikunooltel ja seejärel klõpsake valikul Using DHCP Server (DHCP-serveri abil).

11

Klõpsake TCP/IP-aknas valikul Options (Suvandid) ja seejärel klõpsake TCP/IP
suvandite aknas valikul Active (Aktiivne).

Märkus. Mõnel juhul ei ole ilmu ekraanile suvandit Load only when needed (Laadi
ainult vajaduse korral). Kui ilmub, valige see suvand. Suvandi juurde tekib märge.
12

Kontrollige, et TCP/IP-akna paremas ülanurgas asuv suvand Use 802.3 (Kasuta
802.3) ei oleks valitud. Kui selle suvandi juures on märge, siis valige suvand, et
märge eemaldada. Seejärel klõpsake vasakus alanurgas valikul Info (Teave).

13

Kas selles aknas on olemas riistvara aadress?

14
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■

Kui jah, klõpsake OK. TCP/IP juhtpaneeli akna sulgemiseks klõpsake valikul
File (Fail) ja seejärel kerige allapoole, et klõpsata valikul Close (Sulge).

■

Kui ei, korrake neid juhiseid alates 6. sammust.

Taaskäivitage arvuti.
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Mis saab siis, kui ma ei ole kaabeltelevisiooni abonent?
Kui kaabeltelevisioon on teie piirkonnas saadaval, on võimalik, et andmesideteenus
tehakse teile kättesaadavaks olenemata sellest, kas tellite kaabeltelevisiooni või mitte.
Täpset teavet kaabelsideteenuste, muu hulgas kiire internetiühenduse kohta küsige oma
kohalikult teenuseosutajalt.

Kuidas korraldada paigaldamine?
Võtke ühendust teenuseosutajaga ja küsige professionaalse paigaldusteenuse võimaluse
kohta. Professionaalne paigaldus tagab kaablite nõuetekohase ühendamise VoIPmodemi ja arvutiga, samuti kogu riistvara ja kõigi tarkvaraseadete õige
konfigureerimise. Paigalduse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenuseosutaja poole.

Kuidas tuleb kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem arvutiga ühendada?
VoIP-modem tuleb ühendada arvuti 10/100/1000BASE-T Etherneti pordiga. Ethernetiliidese kasutamiseks peab arvutis olema Etherneti kaart. Need kaardid on saadaval
kohalikus arvuti- või kontorikaupade kaupluses või teenuseosutaja käest. Parima
jõudluse saavutamiseks Etherneti-ühenduse kaudu peaks arvutis olema Gigabit
Etherneti kaart.

Kuidas ma pärast kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modemi ühendamist internetiühenduse
saan?
Teie kohalik teenuseosutaja saab teie internetiteenuse osutajaks (ISP-ks).
Teenuseosutajad pakuvad laia teenuste valikut, muu hulgas e-posti, vestlust, uudiseid ja
teabeteenuseid. Teenuseosutaja annab teile vajaliku tarkvara.

Kas internetti saab kasutada teleri vaatamisega samal ajal?
Muidugi! Kui tellite kaabeltelevisiooni teenuse, saate samal ajal telerit vaadata ja VoIPmodemit kasutada, kui ühendate teleri ja VoIP-modemi valikulise kaabelsidesignaali
jaguri abil kaabelsidevõrguga.

30

OL-30773-01

Üldised tõrkeotsingu küsimused

Üldised tõrkeotsingu küsimused
Selles jaotises kirjeldatakse tavalisi probleeme ja pakutakse lahendusi.

Ma ei saa aru esipaneeli oleku märgutuledest.
Vaadake täpsemat teavet esipaneeli leed-olekumärgutulede toimimise ja funktsiooni
kohta jaotisest „Esipaneeli märgutulede toimimine“ (leheküljel 21).

Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem ei registreeri Etherneti-ühendust.
Proovige järgmisi lahendusi.
■

Veenduge, et arvutis oleks olemas Etherneti kaart ja Etherneti draiveri tarkvara
oleks õigesti installitud. Kui ostate ja paigaldate Etherneti kaardi, järgige
paigaldamisjuhiseid äärmiselt hoolikalt.

■

Kontrollige esipaneeli oleku märgutulede seisundit.

Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem ei registreeri Etherneti-ühendust pärast jaoturiga
ühendamist.
Kui ühendate VoIP-modemiga mitu arvutit, tuleb kõigepealt ühendada VoIP-modem
õige ristkaabli abil jaoturi üleslüli porti. Jaoturi ühenduse märgutuli LINK süttib
püsivalt põlema.

Kõnesidefunktsiooniga WiFi VoIP-modem ei registreeri kaabelsideühendust.
VoIP-modem töötab standardse 75-oomise RF-koaksiaalkaabliga. Kui kasutate muud
kaablit, siis ei toimi VoIP-modem õigesti. Pöörduge oma teenuseosutaja poole, et teha
kindlaks, kas kasutate õiget kaablit.
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Nõuandeid jõudluse suurendamiseks
Kui VoIP-modemi tööomadused ei vasta oodatule, võib abi olla alljärgnevatest
nõuannetest. Kui vajate lisaabi, pöörduge oma teenuseosutaja poole.
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■

Kontrollige, kas vahelduvvoolu toiteadapter on korralikult pistikupessa sisestatud.

■

Kontrollige, kas VoIP-modemi vahelduvvoolu toiteadapter pole ühendatud
pistikupessa, mida juhitakse seinalüliti abil. Kui pistikupesa juhitakse seinalülitiga,
siis kontrollige, kas lüliti on sisselülitatud asendis ON.

■

Kontrollige, kas VoIP-modemi esipaneelil asuv leed-olekumärgutuli ONLINE
(võrgus) põleb.

■

Kontrollige, kas teie kaabelsideteenus on aktiivne ja toetab kahesuunalist teenust.

■

Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud ja kasutate õigeid kaableid.

■

Kui kasutate Etherneti-ühendust, siis kontrollige, kas TCP/IP on õigesti installitud
ja konfigureeritud.

■

Kontrollige, kas olete helistanud oma teenuseosutajale ja teatanud oma VoIPmodemi seerianumbri ja MAC-aadressi.

■

Kui kasutate kaabelsidesignaali jagurit, et saaksite ühendada VoIP-modemi muude
seadmetega, siis eemaldage jagur ja ühendage kaablid uuesti, nii et VoIP-modem
oleks ühendatud vahetult kaabelsidevõrgu sisendiga. Kui VoIP-modem toimib
nüüd õigesti, võib kaabelsidesignaali jagur olla defektne ja vajada väljavahetamist.

■

Kui arvuti on ühendatud Etherneti-ühenduse kaudu, peaks parima jõudluse
saavutamiseks olema arvutis Gigabit Etherneti kaart.
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5
Klienditeave
Sissejuhatus
Kui teil on tehnilisi küsimusi, siis helistage abi saamiseks teeninduskeskusesse
Cisco Services. Järgige menüüvalikuid hooldustehnikuga rääkimiseks.
Vaadake oma ettevõtte suhtevõrgu saiti, et vaadata või tellida teisi tehnilisi
väljaandeid. Juhendite saamiseks võtke ühendust oma kontoga tegeleva
esindajaga. Vaadake suhtevõrgu saiti sageli, sest teavet uuendatakse tihti.
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