B660 Kiirjuhend
Märkus:
 Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli
kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja
poole.
 Seadet ostes kontrollige toote ja selle tarvikute kohta käivat infot. Toote
pakend ei sisalda kõiki tarvikud. Vajaduse korral pöörduge nende
ostmiseks kohaliku edasimüüja poole.
 Käesolevas juhendis kirjeldatakse lühidalt seadme tööd. Ü ksikasju
haldusparameetrite määramise kohta vaadake veebihalduslehel asuvat
Spikrit.

Seadmega tutvumine
Rakendusstsenaariumid
Stsenaarium 1:
Saate seadme juurdepääsuks Internetti ühendada arvutiga. Konkreetsed
ühendustoimingud sõltuvad arvuti operatsioonisüsteemist. Seadme
ühendamiseks arvutiga järgige kuvatavaid juhiseid.
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(Valikuline) Stsenaarium 2:
Saate telefoni häälkõnede tegemiseks ühendada seadme telefoniporti.

Välisvaade

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. LAN-i märgutuled
8. Välisantenni port
9. Telefoniport
10. Toiteport
11. LAN-i pordid

Toitenupp
Nupp Wi-Fi/WPS
Numbrivaliku nupp
Wi-Fi/WPS-i märgutuli
Võrguoleku märgutuli
Toite märgutuli
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Märgutuled
Märgutuli

Olek



Wi-Fi/WPS-i märgutuli






Võrguoleku märgutuli






Põleb püsivalt: Wi-Fi on sisse lülitatud.
Vilgub: luuakse WPS-ühendust.
Kustunud: Wi-Fi on välja lülitatud.
Punase märgutule kiire vilkumine: abonendi
tunnusmooduli (SIM) kaart pole saadaval
(SIM-kaart pole paigaldatud, see on rikkis või
PIN-koodi ei kinnitata).
Püsiv kollane märgutuli: seade on võrku
registreeritud.
Püsiv roheline märgutuli: seade on Internetti
ühendatud.
Kustunud: signaali ei võeta vastu.
Põleb püsivalt: toide on sisse lülitatud.
Kustunud: seadme toide on välja lülitatud.

Toite märgutuli


/
/
/
LAN-i märgutuled




Põleb püsivalt: võrgukaabel on ühendatud.
Vilgub: toimub andmeedastus.
Kustunud: võrgukaabel pole ühendatud.

Märkus:
 LAN: traadita kohtvõrk
 USB: universaalne jadasiin
 Wi-Fi: Wireless Fidelity (raadiokohtvõrk)
 WPS: Wi-Fi kaitstud seadistus
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Nõuded arvuti riist- ja tarkvarale
Arvuti soovitatavad tehnilised andmed:
 Keskprotsessor (CPU): Pentium 500 MHz või kiirem
 Muutmälu (RAM): ≥ 128 MB
 Kõvaketas: 50 MB vaba kettaruumi
 Operatsioonisüsteem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista või
Windows 7
 Vedelkristallekraani (LCD) resolutsioon: vähemalt 800 x 600 pikslit
(soovitatav 1024 x 768 pikslit)

SIM-kaardi paigaldamine
1. Libistage kaardikate pealt ära.
2. Paigaldage SIM-kaart kaardipesasse. Jälgige, et SIM-kaardi
kuldkontaktidega ala jääks allapoole ja viltulõigatud nurk ühtiks
kaardipesa vastava nurgaga.
3. Libistage kaardikate tagasi kaardi peale.

Tähelepanu: enne SIM-kaardi eemaldamist veenduge, et seadme toide on
välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
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(Valikuline) Lauaaluse kasutamine
Seadme võib paigutada tasasele pinnale nagu laud või tööpind või riputada
seinale. Seadme püstasendis hoidmiseks võib kasutada ka lauaalust.
Lauaaluse kasutamiseks paigutage seadme lauaaluse piludesse fiksaatorid
vastavalt allolevale joonisele.

Märkus:
 Signaali heaks vastuvõtuks asetage seade kõrgemale kohale või akna
lähedale.
 Raadiosignaalide poolt põhjustatava müra vältimiseks paigutage seade
muudest elektriseadmetest vähemalt 1 meetri (3,28 jala) kaugusele.
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(Valikuline) Välisantenni paigaldamine
Halva võrgusignaalige kohtades ühendage seadme välisantenni porti
välisantenn. Kruvige välisantenn lõpuni kinni vastavalt allolevale joonisele.

Märkus:
 Kui puudub vajadus välisantenni ühendamiseks, siis jätke see jaotis vahele.
 Enne välisantenni kasutamise alustamist logige veebihalduslehele sisse
(http://192.168.1.1) ja seadke antennirežiimiks väline režiim. Üksikasju
vaadake veebihalduslehel asuvalt Spikrit
 Kasutage välisantenni ainult siseruumides.
 Kõne- või andmeteenuse kasutamise ajal ei saab teha ümberlülitust sise- ja
välisantenni vahel.

(Valikuline) Telefoniga ühendamine
Kui soovite seadmega häälkõnesid teha, siis ühendage seade vastavalt
allolevale joonisele.
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Märkus:
 Kui te ei kavatse seadet kõneteenusteks kasutada, siis jätke see jaotis
vahele.
 Raadiosignaalid võivad halvendada telefoniühendust ja kõne kvaliteeti.
Võimaliku müra vältimiseks paigutage telefon seadmest vähemalt 1 meetri
(3,28 jala) kaugusele.
 See port on ette nähtud telefonide jaoks. Ä rge kasutage seda PSTNühenduse jaoks, mis võib põhjustada ülemäärast kuumenemist või isegi
kahjustada seadet.

Ü hendamine arvutiga
Kasutage Etherneti kaablit arvuti ühendamiseks ühega seadme LAN-i
portidest vastavalt allolevale joonisele.

Kui ühendus seadme ja arvutiga on loodud, siis süttib vastav seadme LAN-i
märgutuli.
Jälgige, et Etherneti kaabli pikkus ei ületaks 100 meetrit (328 jalga).
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Toite ühendamine
Ü hendage ühilduv toiteadapter seadme toiteporti ja seejärel seinakontakti.

Märkus: mitteühilduva toiteadapteri kasutamine võib seadet kahjustada.

Seadme sisse- või väljalülitamine


Pärast seinakontakti ühendumist lülitub seadme toide automaatselt sisse.



Seadme käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu
kuni kõik märgutuled süttivad.



Seadme väljalülitamiseks hoidke nuppu
kõik märgutuled kustuvad.

niikaua allavajutatuna,

niikaua allavajutatuna, kuni

Traadita ühenduse seadistamine
Seadme Wi-Fi sisselülitamine
Seadme toite sisselülitamisel lülitatakse seadme Wi-Fi vaikimisi automaatselt
sisse.
Wi-Fi käsitsi sisselülitamiseks hoidke nuppu
kuni

niikaua allavajutatuna,

jääb püsivalt põlema.

Märkus: Wi-Fi väljalülitamiseks hoidke nuppu
allavajutatuna ja seejärel eemaldage sõrm. Märgutuli
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2 sekundi jooksul
kustub.

Wi-Fi ühenduse seadistamine
Märkus: enne Wi-Fi ühenduse seadistamist veenduge, et arvutisse on
installitud raadiovõrgu adapter. Kui raadiovõrgu adapter töötab õigesti, siis
saate leida raadiovõrguühenduse arvuti ühenduste haldurist.
Meetod 1: Wi-Fi ü henduse seadistamine.
1. Veenduge, et
põleb püsivalt.
2. Kasutades arvuti ühenduste haldurit, leidke skaneerimise teel saadaolevad
raadiovõrguühendused.
3. Looge ühendus selle raadiovõrguga, millel on seadmega sama mestiident
(SSID).
Märkus:
 Kui raadiovõrguühendusel on lubatud kasutada turvamehhanismi, siis
sisestage õige võrguvõti.
 Vaikimisi kasutatavad SSID ja Wi-Fi võtmed on trükitud seadme sildile.
 Raadiovõrgu volitamata kasutamise vältimiseks muutke SSID ja Wi-Fi
võtmeid. Ü ksikasju vaadake veebihalduslehel asuvalt Spikrit.
Meetod 2: (Valikuline) WPS-ü henduse seadistamine.
Kui klient, millega seade ühendust loob, toetab WPS-i, genereeritakse
võrguvõti automaatselt.
WPS-ühenduse seadistamiseks:
1. Veenduge, et

põleb püsivalt.

2. Hoidke nuppu
hakkab
niikaua allavajutatuna, kuni
vilkuma WPS-ühenduse aktiveerimiseks.
3. Aktiveerige WPS-ühendus kliendi juures.
Märkus. Kliendi toimingute üksikasju vt selle kasutusjuhendist.
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Internetiga ühenduse loomine
Pärast ühenduse loomist seadme ja kliendi vahel pääsete Internetti järgnevas
tabelis loetletud režiime kasutades.
Valige sobiv režiim vastavalt oma andmeteenuse eest maksmise süsteemile.
Kui maksate näiteks Internetiga ühenduses oldud aja eest, siis on soovitatav
valida käsirežiim. Oma andmeteenuse eest maksmise süsteemi kohta käivate
üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
Režiim

Kirjeldus

Automaatne

Pärast toite sisselülitamist ühendab seade end automaatselt
Internetti. Pärast ühenduse loomist ei ühenda seade end
automaatselt Internetist lahti.

Käsitsi




Nõudmisel

Hoidke nuppu
niikaua allavajutatuna, kuni
jääb
püsivalt põlema, mis näitab, et olete Internetti ühendatud.
Logige end veebihalduslehele sisse ja seejärel ühendage
end Internetiga või lõpetage ühendus vastavalt
kuvatavatele viipadele.

Pärast toite sisselülitamist ja edastatavate andmete olemasolul
ühendab seade end automaatselt Internetti. Kui eelmääratud
ajavahemiku jooksul andmeedastust pole, ühendab seade end
automaatselt Internetist lahti.
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Veebihalduslehe kasutamine
Seadme seadistusi saab konfigureerida ja hallata veebihalduslehte kasutades.
1. Käivitage veebibrauser ja sisestage aadressiribale http://192.168.1.1.
2. Sisestage salasõna ja logige end veebihalduslehele sisse. Vaikesalasõnaks
on admin.
Märkus:
 Seadme kaitsmiseks saab veebihalduslehele korraga sisse logida ainult üks
kasutaja.
 Oma konto kaitsmiseks vahetage kohe salasõna. Ü ksikasju vaadake
veebihalduslehel asuvalt Spikrit.

Tehaseseadistuste taastamine

Kui te pole kindel, milliseid seadistusi olete konfigureerinud või muutnud,
võite taastada tehase vaikeseadistused, millega seade saabus, ja seejärel
seadme uuesti konfigureerida.
Tehase vaikeseadistuste taastamiseks kasutage terava otsaga eset ja hoidke
sellega nuppu RESET niikaua allavajutatuna, kuni kõik märgutuled (

,

,
ja
) hakkavad vilkuma.
Pärast tehase vaikeseadistuste taastamist taaskäivitub seade automaatselt.
Märkus: Tehase vaikeseadistuste taastamine kustutab kõik seadme kasutaja
poolt määratud seadistused veebihalduslehel ja taastab nende vaikeseaded.
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,

Edasised näpunäited
Kui seade ei tööta õigesti:
 vaadake veebihalduslehel asuvat Spikrit.
 taaskäivitage seade.
 taastage seadme tehaseseaded.
 võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
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