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Seadme paigaldamine
NB!
» Seadme ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda kohtadesse, kus on nõrk õhu
juurdevool (näiteks kapid, ripplae pealsed jne).
» Ärge paigaldage seadet niisketesse ruumidesse ega otsese päikesevalguse kätte.
» Ärge vajutage seadme taga olevat „Reset” nuppu, sest selle tulemusena kustutatakse
seadme seadistused ja seade muutub kasutamatuks.

Indikaatorlampide tähendused
POWER

Roheline: seade töötab normaalselt
Punane: seade on rikkis
Oranž: seade on käivitumas
Ei põle: seade on välja lülitatud
ETHERNET Roheline: seadme ethernetipordis on ühendus
Roheline, vilgub: seadme ethernetipordis toimub andmevahetus
Ei põle: seadme ethernetipordis puudub ühendus
WLAN
Roheline, vilgub: traadita andmeside toimib kõrgete turvaseadetega (WPA)
Oranž, vilgub: traadita ühendus toimib keskmiste turvaseadetega (WEP)
Punane, vilgub: traadita ühendus toimib ilma turvaseadeteta
Ei põle: traadita ühendus on välja lülitatud
DSL
Roheline: DSL ühendus on loodud
Roheline, vilgub: DSL ühendust luuakse
Ei põle: DSL ühenduse loomine on ebaõnnestunud
Voice
Roheline: Telefoni teenus seadmes lubatud
Ei põle: Telefoni teenust pole lubatud
Internet
Ei ole kasutusel

Füüsiliste ühenduste loomine

» DSL – ühendage internetikaabel seadme DSL-pistikupesaga.
» ETHERNET – ühendage arvuti võrgukaart seadme ETHERNET pistikupesaga, kasutades
etherneti otsekaablit.
» Analoogtelefon või faks (G3) ühendage PHONE pistikupesaga. Kui üks telefoninumber tellitud,
siis see asub alati PHONE pistikupesas nr 1.
» Toide – ühendage toiteploki pistik seadme POWER pistikupesaga. Ühendage toiteplokk 220v
toiteallikaga.
» Lülitage seade sisse, kasutades ON/OFF nuppu.
» Reset – EI TOHI VAJUTADA, kuna nullib võrgukonfiguratsiooni. Taastada saab ainult Elisa
tehnik kohapeal.

Kodutelefoni teenuse lisaomaduste kasutamine
» Numbrinäidu keelamine: 31*b-number (kui vaikimisi numbrinäit lubatud)
» Numbrinäidu lubamine: 32*b-number (kui vaikimisi numbrinäit keelatud)
» Kõne suunamine: 21*number, millele suunatakse
» Suunamise lõpetamine: 22*

Windows XP võrguühenduse häälestamine
» Valige Start, Settings ja Control Panel
» Tehke topeltklõps ikoonil Network Connections
» Tehke paremklõps ikoonil Local Area Connection ja valige Properties
» Valige General lehelt Internet Protocol (TCP/IP) ja vajutage Properties
» Avaneb Internet Protocol TCP/IP Properties aken
» Märgistage valikud Obtain an IP address automatically ja Obtain DNS server address
automatically valikud
» Valige OK ja sulgege Internet Protocol TCP/IP Properties aken
» Valige Close ja sulgege Local area connection properties aken
» Sulgege Network Connections aken

Windows XP traadita võrguühenduse (WIFI) häälestamine
Seadme traadita võrguühendus on eelhäälestatud kasutama kõrge turvalisusega WPA-PSK
krüpteeringut. Palun veenduge, et Teie WIFI-seadmed toetavad WPA-PSK turvaseadeid.
Kui soovite oma traadita seadet käsitsi häälestada, siis kasutage järgmisi parameetreid:
Võrgu nimi: märgitud seadme alla lahtrisse SSID
WPA salasõna: märgitud seadme alla lahtrisse WPA PSK
Turvaseaded: WPA-PSK või WPA2-PSK
Krüpteering: TKIP või AES
Windows XP WIFI-ühenduse häälestamiseks toimige järgmiselt:
» Tehke paremklõps Windowsi kella kõrval teateribal oleval traadita ühenduse ikoonil ja valige
View Available Wireless Networks

» Avanenud aknas valige võrgu nimi, millega te ühendust luua soovite. Teie seadme võrgu nimi
on kirjutatud seadme alla lahtrisse SSID
» Tehke valitud võrgu nimel topeltklõps
» Kirjutage võrgu salasõna lahtrisse Network key. Sama salasõna kirjutage ka lahtrisse
Confirm network key. Võrgu salasõna on kirjutatud Teie seadme alla lahtrisse WPA PSK
» Vajutage Connect

Ruuteri häälestuse muutmine
Soovi korral on Teil võimalik kohandada ruuteri häälestust vastavalt enda vajadustele, näiteks
teha pordisuunamisi internetist sisevõrgu aadressidele.

Ruuteri salasõna vahetamine
» Liikuge veebilehitsejaga aadressile http://192.168.1.254
» Sisestage kasutajanimeks kasutaja ja salasõnaks samuti kasutaja
» Soovi korral saate salasõna muuta menüüvalikust Toolbox ja User Management

» Valige Change my password, sisestage ülemistesse lahtritesse kaks korda vana parool ning
alumisse uus
» Vajutage Change Password.

Portide suunamine
» Liikuge veebilehitsejaga aadressile http://192.168.1.254/
» Valige Toolbox ja Game and Application sharing
» Valige Assign a game or application to a local network device.

» Valige rippmenüü jaotusest Game or Application sobiv eeldefineeritud aplikatsioon
» Valige rippmenüü jaotusest Device kohtvõrgus oleva masina nimi, millele soovite
suunamise teha
» Vajutage Add
» Valiku Unassign abil saate suunamise kustutada
» Kui Teile sobivat aplikatsiooni ei ole seadmes eeldefineeritud, saate aplikatsiooni ise
defineerida menüüvalikust Create a new game or application

Elisa klienditeenindus: ööpäevaringselt telefonil 6 600 600 (Elisa klientidele tasuta), www.elisa.ee

