
1. Enne alustamist 

Enne MediaAccess Gateway paigaldamise jätkamist lugege hoolikalt läbi karbis olev
ohutusjuhiste ja regulatiivsete teatiste brošüür.

2. Karbi sisu 
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QUICK INST ALLA TION GUIDE
MediaAccess TG389ac

Karp sisaldab alljärgnevaid esemeid:
Ese Kirjeldus
A  Üks MediaAccess TG389ac.

Selles dokumendis viitame sellele nimega MediaAccess Gateway.
B  See paigaldamise kiirjuhend.
C  Üks ohutusjuhiste ja regulatiivsete teatiste brošüür.
D  Üks toiteadapter.
E  Üks kollaste pistikutega Etherneti kaabel.
F  Üks punaste pistikutega Etherneti kaabel.



3. MediaAccess Gateway paigaldamine 
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MediaAccess Gateway ühendamine interneti pääsuseadmega (IAD)

1 Võtke punaste pistikutega Etherneti kaabel.
2 Ühendage Etherneti kaabli üks ots oma MediaAccess Gateway punasesse

porti (WAN).
3 Ühendage Etherneti kaabli teine ots oma interneti pääsuseadmega (optiline

võrguterminal, DSL/kaablimodem vms).
 MediaAccess Gateway sisselülitamine

1 Ühendage toiteadapteri pistik MediaAccess Gateway toiteporti.
2 Ühendage adapter lähedalasuvasse pistikupessa.
3 Vajutage tagapaneelil olevat toitenuppu (   ). Paari minuti pärast:

 esipaneelil olev LED nimega Power peab roheliselt põlema. 
Kui see ei põle, kontrollige eelmistes etappides tehtud ühendusi.

Kui LED nimega Power vilgub roheliselt või oranžilt, uuendab
MediaAccess Gateway oma tarkvara. Sellisel juhul oodake, kuni
LED Power jääb roheliselt põlema. Selleks võib kuluda mitu minutit!
Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage kaableid!

 Esipaneelil olev LED nimega Internet peab roheliselt põlema.
Kui see ei põle, kontrollige etapis „Ühendage internetti” tehtud ühendusi või
võtke ühendust oma teenusepakkujaga (kui lairibateenus pole veel lubatud).
 

 



3  Juhtmega (Etherneti) seadmete ühendamine MediaAccess Gatewayga

Kui soovite ühendada seadme juhtmega (Etherneti) ühenduse abil
1 Võtke kollaste pistikutega Etherneti kaabel.
2 Ühendage Etherneti kaabli üks ots ühte MediaAccess Gateway kollastest

Etherneti portidest.
3 Ühendage Etherneti kaabli teine ots oma seadmega.

4 Telefoni ühendamine MediaAccess Gatewayga

Ühendage oma juhtmega telefon, DECT baasjaam või faks ühte rohelistest portidest (       ).

4. Juhtmevaba seadme ühendamine MediaAccess Gatewayga 

MediaAccess Gatewayl on kaks juhtmevaba pääsupunkti:
 5 GHz pääsupunkt pakub suurepärast edastuskiirust, on häiringute suhtes vähem
tundlik ja võimaldab ühendada IEEE802.11a/n/ac juhtmevabu kliente. 
 2,4 GHz pääsupunkt võimaldab ühendada IEEE802.11b/g/n juhtmevabu kliente.
Kasutage seda pääsupunkti juhtmevabade klientide jaoks, mis ei toeta sagedust 5 GHz.

Pöörduspunktiga saate ühenduse luua
 Automaatselt WPS-i kaudu:
a Alustage oma juhtmevabas seadmes WPS-i

surunupu konfigureerimist (PBC).
b Kui juhtmevaba seade palub teil valida loendist

pääsupunkti, valige punkt, mis kasutab teie
MediaAccess Gateway tagumisele sildile
prinditud võrgunime (Network Name).

c Vajutage lühidalt MediaAccess Gateway tagapaneelil
olevat nuppu WPS     .

d Esipaneelil olev LED nimega WPS      hakkab oranžilt vilkuma.
e Kuni kahe minuti pärast on LED nimega WPS      ühes järgmistest olekutest:

 põlev roheline ‒ registreerimine õnnestus;
 vilkuv punane ‒ MediaAccess Gateway ei leidnud teie juhtmevaba seadet.
Proovige uuesti või ühendage oma juhtmevabad seadmed käsitsi.

 Käsitsi ühendamine 
Konfigureerige oma juhtmevaba seade MediaAccess Gateway tagumisele küljele
prinditud võrgunime (Network Name) ja juhtmevaba ühenduse võtme (Wireless
Key) abil.

 
Juhtmevaba ühenduse võti: **************
Võrgu nimi: **************

WPS

Võrgu nimi
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5. MediaAccess Gateway konfigureerimine brauserist (valikuline) 

Seadistamine on nüüd lõppenud. Soovi korral saate oma MediaAccess Gateway
seadistusi (nt juhtmevaba ühenduse seadistusi) muuta. Toimige alljärgnevalt.
1 Minge aadressile http://192.168.1.1. Kuvatakse MediaAccess Gateway GUI.
2 Klõpsake ülemises parempoolses nurgas nuppu Logi sisse. Sisestage mõlemale

tekstiväljale admin ja klõpsake nuppu Logi sisse. MediaAccess Gateway kinnitab
teie konto ja laadib lehe uuesti.
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Nüüd saate teha soovitud muudatused.


