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Ühendamine  
Kui kasutate ühendamiseks Ethernet kaablit, mitte DSL / kaabli/   
satelliidi modemit, ühendage Ethernet kaabel otse ruuteri WAN      
porti, ning järgige seejärel ühendamise lõpuleviimiseks juhendi    
punkte 4 ja 5.   

 
 

Vooluadapter 

 

 
Ruuter 

 

 

Internet 4 Lülitage ruuter sisse. 

 

 

1  Lülitage modem välja ning 

eemaldage tagavarapatarei,   
kui see on olemas. 

 
 

 

 
Vooluadapter 

 

 

 

 
Modem 

2 Ühendage modemi         

Ethernet kaabel ruuteri WAN 
porti.  

 

 

 

5 Kontrollige seadmete 

korrektset ühendust 
LEDide järgi:  

 

 

 

3  Lülitage modem sisse,  

Power 
Sees 

WLAN 
Sees 

WAN 

Sees 

seejärel oodake ca 2 min 

kuni seade teeb restardi. 
Märkus: kui WLAN LED ei põle, vajutage 

tagapaneelil asuvat WIFI ON/OFF nuppu 4 

sekundi jooksul ning kontrollige paar 

sekundit hiljem  uuesti LEDi.  

   

    

 



Seadete määramine 
1. Ühendage ruuter arvutiga (juhtmega või juhtmevabalt)  

Juhtmega 
Lülitage arvutis WiFi välja ning ühendage seadmed nagu allpool näidatud:  

 

 

Juhtmevabalt 
Kasutage ühendamiseks ruuteri all asuvale sildile trükitud SSID ning 
salasõna/PIN koodi.  

 

 

 

   

 

  

   
 
 
 

2. Määrake seaded läbi veebibrauseri 

 
 
 
C Valige vaikimisi või ise määratud seadeid, klikkige Next. 

Märkus: kui muudate SSID ja salasõna, kirjutage need enda jaoks üles.  
 

 
 
D Klikkige seadistamise lõpetamiseks Finish. 

 
 

 
K2. Mida teha kui interneti ligipääs ei tööta? 

Kontrollige kas internet töötab korrektselt, ühendades arvuti Ethernet kaabli kaudu 

otse modemiga. Kui mitte, kontakteeruge oma internetiteenuse pakkujaga.  

Avage veebibrauseris http://tplinkwifi.net  või  http://192.168.0.1 ning seadistage uuesti.  

Rebootige ruuter ning proovige uuesti.  

Märkus: kui kasutate kaabelmodemit, rebootige esmalt modem. Probleemi jätkumisel logige ruuteri 
veebimenüü lehele ning avage menüüs Network > MAC Clone, klikkige Clone MAC Address ning 
klikkige Save. 

 

K3. Kuidas taastada ruuteri tehaseseaded? 

Kui ruuter on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat WPS/RESET 

nuppu ca 8 sekundi jooksul.  

Logige ruuteri veebimenüü lehele ning valige System tools > Factory Defaults, 

klikkige Restore, ning oodake kuni protsess teostatakse.  

K4. Mida teha kui unustasin ruuteri seadete veebilehe salasõna? 

Tehke ruuteri tehaseseadete taastamiseks reset (KKK punkt 3), ning kasutage 

seejärel vaikimisi määratud kasutajanime ja salasõna: admin 

K5. Mida teha kui unustasin juhtmevaba võrgu salasõna? 

Kui te pole vaikimisi määratud Wireless Passwordi muutnud, leiate selle ruuteri 

alaküljel asuvalt sildilt.  

Kui olete salasõna muutnud, logige ruuteri seadete veebilehele, ning avage salasõna 

leidmiseks või resetiks menüüs valik Wireless > Wireless Security. 

Märkus: lisainformatsiooni leiate vajadusel veebilehelt http://www.tp-link.com/en/support/faq ning 
tehnilise toega kontakteerumiseks klikkige sealsel valikul Contact Technical Support.

 

A Sisestage veebibrauseri aadressiribale http://tplinkwifi.net või 

http://192.168.0.1 Sisestage salasõnaks ja kasutajanimeks: admin, 

seejärel klikkige Login. 

Märkus: kui sisselogimisaken ei avane, tutvuge juhendi KKK osaga.  

Tether App rakendus 
TP-LINK Tether rakendus võimaldab lihtsat seadmele ligipääsu ning: 

Informatsiooni kuvamist võrgu kohta. 

Ligipääsu blokeerimist määratud seadmetele või kasutajatele. 

Ligipääsupiirangute määramist lastele.                                    

Põhiseadete muutmist.  

©2016 TP-LINK 
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B Klikkige menüüvalikul  Quick Setup ning klikkige seejärel Next. 

Määrake WAN Connection Type. Kui te pole valikus kindel, 

valige Auto-Dectect. Klikkige Next ning järgige juhendeid ekraanil.  

1 Skanneerige QR kood  TP-LINK Tether rakenduse 
allalaadimiseks Apple App Storest või  Google Playst 

2 Kontrollige et kasutatav nutiseade oleks koduvõrguga 

ühendatud.  

3 Käivitage  Tether rakendus.  

 

KKK 
 

K1. Mida teha kui sisselogimisaken ei avane? 

Kui arvutile on määratud staatiline või fikseeritud IP aadress, muutke see automaatseks IP 

aadressiks.  

Kontrollige et sisestaksite korrektse http://tplinkwifi.net   või  http://192.168.0.1   aadressi. 

Alternatiivina võite sisestada veebibrauseri aadressiribale http://192.168.1.1 ning vajutage Enter. 

Kasutage mõnd teist veebibrauserit ning proovige uuesti.  

Rebootige ruuter ning proovige uuesti. 

         Keelake võrguadapteri kasutamine ning lubage siis uuesti.         

TP-LINK_7AFF 

XXXXXXXX 

Quick Setup - Wireless 

 
 

Wireless Network Name(SSID): 
 
 

Wireless Security: 

Disable Security 

WPA-PSK/WPA2-PSK 

 
(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal 
characters between 8 and 64.) 

No Change 
 

Back Next 

 

 

11 22 33 44 

Ethernet  
WPS/                  WIFI 
RESETT             ON/OFF 

   

WAN 

Quick Setup - Finish 

 

Congratulations! 
The basic internet and wireless settings are finished, please click Finish button and test your internet 

connection. If it is failed, please reboot your modem and wait 2 minutes or run the Quick Setup again. 

 

 

Back Finish 

Quick Setup - WAN Connection Type 

 

Auto-Detect 

Dynamic IP (Most Common Cases) 

Static IP 

PPPoE/Russian PPPoE 

L2TP/Russian L2TP 

PPTP/Russian PPTP 

Note: For users in some areas (such as Russia, Ukraine etc.), please contact your ISP to choose 
connection type manually. 

 
 

Back Next 

admin 
 
 

admin 

Login 
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