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FCC VASTAVUS 
 

 

 
 

Seadmed on testitud ja vastavad klass B digitaalseadmete limiitide nõuetele FCC määruse osas 

15. Need limiidid on määratud, pakkumaks kaitset kahjulike mõjude vastu elukeskkonnas. Seade 

loob, kasutab, ning võib kiirata raadiolaineid, mis võivad seadme ebakorrektsel paigaldamisel 

häirida raadiosidet. Kui seade häirib raadio- või televisiooniseadmete vastuvõttu, proovige 

kasutada järgnevaid meetmeid:  

 Muutke antenni asendit või viige see teise kohta.  
 

 Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.  
 

 Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikusse või vooluringi.  

 Konsulteerige vastava spetsialistiga.  
 

Seade vastab FCC nõuete osale 15. Kasutamisel peab järgima vastavaid nõudeid:  

1  Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.   

2  Seade peab vastama vastuvõetud signaalile.  

Seadet ei ole lubatud avada ega muuta, see tühistab seadme garantii. Tootja ei vastuta seadme 

kasutamsiest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest.  

 

FCC RF vastavus kiirgusnõuetele : 
 

Seade vastab FCC RF kiirgusnõuete limiitidele. Seade ja selle antenn ei tohi olla asetatud kokku 

või töötada koos mõne teise antenni või transmitteriga. Seade peab olema asetatud inimestest 

vähemalt 20cm kaugusele.  



CE vastavus 
 

 

 
 

Tegemist on klass B tootega. Kodukasutusel võib seade põhjustada raadiohäireid, järgige 

paigaldusjuhendeid.  

 

RF informatsioon 
 

Seade vastab EL nõuetele: 1999/5/EC artikkel 3.1a.  

Seade vastab RF nõuetele juhul kui see asub inimestest vähemalt 20cm kaugusel.  
 
 



 

 

 
 

Ohutusnõuded 
 
 Voolulüliti puudumisel on seadme täielikuks välja lülitamiseks ainus võimalus eemaldada 

selle ühendus vooluvõrgust.  

 Ärge avage seadet, ärge üritage seda iseseisvalt parandada, elektrilöögi oht! Ka kaotab 

seadme garantii sel juhul kehtivuse. Vajadusel pöörduge vastava spetsialisti poole.  

 Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest.  
 
 Adapter peab olema ühendatud kergelt ligipääsetavasse kohta.  

 
 

   Kasutage vooluühenduseks ainult seadmega kaasasolevat originaaladapterit. 
Küsimuste puhul kontakteeruge tootjaga.  

 

Sümbolite selgitus 
 

 
Sümbol 

 
Selgitus 

 
 

 
DC pinge 

 
 

 
 
 

 

 
Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need 

vastavatesse kogumispunktidesse.  
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Pakend sisaldab 

 
 

 

 TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps Wireless N Ruuter 
 
 DC vooluadapter seadmele TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps Wireless N Router 

 
 Kasutusjuhend 

 
 Ethernet kaabel 

 

Märkus: 

Kontrollige et pakend sisaldaks kõiki märgitud osi. Vajadusel kontakteeruge edasimüüjaga.  
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1. Tutvustus 

 
1.1 Ülevaade 

 
TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevabal N ruuteril on nelja pordiga lüliti, tulemüür, NAT 

ruuter ja juhtmevaba AP. Seade võimadab suurt kasutusvahemaad ja väga head ühenduskiirust, 

mis vastab suurepäraselt kodu või väikese kodukontorivõrgu ja kasutajate nõuetele.  
 

 
 

TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter võimaldab kuni 300Mbps juhtmevaba 

ühenduse teiste 802.11n juhtmevaba ühenduse kasutajatega. Väga kiire ühendus võimaldab 

kasutada mitmeid andmevooge samaaegselt, mis kindlustab võrgu stabiilse ja sujuva töö. Käesolev 

802.11n juhtmevaba ruuter pakub kasutustulemuse mis on 650% kiirem kui 802.11g. Sobib 

kasutamiseks kõikide IEEE 802.11g ning IEEE 802.11b toodetega.  
 

 

Turvalisuse tagamiseks ja täielikuks andmekaitseks kasutatakse SSID kontrolli ja juhtmevaba 

LAN 64/128/152-bit WEP krüpteerimist, Wi-Fi kaitstud ligipääsu (WPA2-PSK, WPA-PSK), 

samuti ka tulemüüri.  
 

 

Seade võimaldab kasutada juurdepääsukontrolli, mille kaudu saavad vanemad või 

võrguadministraatorid määrata piiratud ligipääsuõigused lastele või töötajatele. Seade toetab ka 

virtuaalserveri ja DMZ hosti kasutamist, nii saavad võrguadministraatorid juhtida ja jälgida võrku 

otseajas kaugjuhtimisfunktsiooni abil.  
 

 
 

Kuna ruuter ühildub kõigi suuremate operatsioonisüsteemidega, on selle kasutamine väga lihtne. 

Seadistamine on kerge, järgides kasutusjuhendit. Enne ruuteri installeerimist tutvuge selle 

kasutusjuhendiga.  

Lihtne paigaldus 

Paindlik juurdepääsukontroll 

 

Mitmekordne turvalisuskaitse 

Väga kiire 



TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter 

-3- 

 

 

 

1.2 Konventsioonid 
 

Juhendis mainitud seade, ruuter, või TL-WR841N/TL-WR841ND märgib lühendina seadet TL-

WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter.  

Märkus: 

Kahe seadme, TL-WR841N ja TL-WR841ND kohta on üks kasutusjuhend. Lihtsustamiseks on 

näidetes kasutatud seadet TL-WR841ND. 

Seadmetevaheline erinevus:  
 
 TL-WR841N ruuteril on kaks fikseeritud antenni.  

 TL-WR841ND ruuteril on kaks eemaldatavat antenni.  
 

1.3 Põhiomadused 
 
 Vastab IEEE 802.11n, juhtmevaba andmeedastus kuni 300Mbps. 

 
 Üks 10/100M Auto-Negotiation RJ45 WAN port, neli 10/100M Auto-Negotiation RJ45 LAN 

porti, toetab automaatset MDI/MDIX. 

 WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK autentimine, TKIP/AES krüpteerimine. 
 
 Kasutajate andmete ja internetiligipääsu jagamine, dünaamilise IP/ staatilise IP/ PPPoE 

interneti ligipääsu tugi.  

 Virtuaalserveri tugi, Special Application ja DMZ host. 
 
 UPnP, dünaamilise DNS, Static Routing toetus. 

 
 Võimaldab automaatset ja määratud ajagraafikuga internetiühenduse loomist.  

 
 Sisseehitatud NAT ja DHCP server toetab staatilist IP aadressi jagamist.  

 
 Sisseehitatud tulemüür toetab IP aadressi, domeeninime ja MAC aadressi filtreerimist.  

 Internetiühendus vajadusel ning ühenduse katkestamine kui PPPoE ei kasutata.  
 
 64/128/152-bit WEP turvaline krüpteerimine ja juhtmevaba LAN ACL (Access Control List). 

 Voostatistika toetus. 
 
 Tarkvarauuenduste ja võrgujuhtimise toetus.  

 
 Külaliste võrgu toetus. 

 
 IPv6 internetiühenduse toetus. 

 
 Tether App rakenduse toetus võimaldamaks ruuteri juhtimist nutiseadmetega.  
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1.4 Paneeli tutvustus 

1.4.1 Esipaneel 
 

 
 

Ruuteri LEDid asuvad esipaneelil (vasakult paremale):  
 

Nimetus Olek Kirjeldus 

 
Vool  

Väljas Välja lülitatud. 

Sees Sisse lülitatud. 

Vilgub Sisse lülitumas või uuendamas.  

  (WLAN) 
Väljas Juhtmevaba funktsioon keelatud. 

Sees Juhtmevaba funktsioon lubatud. 

  (LAN 4-1) 
Väljas Vastavas pordis ei ole ühendatud seadet. 

Sees Vastavas pordis on ühendatud seade. 

 

  (WAN) 

Väljas WAN porti ei ole seadet ühendatud. 
 

  Oranz 
WAN porti on seade ühendatud kuid see ei ole hetkel 

aktiivne.  

Roheline WAN porti on seade ühendatud ning see on aktiivne. 

 
 

  (WPS) 

 

Aeglane 
vilkumine 

Juhtmevaba seade ühendub võrguga läbi WPS 

funktsiooni. Kestab esimese 2 minuti jooksul.  

 

Sees 
Juhtmevaba seade on võrku läbi WPS funktsiooni edukalt 

lisatud.  
 

Kiire 
vilkumine 

Juhtmevaba seadme lisamine võrku läbi WPS funktsiooni 

ebaõnnestus. 

Märkus: 
Kui seade on läbi WPS funktsiooni edukalt võrku lisatud, põleb WPS LED veel ca 5 minuti 
jooksul,ning lülitub seejärel välja.  
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1.4.2 Tagapaneel 
 

 

Tagapaneeli kirjeldus (vasakult paremale): 
 

 ON/OFF: voolulüliti. 
 

 POWER: vooluadapteri ühendus. Kasutage seadmega kaasasolevat vooluadapterit.  

 WAN: DSL/ kaabelmodemi ühendus. 
 

 1,2,3,4 (LAN): ruuteri ühendamiseks arvutitega.  
 

 WPS/RESET: kasutatakse WPS ja Reset funktsiooniks. WPS funktsiooni kasutamiseks 

vajutage vähem kui 5 sekundi jooksul; Reset funktsiooni kasutamiseks vajutage kauem kui 

5 sekundi jooksul.  

 RESET nupuna kasutamine: 
 

Tehaseseadete taastamiseks on kaks võimalust: 
 

1) Kasutage ruuteri veebimenüüs Factory Defaults funktsiooni mille leiate valikust 

System Tools -> Factory Defaults. 

2) Kasutage WPS/RESET nuppu: kui ruuter on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke 

WPS/Reset nuppu ca 8 sekundi jooksul. Seejärel vabastage nupp ning oodake kuni 

seade taastab tehase algseaded.  

 WPS nupuna kasutamine: 
 

Kui kasutate lisaseadmeid, näiteks juhtmevabad adapterid, mis toetavad Wi-Fi Protected 

Setup funktsiooni kasutamist, saate nupuvajutusega kiiresti luua ühenduse ruuteri ja 

lisaseadmete vahel ning määrata juhtmevabale võrgule seaded automaatselt.  

 WIFI ON/OFF: juhtmevaba funktsiooni lubamine/keelamine.  
 

 Juhtmevaba antenn: andmeedastus ja vastuvõtt.  
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2.  Ruuteri ühendamine 

 
2.1 Süsteeminõuded 

 
 Broadband internetiühendus (DSL/kaabel/Ethernet) 

 
 Üks RJ45 konnektoriga DSL/kaabelmodem (ei ole vajalik kui ruuteril on otseühendus 

Ethernetiga) 

 Töötava Ethernet adapteriga arvutid ning Ethernet kaabel RJ45 konnektoritega 
 
 TCP/IP protokoll kõigil arvutitel 

 
 Veebibrauser, näiteks Internet Explorer, Mozilla Firefox või Apple Safari 

 

2.2 Paigalduskeskkonna nõuded 
 
 Paigaldage hästiventileeritud asukohta, kuumusallikatest eemale  

 
 Paigaldage otsese päikesevalguse eest varjatud kohta  

 
 Kontrollige et ruuteri ümber jääks vähemalt 2 tolli/ 5cm vaba ruumi 

 
 Töökeskkonna temperatuur: 0℃...40℃ (32℉...104℉) 

 

 Suhteline õhuniiskus: 10%...90%RH, mittekondenseeruv 
 

2.3 Ruuteri ühendamine 
 

Kui kasutate internetiühendust läbi Ethernet kaabli, mitte läbi DSL/kaabli/satelliitmodemi, 

ühendage Ethernet kaabel otse ruuteri internetiporti, seejärel järgige riistvara ühenduse loomise 

lõpetamiseks alljärgnevaid punkte 4 ja 5.  

1. Lülitage modem välja ning kui seadmel on aku siis eemaldage see.  
 

2. Ühendage modem Ethernet kaabli kaudu ruuteri internetipordiga.  
 

3. Lülitage modem sisse, oodake ca 2 minutit kuni see teeb restardi.  
 

4. Lülitage ruuter sisse. 
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5. Kontrollige LEDide järgi kas ühendus on korrektselt loodud: 
 

 

Voolu-
adapter 

Ühendage Ethernet kaabel 

modemist ruuteri WAN porti 

Lülitage modem välja ning 

eemaldage patarei 

Lülitage ruuter sisse 

Lülitage modem sisse ning 

oodake ca 2 minutit kuni see teeb 

restardi 

Vooluadapter 

Modem 
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Märkus: 

Kruvide diameeter on vahemikus 3.5mm - 8mm, kahe kruvi vaheline distants on 123mm. Kruvi 

alus peab olema ca 4.5mm, ning kruvid peavad seadme raskuse kandmiseks olema vähemalt 

20mm pikkused.  
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3.  Installeerimine 
 

Kiire põhiseadete määramine.  

 

3.1 TCP/IP konfigureerimine 
 

Ruuterile vaikimisi määratud domeeninimi on http://tplinkwifi.net, IP aadress 192.168.0.1, ning 

Subnet Mask 255.255.255.0. Need väärtused on soovi korral muudetavad. Juhendi näidetes 

kasutatakse vaikimisi määratud väärtusi.  

Ühendage arvuti ruuteri LAN porti. Seejärel saate määrata arvuti IP aadressi kahel viisil:  

 IP aadressi manuaalne määramine 
 

1) Seadistage arvuti TCP/IP protokoll. Täpsema juhendi leiate: Lisa B: Arvuti seadete 

määramine. 

2) Määrake võrguparameetrid. IP aadress on 192.168.0.xxx ("xxx" on number vahemikus 2 

... 254), Subnet Mask on 255.255.255.0, ning Gateway on 192.168.0.1 (ruuteri vaikimisi 

määratud IP aadress). 

 Automaatne IP aadress 
 

1) Seadistage TCP/IP protokoll arvutis "Obtain an IP address automatically" reziimil. 

Täpsema juhendi leiate: Lisa B: Arvuti seadete määramine. 

2) Sisseehitatud DHCP server määrab seejärel arvutile IP aadressi.  
 

Nüüd saate kasutada Ping käsklust arvuti ja ruuteri vahelise ühenduse kontrollimiseks arvuti 

käsureal. Järgnev näide on Windows XP põhjal: 

Avage käsurida ning trükkige ping 192.168.0.1, seejärel vajutage Enter. 
 
 Kui tulemus kuvatakse sarnaselt allolevale, on ühendus arvuti ja ruuteri vahel edukalt loodud.  

http://tplinkwifi.net/
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 Kui tulemusena kuvatakse allolevale näidisele sarnane tekst, oli ühenduse loomine 

ebaedukas.  
 

 

Kontrollige vajadusel ühenduse loomist:  
 

1. Kas ühendus arvuti ja ruuteri vahel on korrektselt teostatud? 

Märkus: 

Ruuteri ühendatud LAN portide 1/2/3/4 LEDid ja arvutiadapteri LEDid peavad põlema. 
 

2. Kas arvuti TCP/IP konfiguratsioon on korrektne? 

Märkus: 

Kui ruuteri IP aadress on 192.168.0.1, siis arvuti IP aadress peab olema vahemikus 192.168.0.2 
~ 192.168.0.254. 

 
3. Kas ruuteri vaikimisi LAN IP on korrektne? 
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Märkus: 

Kui ruuteriga ühendatud modemi LAN IP on 192.168.0.x, siis ruuteri vaikimisi LAN IP lülitub 
automaatselt 192.168.0.1 asemel 192.168.1.1, et vältida IP konflikti. Võrguühenduse 
kontrollimiseks avage arvuti käsurida, trükkige ping 192.168.1.1, ning vajutage Enter. 

 
3.2 Installeerimine 

 
Ruuteri seadete määramine ja kontrollimine on lihtne veebipõhiselt. Seda saab kasutada 

erinevate Windows, Macintosh või UNIX OS veebibrauseritega, näiteks Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firefox või Apple Safari. 

1. Seadete määramiseks avage veebibrauser ning sisestage aadressiribale aadress:   

http://tplinkwifi.net 

 
 
 

Hetke pärast avaneb sisselogimisaken, sarnaselt joonisele 3-1. Sisestage kasutajanimi ja 

salasõna: admin, seejärel klikkige Login nupul või vajutage Enter klahvi. 
 

 
 

 
Märkus: 

Joonis 3-1 Sisselogimine 

Kui sisselogimisaken ei avane, kontrollige veebibrauseri proxy seadeid. Avage Tools>Internet 
Options>Connections>LAN Settings, tühistage avanevas aknas valitud Using Proxy valik ning 

klikkige kinnituseks OK. 
 

2. Peale edukat sisselogimist klikkige ruuteri seadete määramiseks valikul Quick Setup. 

http://tplinkwifi.net/
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Märkus: 

Ruuter tuvastab internetiühenduse automaatselt. Kui internetiühendus on olemas, suunab ruuter 
teid punkti 5: juhtmevabade seadete määramine; muul juhul peate jätkama punktist 3 ja valima 
WAN ühenduse tüübi. 

 
3. Klikkige Next, avaneb WAN Connection Type valikuaken. 

 

 
 

Ruuteril on Auto-Detect funktsioon ning see toetab viit erinevat sagedaminiesinevat 

internetiühenduse tüüpi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE/Russian PPPoE, L2TP/Russian 

L2TP ning PPTP/Russian PPTP. Soovitatav on kasutada Auto-Detect funktsiooni, sel 

juhul tuvastab ruuter automaatselt olemasoleva ühenduse tüübi. Kui olete kindel  mis tüüpi 

ühendust kasutate, võite selle ise määrata, seejärel klikkige Next. 

Märkus: 

1) L2TP ja PPTP ruuteri poolt ei tuvastata, peate need määrama manuaalselt.  
2) Enne jätkamist kontrollige et WAN pordi kaabel oleks korralikult kinnitatud, kui ühendust 

ei ole, kuvatakse teavitus: the cable is unplugged. 
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4. Kui valite Auto-Detect, määrab ruuter ühenduse tüübi automaatselt. Kontrollige et kaabel 

oleks korralikult kinnitatud. Kui ruuter on internetiühenduse tuvastanud, kuvatakse seadete 

määramise menüüaken.  

1  Kui ühenduse tüübiks on Dynamic IP, kuvatakse MAC Clone aken, nagu näidatud 

allpool. Enamasti ei ole MAC aadressi kopeerimine vajalik, valige valik “No, I do NOT 
need to clone MAC address” ning klikkige Next. Vajadusel klikkige valikul “Yes, I 
need to clone MAC address” ning klikkige seejärel Next. 

 

 
 

2  Kui ühenduse tüübiks on Static IP, avaneb järgnev aken: 
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 IP Address – WAN IP aadress, nagu seda näevad interneti välikasutajad (sealhulgas 

teie internetiteenuse pakkuja). Ssiestage IP aadress. 

 Subnet Mask  -  WAN IP aadressi Subnet  Mask, tavaliselt 255.255.255.0. 

 Default Gateway – Sisestage vajadusel gateway IP aadress. 
 

 Primary DNS - DNS serveri IP aadress. 
 

 Secondary DNS - Kui internetiteenuse pakkuja pakub teise DNS serveri, sisestage see 
siia väljale.  

3  Kui ühenduse tüüp on PPPoE/Russian PPPoE, kuvatakse järgmiseks allolev aken. 

Määrake parameetrid ning klikkige jätkamiseks Next. 
 

 
 

 User Name and Password – Sisestage oma internetiteenuse pakkuja antud 

kasutajanimi ja salasõna. Kontrollige et sisestaksite korrektselt suur- ja väiketähed. 

Probleemide korral kontakteeruge internetiteenuse pakkujaga.  

 Confirm Password – Sisestage salasõna uuesti.  
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Märkige vajadusel sekundaarse ühenduse aktiveerimiseks valik Dynamic/Static IP.  

4  Kui ühenduse tüüp on L2TP/Russian L2TP, avaneb järgmisena allnäidatud aken. 

Määrake parameetrid ning klikkige jätkamiseks Next. 
 

 
 

 User Name and Password – Sisestage internetiteenuse pakkuja antud kasutajanimi ja 

salasõna. Jälgige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt. Probleemide korral 

kontakteeruge oma internetiteenuse pakkujaga.  

 Confirm Password – Sisestage salasõna uuesti.  

Kui ülaltoodud parameetrid puuduvad, valige valik Dynamic IP. Sel juhul peate sisestama 

ainult internetiteenuse pakkuja serveri IP aadressi või domeeninime.  
 

 
 

Valige Static IP, kui IP aadress/ Subnet Mask/ Gateway ning DNS serveri aadress on 

internetiteenuse pakkuja poolt antud. Seejärel sisestage serveri IP aadress või domeeninimi 

ning vastavad parameetrid.  
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5  Kui ühenduse tüüp on PPTP/Russian PPTP, avaneb allolev aken. Määrake parameetrid 

ning klikkige jätkamiseks Next. 
 

 
 

 User Name and Password – Sisestage internetiteenuse pakkuja antud kasutajanimi ja 

salasõna. Kontrollige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt. Probleemide korral 

võtke ühendust internetiteenuse pakkujaga.  

 Confirm Password – Sisestage uuesti salasõna.  

Kui ülaltoodud parameetrid puuduvad, valige valik Dynamic IP. Sel juhul peate sisestama 

ainult internetiteenuse pakkuja serveri IP aadressi või domeeninime. 

 

 
 

Valige Static IP, kui IP aadress/ Subnet Mask/ Gateway ning DNS serveri aadress on 

internetiteenuse pakkuja poolt antud. Seejärel sisestage internetiteenuse pakkuja antud IP 

aadress või domeeninimi ning vastavad parameetrid.  

 
 

5. Klikkige jätkamiseks Next, avaneb allnäidatud seadistusaken.  
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 Wireless Radio – Lubage või keelake. 
 

 Wireless Network Name – Sisestage nimetus, kuni 32 tähemärki. Sama SSID 

(Service Set Identification) nimi tuleb määrata kõikidele juhtmevabadele seadmetele 

teie võrgus. Vaikimisi SSID on määratud TP-LINK_XXXX (XXXX näitab iga ruuteri MAC 

aadressi nelja viimast unikaalset numbrit). Kontrollige et kasutaksite suur- ja väiketähti 

korrektselt, näiteks: TEST ei ole sama mis test. 

 Disable Security -  Turvafunktsiooni saab lubada või keelata. Keelatuna võimaldab 

see juhtmevabaldel seadmetel ühenduda ruuteriga krüpteerimata. On tungivalt 

soovitatav kasutada ühte järgnevatest võimalustest ja turvafunktsioon lubada.  

 WPA/WPA2-Personal – Valige WPA baseeruv eeljagatud paroolifraas. 

 PSK Password – Kasutage ASCII või Hexadecimal tähemärke. 

Valides ASCII, saate kasutada numbreid 0 – 9 ja tähti A – Z. Paroolifaasi pikkus võib 

olla vahemikus 8 – 63 tähemärki.  

Valides Hexadecimal, saate kasutada numbreid 0 – 9 ja tähti A – F. Paroolifaasi 

pikkus võib olla vahemikus 8 – 64 tähemärki.  

Pidage meeles et oluline on suur- ja väiketähtede kasutamine. Soovitame parooli ja 

muud seaded üles märkida ja hoida teiste eest varjatud kohas.  

 No Change – Valides selle võimaluse, seadetes muudatusi ei tehta.  
 

Ülaltoodud seaded on põhiseaded. Lisaks on võimalik määrata mitmeid lisaseadeid, märkides 

valiku “More Advanced Wireless Settings”. 
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 Mode – Määrab ruuteri kasutatava juhtmevaba reziimi. 
 

 Channel Width – Valige kanal rippmenüüst. Vaikimisi on määratud automaatseade.  

 Channel – Määrab kasutatava töösageduse. Vaikimisi on määratud automaatreziim, 

parim kanal valitakse automaatselt. Muutmine ei ole vajalik, välja arvatud juhul kui 

esineb häireid teise ligidusesasuva seadme poolt.  

Klikkige jätkamiseks Next. 
 

6. Klikkige lõpetamiseks Finish. 
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4. Ruuteri konfigureerimine 
 

Põhifunktsioonid ja konfigureerimine. 
 

4.1 Sisselogimine 
 

Peale edukat sisselogimist näete vasakul ääres põhimenüüde valikut. Paremal pool kuvatakse 

vastavad selgitused ja juhendid.  

 

 
 

Järgneb funktsioonide kirjeldus:  
 

4.2 Status olekumenüü 

Kuvatakse informatsioon ruuteri hetkeoleku kohta.  
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4.3 Quick Setup kiirseadistusmenüü 

Informatsioon juhendi punktis 3.2 Installeerimine. 

 

4.4 WPS menüü 
Uute juhtmevabade seadmete kiire olemasolevasse võrku lisamine, kasutades WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) funktsiooni.  

 
a). Valige menüüst “WPS”, avaneb järgnev menüüaken. 
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 WPS Status – Lubage või keelake WPS funktsioon. 
 

 Current PIN – Ruuteri hetkelkasutatav PIN. Vaikimisi määratud PIN leiate ruuteri küljes 

asuvalt sildilt.  

 Restore PIN – Vaikimisi määratud PIN taastamine. 
 

 Gen New PIN – Klikkige ruuterile uue, juhuslikult määratud PIN valimiseks. Uue PIN 

määramine suurendab võrgu turvalisust.  

 Disable PIN of this device – Ruuteri PIN manuaalne keelamine. Funktsioon keelatakse 

automaatselt kui ruuter saab mitmeid ebaõnnestunud katseid välise registri autentimiseks.  

 Add Device – Olemasolevasse võrku uue seadme manuaalne lisamine.  

b). Uue seadme lisamiseks: 
 

Kui juhtmevaba adapter toetab WPS funktsiooni, saate luua juhtmevaba ühenduse nupuvajutuse 

(PBC) või PIN meetodiga.  
 

Märkus: 

Edukaks WPS kaudu ühenduse loomiseks peaksite määrama ka uue seadme WPS seaded. 

I. Kasutage Wi-Fi Protected Setup nuppu 

Kasutage seda meetodit kui seadmel on olemas Wi-Fi Protected Setup nupp. 

         1: Vajutage ühe sekundi jooksul ruuteri tagaküljel asuvat WPS/RESET nuppu.  
 

Võite ka määrata WPS olekuks Enabled ning klikkida Add Device nuppu, seejärel valige 

“Press the button of the new device in two minutes” ning klikkige Connect (näidis 

järgneval joonisel). 
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         2:  Vajutage ja hoidke lisatava seadme WPS nuppu. 

         3:  W i-Fi Protected Setup LED vilgub seadistusprotsessi ajal 2 minutit.  

         4:  Seade on edukalt lisatud kui WPS LED sütttib. 

         5:  Lisainformatsiooni leiate lisatava seadme kasutusjuhendist.  
 

II. Sisestage lisaseadme PIN ruuterisse 

Kasutage seda meetodit kui lisataval seadmel on olemas Wi-Fi Protected Setup PIN number. 

         1:   Määrake WPS olekuks Enabled ning klikkige Add Device, avaneb järgmine aken:  
 

 
 

         2:   Sisestage lisatava seadme PIN number, seejärel klikkige Connect. 

         3:   “Connect successfully” kuvatakse ekraanile, kui seade on edukalt lisatud.  

III. Ruuteri PIN sisestamine lisatavasse seadmesse 

Kasutage seda meetodit kui lisatav seade küsib ruuteri PIN numbrit.  
 

         1:   Sisestage lisatavasse seadmesse PIN mille leiate ruuteri Wi-Fi Protected Setup 

menüüst (on trükitud ka ruuteri küljes olevale sildile).  

         2:   Wi-Fi Protected Setup LED vilgub seadmistamise ajal 2 minutit.  

         3:   Kui seade on edukalt lisatud, süttib WPS LED. 

         4:   Lisainformatsiooni leiate lisatava seadme kasutusjuhendist.  
 

Märkus: 
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1) Ruuteri WPS  LED  põleb roheliselt 5 minuti jooksul, kui seade on edukalt võrku lisatud.  

2) WPS funktsiooni ei saa kasutada kui ruuteri Wireless funktsioon on keelatud. Kontrollige 

eelnevalt et funktsioon oleks lubatud.  

 

4.5 Network võrgumenüü 
 

 
 

Network menüüs on kolm alamenüüd: WAN, MAC Clone ning LAN. Klikkige seadistamiseks 

soovitud funktsioonil.  

4.5.1 WAN seaded 

Valige menüüs “Network→WAN”, et määrata WAN IP parameetrid. 

1. Kui teie internetiteenuse pakkuja võimaldab DHCP teenuse, valige tüübiks Dynamic IP, 

ning ruuter saab IP parameetrid internetiteenuse pakkujalt automaatselt:  
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Lehel kuvatakse WAN IP parameetrid, sealhulgas IP aadress, Subnet Mask, Default 

Gateway jne. Klikkige parameetrite uuendamiseks internetiteenuse pakkuja kaudu Renew 

nupul.  

 MTU Size – Tavapärane MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus enamikes Ethernet 

võrkudes on 1500 baiti. Suurust ei ole soovitatav muuta, välja arvatud juhul kui see on vajalik 

internetiteenuse pakkuja jaoks.  

 Use These DNS Servers – Kui teie internetiteenuse pakkuja annab ühe või kaks DNS 

aadressi, valige valik Use These DNS Servers ning sisestage aadressid vastavatele 

väljadele. Vastasel juhul määratakse DNS serverid dünaamiliselt internetiteenuse pakkuja 

poolt.  

Märkus: 

Kui veebilehe avamisel esineb peale DNS serveri seadete määramist probleeme, on seaded 

tõenäoliselt ebakorrektselt määratud. Kontakteeruge vajadusel oma internetiteenuse pakkujaga 

DNS serveri aadressi saamiseks.  

 Get IP with Unicast DHCP – Mõnede internetiteenuse pakkujate DHCP serverid ei toeta 

ülekanderakendusi. Kui te ei leia IP aadressi tavaviisil, võite valida selle valiku (vajalik väga 

harvadel juhtudel).  

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

2. Kui teie internetiteenuste pakkuja annab staatilise või fikseeritud IP aadressi, Subnet Maski, 

Gateway ning DNS seaded, valige Static IP. Avaneb seadistusmenüü. 

 

 
 

 IP Address – Sisestage oma internetiteenuse pakkuja antud IP aadress.  
 
 Subnet Mask – Sisestage Subnet Mask, tavaliselt on see 255.255.255.0. 
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 Default Gateway - (Valikuline)  Sisestage Gateway IP aadress. 

 MTU Size - Tavaline MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus enamikes Ethernet võrkudes 

on 1500 baiti. Vaikimisi määratud MTU Size väärtust ei ole soovitatav muuta, välja arvatud 

juhul kui see on nõutav teie internetiteenuse pakkuja poolt.  

 Primary/Secondary DNS - (Valikuline) Sisestage üks või kaks DNS aadressi.  

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

3. Kui teie internetiteenuse pakkuja pakub PPPoE ühendust, valige valik PPPoE/Russia 

PPPoE. Seejärel määrake parameetrid.  

 

 
 

 User Name/Password – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud kasutajanimi ja 

salasõna. Kontrollige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt.  

 Secondary Connection – Kasutatav ainult PPPoE ühendusega. Kui teie internetiteenuse 

pakkuja võimaldab eriühenduse tüüpi, näiteks dünaamiline/staatiline IP ühendumaks 

lokaalsesse võrku, võite märkida selle valiku.  

 Disabled  -  Vaikimisi seadetes on see valik keelatud, kasutusel on ainult PPPoE 

ühendus. Muutmine ei ole soovitatav.  
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 Dynamic IP – Märkige see valik kui kasutate dünaamilist IP sekundaarse ühendusena.  

 Static IP – Märkige see valik kui kasutate sekundaarse ühendusena staatilist IP.  
 

 Connect on Demand – Sellel reziimil lõpetatakse internetiühendus automaatselt määratud 

inaktiivsusaja (Max Idle Time) järel, ning luuakse taas kui soovite ligipääsu internetile. Kui 

soovite hoida internetiühenduse kogu aeg aktiivsena, sisestage Max Idle Time väljale “0”. 

Vastasel juhul sisestage soovitud ooteaeg minutites, enne internetiühenduse katkestamist.  

 Connect Automatically – Ühendus luuakse katkemisel automaatselt uuesti.  

 Time-based Connecting – Ühendus luuakse ainult perioodil määratud algusajast määratud 

lõpuajani (formaadis tunnid:minutid). 

Märkus: 

Time-based Connecting funktsiooni saab kasutada ainult juhul kui olete eelnevalt määranud 

süsteemiaja seaded valikus System Tools -> Time. 

 
 Connect Manually – Klikkige koheseks ühendamiseks/ühenduse katkestamiseks Connect/ 

Disconnect nupul. See reziim toetab ka Max Idle Time funktsiooni nagu Connect on 

Demand reziimil. Internetiühenduse saab automaatselt katkestada peale määratud 

inaktiivsusperioodi ning taasühendada kui üritate internetti kasutada.  

Klikkige koheseks ühendamiseks Connect. Klikkige koheseks ühenduse katkestamiseks 

Disconnect. 

Ettevaatust: vahel ei katkestata määratud ooteaja järel internetiühendust, kuna osad programmid 

kasutavad taustal pidevalt internetiühendust.  

Lisaseadete määramiseks ja kontrollimiseks klikkige Advanced, avaneb järgmine menüüaken.  
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 MTU Size - Vaikimisi on määratud 1480 baiti. Väärtust ei ole soovitatav muuta, välja arvatud 

juhul kui see on nõutav teie internetiteenuse pakkuja poolt.  

 Service Name/AC Name – Teenuse nimi ja AC (Access Concentrator) nimi, mida ei peaks 

määrama, välja arvatud juhul kui olete kindel et see on internetiteenuse pakkuja poolt 

nõutav. Enamikel juhtudel võib need väljad jätta tühjaks.  

 ISP Specified IP Address – Kui teie internetiteenuse pakkuja ei määra ruuterile sisse 

logides automaatselt IP aadresse, klikkige valikul “Use IP address specified by ISP” ning 

sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud IP aadress.  

 Detect Online Interval – Ruuter tuvastab Access Concentratori määratud intervalliga. 

Vaikimisi on väärtuseks määratud “0” (ei tuvasta). Võimalik on määrata väärtus vahemikus 0 

– 120.  

 DNS IP address – Kui teie internetiteenuse pakkuja ei määra ruuterile sisselogimisel 

automaatselt DNS aadresse, klikkige valikul “Use the following DNS servers” ning 

sisestage primaarne DNS server. Kui olemas on ka sekundaarne DNS serveri aadress, 

sisestage ka see.  

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

4. Kui teie internetiteenuse pakkuja pakub BigPond  Cable  (või  Heart Beat Signal) ühendust, 

valige valik BigPond Cable, ning sisestage vastavad parameetrid. 
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 User Name/Password – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud kasutajanimi ja 

salasõna. Jälgige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt.  

 Auth Server – Sisestage autentimisserveri IP aadress või host nimi.  
 
 Auth Domain – Sisestage domeeni suffix serveri nimi vastavalt oma 

asukohale, näiteks:  

NSW / ACT - nsw.bigpond.net.au 

VIC / TAS / WA / SA / NT - vic.bigpond.net.au 

QLD - qld.bigpond.net.au 
 
 MTU Size – Tavaline MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus enamikele Ethernet 

võrkudele on 1500 baiti. Ei ole soovitatav muuta, välja arvatud juhul kui see on nõutav 

internetiteenuse pakkuja poolt.  

 Connect on Demand – Sellel reziimil katkestatakse internetiühendus automaatselt peale 

määratud inaktiivsusperioodi (Max Idle Time). Ühendus taastatakse kui üritate internetti 

kasutada. Kui soovite et internetiühendus oleks pidevalt aktiivne, määrake Max Idle Time 

väljal väärtus “0”. Vastasel juhul määrake soovitud ooteaeg internetiühenduse katkestamiseni 

minutites.  
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 Connect Automatically – Ühendus taasluuakse selle katkemisel automaatselt.  

 Connect Manually – Klikkige koheseks ühendamiseks/lahtiühendamiseks 

Connect/Disconnect nupul. Reziim toetab ka Max Idle Time funktsiooni nagu Connect on 

Demand reziimil. Internetiühenduse saab automaatselt katkestada määratud 

inaktiivsusperioodi järel ning taasluua kui üritate internetti kasutada.  

Klikkige koheseks ühendamiseks Connect, koheseks ühenduse katkestamiseks Disconnect. 

Ettevaatust: vahel ei katkestata määratud ooteaja järel internetiühendust, kuna osad programmid 

kasutavad taustal pidevalt internetiühendust. 

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

5. Kui teie internetiteenuse pakkuja pakub L2TP ühendust, valige valik L2TP/Russia L2TP. 

Määrake parameetrid.  
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 User Name/Password – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud kasutajanimi ja 
salasõna. Kontrollige et kasutaksite suur- ja väiketähti korrektselt.  

 Dynamic IP/ Static IP – Valige internetiteenuse pakkuja poolt määratud valik. Klikkige 

koheseks ühendamiseks Connect. Klikkige ühenduse katkestamiseks Disconnect. 

 Connect on Demand – Võite seadistada ruuteri katkestama internetiühenduse peale määratud 

inaktiivsusaja (Max Idle Time) möödumist. Kui ühendus on inaktiivsuse tõttu katkestatud, saate 

selle taastada määrates Connect on Demand valiku, sel juhul taasluuakse ühendus niipea 

kui üritate internetti kasutada. Kui soovite et internetiühendus oleks pidevalt aktiivne, määrake 

Max Idle Time väljale väärtus “0”, vastasel juhul määrake soovitud ooteaeg enne ühenduse 

katkestamist minutites.  

 Connect Automatically – Taasühenda ühenduse katkemisel automaatselt.  

 Connect Manually – Ruuteri manuaalne ühendamine ja ühenduse katkestamine. Peale määratud 

inaktiivsuse (Max Idle Time) aega katkestab ruuter internetiühenduse ning ühendust ei 

taastata automaatselt kohe kui üritate internetti kasutada. Kui soovite et internetiühendus 

oleks pidevalt aktiivne, määrake Max Idle Time väljale väärtus “0”, vastasel juhul määrake 

soovitud ooteaeg minutites.  

Ettevaatust: vahel ei katkestata määratud ooteaja järel internetiühendust, kuna osad 

programmid kasutavad taustal pidevalt internetiühendust. 

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

6. Kui teie internetiteenuse pakkuja pakub PPTP ühendust, valige valik PPTP/Russia PPTP 

ning sisestage vajalikud parameetrid.  
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 User Name/Password – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud kasutajanimi ja 

salasõna. Kontrollige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt.  

 Dynamic IP/ Static IP – Valige vastavalt internetiteenuse pakkuja poolt pakutav ning 

sisestage internetiteenuse pakkuja IP aadress või domeeninimi.  

Kui valite staatilise IP ja sisestate domeeninime, peaksite sisestama ka internetiteenuse 

pakkujalt saadud DNS. Seejärel klikkige salvestamiseks Save. 

Klikkige koheseks ühendamiseks Connect, ühenduse katkestamiseks Disconnect. 

 Connect on Demand – Määrake soovi korral ruuteri internetiühenduse automaatne 

katkestamine peale määratud inaktiivsuse (Max Idle Time) perioodi. Kui ühendus on 

inaktiivsuse tõttu katkestatud, võimaldab Connect on Demand funktsioon ruuteril ühenduse 

automaatselt taasluua kui üritate internetti kasutada. Kui soovite et internetiühendus oleks 

pidevalt aktiivne, määrake Max Idle Time välja väärtuseks “0”, vastasel juhul  
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sisestage soovitud ooteaeg enne internetiühenduse katkestamist minutites.  

 Connect Automatically – Automaatne taasühendus ühenduse katkemisel.  

 Connect Manually – Määrake soovi korral ruuteri manuaalne internetiga ühendamine ja 

ühenduse katkestamine. Peale määratud inaktiivsuse (Max Idle Time) perioodi katkestab 

ruuter ühenduse, ühendust ei looda automaatselt uuesti kui üritate internetti taas kasutada. 

Kui soovite et internetiühendus oleks pidevalt aktiivne, määrake Max Idle Time välja 

väärtuseks “0”, vastasel juhul soovitud ooteaeg.  

Ettevaatust: vahel ei katkestata määratud ooteaja järel internetiühendust, kuna osad 

programmid kasutavad taustal pidevalt internetiühendust. 

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Märkus: 

Kui te ei tea või ei ole kindel kuidas sobivat ühenduse tüüpi valida, klikkige Detect nuppu. See 

võimaldab ruuteril otsida automaatselt teie internetiühenduse servereid ja protokolle. Tuvastatud 

ühenduse tüüp kuvatakse ekraanile. See informatiivne teave, kontrollige vajadusel 

internetiühenduse tüüpi internetiühenduse pakkuja kaudu. Ruuter võib tuvastada järgnevat tüüpi 

internetiühendusi:  

 PPPoE - PPPoE ühendus mis vajab kasutajanime ja salasõna. 
 

 Dynamic IP – Dünaamilise IP ühendus. 
 

 Static IP – Staatilise IP ühendus. 
 

Ruuter ei tuvasta PPTP/L2TP/BigPond tüüpi ühendusi, kui teie internetiteenuse pakkuja kasutab 

seda tüüpi ühendust, peate määrama seaded manuaalselt.  

4.5.2 MAC Clone seaded 

Valige WAN MAC aadressi seadete määramiseks “Network→MAC Clone”.  
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Mõnede internetiteenuse pakkujate puhul on vajalik registreerida seadme MAC aadress. 

Muutmine on vajalik väga harva.  

 WAN MAC Address – WAN pordi MAC aadress. Kui internetiteenuse pakkuja vajab MAC 

aadressi registreerimist, sisestage see väljale formaadis XX-XX-XX-XX-XX-XX. 

 Your PC's MAC Address – Ruuteriga ühendatud arvuti MAC aadress. Kui MAC aadress 

on vajalik, klikkige Clone MAC Address To nupule ning WAN MAC Address väli 

täidetakse.  

Klikkige WAN pordi MAC aadressi tehaseseadistuse taastamiseks Restore Factory MAC. 

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Märkus: 

MAC Address Clone funktsiooni saab kasutada ainult LAN ühendatud arvutiga. 
 

4.5.3 LAN seaded 

Valige menüüs LAN IP parameetrite määramiseks “Network→LAN”. 
 

 
 

 MAC Address – Ruuteri füüsiline aadress nagu see LAN paistab. Väärtus ei ole muudetav.  
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 IP Address – Sisestage ruuteri IP aadress või taastage algseadistus (192.168.0.1). 

 Subnet Mask – Tavaliselt kasutatakse 255.255.255.0. 

 IGMP Proxy – Määrake lubatuks kui soovite vaadata TV läbi IGMP. 
 

Märkus: 

1. Kui muudate LAN IP aadressi, peate ruuterisse logimiseks kasutama uut IP aadressi.  

2. Kui uus määratud LAN IP aadress ei ole sama mis alavõrgus, muutub DHCP serveri IP 

aadress vastavalt samal ajal, kuid Virtual Server ja DMZ Host muutub kui need ümber 

seadistatakse.  

 
4.6 Wireless juhtmevaba võrgu menüü 

 

 
 

Wireless menüüs on viis alamenüüd: Wireless Settings, Wireless Security, Wireless MAC 

Filtering, Wireless Advanced ning Wireless Statistics.  

4.6.1 Wireless juhtmevaba võrgu seaded 

Valige Wireless→Wireless Setting, kui soovite muuta ja määrata juhtmevaba võrgu 

põhiseadeid.  
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 Wireless Network Name – Sisestatav nimetus võib olla kuni 32 tähemärki pikk. Sama 

SSID (Service Set Identification) nimetusega peavad olema kõik võrgus olevad seadmed. 

Vaikimisi on SSID nimeks määratud TP-LINK_XXXX (XXXX on ruuteri MAC aadressi neli 

viimast numbrit). Jälgige et sisestaksite suur- ja väiketähed korrektselt (nt TEST ei ole sama 

mis test). 

 Mode – Valige reziim. Vaikimisi on määratud 11bgn mixed. 

11bg mixed – Valige kui kasutate mõlemat 802.11b ning 802.11g. 

11bgn mixed – Valige kui kasutate koos 802.11b, 11g ning 11n. Võite valida soovitud 

juhtmevaba reziimi, kuid on soovitatav valida reziim 802.11b&g&n, nii et kõik juhtmevabad 

seadmed (802.11b, 802.11g, 802.11n) saavad luua ruuteriga ühenduse. 

 Channel width – Valige rippmenüüst. Vaikimisi on määratud kanali automaatseadistus.  

Märkus: 

Kui Mode väljal on valitud 11bg mixed, siis määratakse Channel Width väärtuseks 

automaatselt 20M, ning seda ei saa muuta.  
 

 Channel – Määrab kasutatava töösageduse. Vaikimisi on määratud seadeks Auto, parim 

kanal määratakse automaatselt. Muutmine ei ole vajalik, välja arvatud juhul kui tekivad 

häired mõne lähedalasuva seadme tõttu.  

 Enable Wireless Router Radio – Juhtmevaba ligipääsu lubamine/keelamine. Kasutage 

lubamiseks või keelamiseks seadme Wi-Fi nuppu.  

 Enable SSID Broadcast – Kui määrate valiku lubatuks, on seade oma nime (SSID) järgi 

leitav.  

 Enable WDS Bridging – Märkige valik kui soovite WDS lubada. Selle funktsiooniga saab 

ruuter ühendada kaks või rohkem WLAN. Kui olete selle valiku valinud, määrake järgnevad 

parameetrid.  
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 SSID (to be bridged) - AP SSID mille ruuter ühendab. Võite kasutada ühendatava SSID 

valimiseks ka otsingufunktsiooni.  

 BSSID (to be bridged) – AP BSSID mille ruuter ühendab. Võite kasutada ühendatava 

BSSID valimiseks ka otsingufunktsiooni.  

 Survey – Klikkige hetkel kanalit kasutava AP leidmiseks.  
 

 WDS Mode – Määrab kasutatava WDS reziimi. Ei oel vajalik muuta, välja arvatud juhul 

kui võrgus esineb kommunikatsiooniprobleeme. Automaatseadistuseks valige valik 

Auto.  

 Key type – Soovitatav valida sama mida kasutate AP turvaseadetes.  

 WEP Index – Valige see valik kui Key type on määratud WEP(ASCII) või WEP(HEX).  

 Auth Type – Valige kui Key type on määratud WEP(ASCII) või WEP(HEX).  

 Password – Sisestage salasõna kui see on vajalik AP ruuteriga ühendamiseks.  

4.6.2 Wireless Security seaded 

Valige turvaseadete määramiseks alamenüü “Wireless→Wireless Security”. 

Ruuter toetab viite juhtmevaba turvareziimi: WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi 

Protected Access), WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), WPA2-PSK (Pre-Shared Key), WPA-PSK 

(Pre-Shared Key). 
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 Disable Security – Märkige see valik turvaseadete keelamiseks. On tungivalt soovitatav 

turvaseadeid mitte keelata.  

 WPA/WPA2 – Personal (Recommended) - WPA/WPA2 autentimistüüp, baseerub 

eeljagatud paroolifraasil.  

 Version - Valige rippmenüüst WPA-PSK turvaversioon. Vaikimisi on seadeks määratud 

Automatic, mis saab valida WPA-PSK või WPA2-PSK vahel. 

 Encryption – Kui autentimistüübiks on määratud WPA-PSK või WPA, saate valida 

krüpteerimiseks Automatic, TKIP või AES. 

Märkus: 

Ei ole soovitav määrata koos valikud WPA/WPA2 – Personal (Recommended) ja TKIP 

krüpteerimine, seade kuvab punases kirjas hoiatuse nagu on näidatud alloleval joonisel.  
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 Wireless Password – Kasutage sisestamiseks 8 – 63 ASCII tähemärki või 8 – 64 

Hexadecimal tähemärki. 

 Group Key Update Period – Määrake uuendusintervall sekundites. Väärtus peaks olema 

30 või suurem. Uuenduse keelamiseks määrake väärtuseks “0”.  

 
Klikkige salvestamiseks Save. 

 

 WPA /WPA2 – Enterprise - Baseerub Radius serveril. 
 

 Version – Valige rippmenüüst WPA turvaversioon. Vaikimisi seade on Automatic, mis valib 

automaatselt WPA või WPA2 vahel.  

 Encryption -  Valige Automatic, TKIP või AES. 

Märkus: 

Ei ole soovitatav valida koos WPA/WPA2 ning TKIP krüpteerimist, seade kuvab punase 

hoiatusteksti.  

 

 
 

 Radius Server IP – Sisestage Radius serveri IP aadress. 
 

 Radius Port – Sisestage Radius teenuse port. 
 

 Radius Password – Sisestage Radius serveri salasõna. 
 

 Group Key Update Period – Määrake võtme uuendusintervall sekundites. Väärtus peaks 

olema 30 või suurem. Uuenduste keelamiseks määrake väärtuseks “0”.  
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 WEP – Baseerub IEEE 802.11 standardil. Selle võimaluse valikul kuvab seade joonisel 

näidatud hoiatuse. 

 

 
 

 Type – Valige WEP turvalisuse tüüp rippmenüüst. Vaikimisi on määratud seade 

Automatic, mis valib automaatselt Open System või Shared Key. 

 WEP Key Format – Valikus on Hexadecimal ja ASCII formaadid. Hexadecimal formaat 

võimaldab kasutada märke 0-9, a-f, A-F; ASCII formaat võimaldab kasutada kõiki 

tähemärke ja numbreid.  

 WEP Key- Valige millist neljast võtmest kasutatakse ning sisestage vastav loodud WEP 

võti. Kontrollige et need oleksid samad kõikides võrguga ühendatud seadmetes.     

 Key Type – Valige krüpteerimiseks WEP võtme pikkus (64-bit, 128-bit, 152-bit.). 

"Disabled" näitab ebakorrektset sisestust.  

64-bit -  Sisestada saab kuni 10 Hexadecimal (0-9, a-f, A-F) või 5 ASCII tähemärki. 

128-bit – Sisestada saab kuni 26 Hexadecimal (0-9, a-f, A-F) või 13 ASCII tähemärki. 

152-bit – Sisestada saab kuni 32 Hexadecimal (0-9, a-f, A-F) või 16 ASCII tähemärki. 

Märkus: 

Kui võtit ei ole määratud, on juhtmevaba turvafunktsioon keelatud ka juhul kui olete valinud 

autentimistüübiks Shared Key. 

4.6.3 Wireless MAC Filtering seaded  

Valige seadete määramiseks menüüvalik “Wireless→MAC Filtering”. 
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Juhtmevabade kasutajaseadmete filtreerimiseks MAC aadressi järgi klikkige Enable. Vaikimisi 

seadega on funktsioon keelatud.  

 
 MAC Address – Filtreeritava seadme MAC aadress.  

 
 Status – Määrake olekuks lubatud või keelatud. 

 
 Description – Seadme lühikirjeldus. 

 
Juhtmevaba seadme MAC aadressi lisamiseks klikkige Add New… Avaneb "Add or Modify 

Wireless MAC Address Filtering entry" menüüaken: 
 

 
 

MAC aadressi lisamiseks või muutmiseks: 
 

1. Sisestage MAC aadress MAC Address väljale, formaadiga XX-XX-XX-XX-XX-XX  (näiteks: 
00-0A-EB-00-07-8A). 

2. Lisage Description väljale seadme lühikirjeldus (näiteks: juhtmevaba jaam A).  

3. Status – Valige rippmenüüst lubatud või keelatud. 

 
4. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Sisestatud informatsiooni kustutamiseks või muutmiseks: 
 

1. Klikkige muudetava kirje valikul Modify. Kustutamiseks klikkige Delete. 

2. Muutke soovitud informatsioon.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide sisestuste lubamiseks Enable All.     

Klikkige kõikide sisestuste keelamiseks Disable All.  

Klikkige kõikide sisestuste kustutamiseks Delete All.  

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next.  
 

Klikkige eelmisele lehele liikumiseks Previous.  
 

Näidis: Kui soovite võimaldada ruuterile ligipääsu seadmetele A (MAC aadressiga 00-0A-EB-00-

07-8A) ning B (MAC aadressiga 00-0A-EB-00-23-11), ning keelata ruuterile juurdepääsu kõikidele 

teistele juhtmevabadele seadmetele, kasutage Wireless MAC Address Filtering funktsiooni 

järgnevalt:  

1. Klikkige funktsiooni lubamiseks Enable. 
 

2. Valige Filtering Rules valik “Allow the stations specified by any enabled entries in the list 

to access”.  

3. Kustutage või keelake kõik eelnevalt sisestatud sisestused. 
 

4. Klikkige Add New... ning sisestage MAC address väljale MAC aadress 00-0A-EB-00-07-8A 

/00-0A-EB-00-23-11, seejärel sisestage seadmete lühikirjeldus, näiteks juhtmevaba jaam A/B. 

Valige Status rippmenüüst valik Enabled. Klikkige salvestamiseks Save. 

Näidiskuva:  
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4.6.4 Wireless Advanced juhtmevaba võrgu lisaseaded 

Valige lisaseadete määramiseks menüüvalik “Wireless→Wireless Advanced”. 
 

 
 

 Transmit Power – Valige kõrge, keskmine või madal edastusvõimsus. Vaikimisi 

määratud ja soovitatav on valik High.  

 Beacon Interval – Sisestage intervalli väärtus vahemikus 20-1000 millisekundit. 

Vaikimisi on määratud väärtuseks 100. 

 RTS Threshold – Määrake RTS (Request to Send) lävi. Vaikimisi määratud väärtus 

on 2346. 

 Fragmentation Threshold – Vaikimisi määratud ja soovituslik väärtus on 2346. 

 DTIM Interval – Määrake väärtus 1 – 255 Beacon intervalli. Vaikimisi on väärtuseks 

määratud 1, mis tähendab et DTIM Intervall on sama mis Beacon Intervall. 



TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter 

-43- 

 

 

 

 Enable WMM - WMM Tungivalt soovitatav määrata see funktsioon lubatuks.  

 Enable Short GI – Soovitatav kasutada, suurendab andmevõimsust vähendades 

intervallaega.  

 Enabled AP Isolation – Selle funktsiooniga saate võrgusolevad seadmed üksteisest 

isoleerida. Seadmed saavad sel juhul suhelda ruuteriga kuid mitte üksteisega. Vaikimisi 

on see funktsioon keelatud.  

Märkus: 

Kui te ei ole käesolevate seadetega täpsemalt tuttav, on tungivalt soovitatav neid seadeid 

mitte muuta, see võib võrgu toimimist häirida.  

4.6.5 Wireless Statistics seaded 

Valige MAC aadressi, hetkeoleku ja saadud/saadetud pakettide nägemiseks menüüvalik 

“Wireless→Wireless Statistics”. 
 

 
 
 

 MAC Address – Ühendatud juhtmevaba seadme MAC aadress 
 

 Current Status – Ühendatud seadme olek: STA-AUTH/ STA-ASSOC/ STA-JOINED/ WPA/ 

WPA-PSK/ WPA2/  WPA2-PSK/ AP-UP/ AP-DOWN/ Disconnected 

 

 Received Packets – Vastuvõetud paketid 
 

 Sent Packets – Saadetud paketid 
 

Sellel lehel väärtusi muuta ei saa. Uuendamiseks kikkige Refresh. 

Kui ühendatud seadmeid on palju, kuvatakse need mitmel lehel. Klikkige järgmise lehekülje 

avamiseks Next, eelmisele lehele liikumiseks Previous. 

Märkus: 

Lehekülg uueneb automaatselt iga 5 sekundi järel.  
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4.7 Külalisvõrk 
 

 
 

4.7.1 Võrguseaded 

Avage seadete määramiseks “Guest Network → Wireless Settings”. 
 

 
 

 Allow Guest To Access My Local Network – Külaliskasutajate lubamine. 

 Enable Guest Network Bandwidth Control – Külalise võrguseadete kasutamise 

lubamine.  

 Egress Bandwidth For Guest Network – Üleslaadimiskiirus läbi WAN pordi.  

 Ingress Bandwidth For Guest Network – Allalaadimiskiirus läbi WAN pordi. 

 Guest Network – Külastajavõrgu funktsiooni lubamine või keelamine. 

 Network Name – Sisestage nimi, kuni 32 tähemärki. Sama nimi (SSID) tuleb määrata 

kõikidele külastajavõrgu seadmetele.  

 Wireless Security – Turvaseadete määramine. 



TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter 

-45- 

 

 

 

 Access Time – Ligipääsuaja määramine. 
 

 
4.8 DHCP menüü 

 

 
 

DHCP menüüs on kolm alamenüüd: DHCP Settings, DHCP Clients List ning Address 

Reservation. 

4.8.1 DHCP seaded 

Valige DHCP serveri seadete määramiseks “DHCP→DHCP Settings”. Vaikimisi on ruuter 

määratud DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serverina mis määrab TCP/IP seaded 

kõikidele LAN ruuteriga ühendatud arvutitele.  
 

 
 
 

 DHCP Server – Lubage või keelake DHCP server. Kui keelate serveri, peab võrgus olema 

teine DHCP server, vastasel juhul peate seadistama arvuti manuaalselt.  

 Start IP Address – Määrake DHCP serveri IP startaadress. Vaikimisi määratud startaadress 

on 192.168.0.100. 

 End IP Address – Määrake DHCP serveri IP lõppaadress. Vaikimisi määratud lõppaadress 

on 192.168.0.199. 
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 Address Lease Time – Aja hulk mille jooksul võrgu kasutajal on lubatud ruuteriühendust 

hetke dünaamilise IP aadressiga kasutada. Sisestage aeg minutites. Aja lõppedes saab 

kasutaja automaatselt uue dünaamilise IP aadressi. Valitav vahemik on 1~ 2880 minutit. 

Vaikimisi on määratud 120 minutit. 

 
 Default Gateway - (Valikuline) Soovitatav on sisestada ruuteri LAN pordi IP aadress. 

Vaikimisi on määratud 192.168.0.1 

 Default Domain - (Valikuline) Sisestage võrgu domeeninimi. 

 Primary DNS - (Valikuline) Sisestage võrguteenuse pakkujalt saadud DNS IP aadress. 

 Secondary DNS - (Valikuline) Kui teie võrguteenuse pakkuja pakub kaks DNS serverit, 

sisestage siia teise DNS serveri IP aadress.  

Märkus: 

Ruuteri DHCP serveri funktsiooni kasutamiseks peate määrama kõikidele LAN arvutitele "Obtain 

an IP Address automatically" reziimi. 

4.8.2 DHCP Clients List kasutajatenimekiri 

Valige informatsiooni kuvamiseks ruuteriühenduses seadmete kohta “DHCP→DHCP Clients List”. 
 

 
 

 ID – DHCP ühendatud seadmed 
 
 Client Name - DHCP ühendatud seadme nimetus 

 
 MAC Address - DHCP ühendatud seadme MAC aadress 

 
 Assigned IP - DHCP ühendatud seadmele ruuteri määratud IP aadress 

 
 Lease Time – DHCP ühendatud seadme ühendusaeg. Kui dünaamilise IP aadressi aeg on 

lõppenud, määratakse automaatselt uus dünaamiline IP aadress.  

Sellel lehel väärtuseid muuta ei saa. Uuendamiseks klikkige Refresh. 

4.8.3 Aadresside reserveerimine 

Valige menüüs reserveeritud aadresside vaatamiseks ja lisamiseks valik “DHCP→Address 

Reservation”. Kui reserveerite arvutile IP aadressi, saab see arvuti DHCP serveriga ühendudes  



TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter 

-47- 

 

 

 

alati sellesama IP aadressi. Reserveeritud IP aadressid tuleks määrata serveritele mis vajavad 

alalist IP seadistust.  
 

 
 

 MAC Address – Reserveeritava IP aadressiga arvuti MAC aadress.  

 Assigned IP Address – Reserveeritud ruuteri IP aadress.  

 Status – Seade lubamine või keelaminde. 
 

IP aadressi reserveerimiseks: 
 

1. Klikkige Add New …  
 

2. Sisestage lisatava arvuti MAC aadress (formaadis XX-XX-XX-XX-XX-XX) ning IP aadress. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Salvestatud seade muutmiseks või kustutamiseks: 
 

1. Klikkige muutmiseks muudetava seade valikul Modify või kustutamiseks Delete. 

2. Muutke soovitud informatsioon.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide seadete lubamiseks/keelamiseks Enable/ Disable All    

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All 
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Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

 

4.9 Forwarding edastusseaded 
 

 

Forwarding menüüs on neli alamenüüd: Virtual Servers, Port Triggering, DMZ ning UPnP.  
 

4.9.1 Virtuaalserverid 

Virtuaalserverite vaatamiseks ja lisamiseks valige menüüs “Forwarding→Virtual Servers”. 

Virtuaalservereid saab kasutada LAN avalike teenuste, näiteks DNS, e-mail ja FTP, 

seadistamisel. Virtuaalserverit defineeritakse kui teenindusporti, ning kõik taotlused internetist 

sellesse teenindusporti suunatakse ümber serveri IP kaudu määratud arvutisse. Igal arvutil mida 

kasutatakse virtuaalserverina, peab olema staatiline või reserveeritud IP aadress.  
 

 
 

 Service Port – Väliportide numbrid. Võite sisestada teeninduspordi või portide vahemiku 

formaadis XXX – YYY (XXX on alguspordi number, YYY lõpp-pordi number). 

 Internal Port – Teeninduspordiga seotud arvuti sisemise teeninduspordi number. Kui 

Internal Port on sama mis Service Port, võite jätta sisestamata, või sisestage spetsiifiline 

pordinumber kui Service Port on üksikport.  

 IP Address – Teeninduspordiga seotud arvuti IP aadress. 

 Protocol – Rakendusega kasutatav protokoll: TCP, UDP või All. 

 Status – Seadistuse olek, lubatud või keelatud.  
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Virtuaalserveri seadistamiseks: 

1. Klikkige Add New…  
 

2. Valige soovitu Common Service Port nimekirjast. Kui Common Service Port listis soovitut 

ei ole, sisestage teeninduspordi number või vahemik Service Port väljale. 

3. Sisestage arvuti IP aadress IP Address väljale. 

4. Valige kasutatav protokoll: TCP, UDP või All. 
 

5. Valige virtuaalserveri lubamiseks Enable. 

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Märkus: 

Kui arvutil või serveril on valikus rohkem kui üks teenindustüüp, valige veel üks valik Service, ning 

sisestage sama IP aadressiga arvuti või server.  

Salvestatud seadete muutmiseks või kustutamiseks: 
 

1. Klikkige muudetava seadistuse rea valikul muutmiseks Modify, kustutamiseks klikkige Delete. 

2. Muutke vajalik osa. 
 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide sisestatud valikute lubamiseks/keelamiseks Enable/Disable All. 

Klikkige kõikide sisestatud valikute kustutamiseks Delete All. 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

Märkus: 

Kui määrate virtuaalserveri teeninduspordiks 80, peate konflikti vältimiseks määrama Web 

management pordi System Tools –> Remote Management lehe kaudu mingi muu väärtusega, 

näiteks 8080.  
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4.9.2 Port Triggering menüüseaded 

Valige menüüs “Forwarding→Port Triggering”. Mõned rakendused vajavad tööks mitmekordseid 

ühendusi, näiteks internetimängud, videokonverentsid jne. Sellised rakendused ei tööta 

tavaseadetega NAT ruuteriga, vaid vajavad lisaks Port Triggering funktsiooni kasutamist.  
 

 
 

 
 Trigger Port – Väljuva liikluse port.  

 Trigger Protocol - Trigger Pordi kasutatav protokoll: TCP, UDP või All. 

 Incoming Port – Sisestada saab kuni 5 portide gruppi (või pordisektsiooni). Iga grupp tuleb 

eraldada komaga, näiteks: 2000-2038, 2050-2051, 2085, 3010-3030. 

 Incoming Protocol - Incoming portide protokoll: TCP, UDP või ALL. 

 Status – Seade lubamine või keelamine.  
 

Uue seade lisamine:  

1. Klikkige Add New…  

2. Valige rakendus Common Applications rippmenüüst, valikud Trigger Port ning Incoming 

Ports täidetakse seejärel automaatselt. Kui Common 
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Applications  valikus soovitavat rakendust ei leidu, sisestage  Trigger Port ning Incoming 

Ports manuaalselt.  

3. Valige Trigger Port protokoll Trigger Protocol rippmenüüst: TCP, UDP või All. 

4. Valige Incoming Ports protokoll Incoming Protocol rippmenüüst: TCP, UDP või All. 

5. Valige Status välja valik Enable. 

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Salvestatud seadete muutmiseks või kustutamiseks: 

1. Klikkige muutmiseks Modify või kustutamiseks Delete. 

2. Muutke soovitud informatsioon. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

Klikkige kõikide seadete lubamiseks Enable All        

Klikkige kõikide seadete keelamiseks Disable All        

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All 

 

4.9.3 DMZ seadete määramine 

DMZ host seadete määramiseks valige menüüs “Forwarding→DMZ”.  
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DMZ host edastab kõik pordid samaaegselt. Igal arvutil mille porti edastatakse peab olema selle 

DHCP Client funktsioon keelatud ning määratud uus staatiline IP aadress.  
 

 
 

Arvuti või serveri DMZ serveriks määramine:  
 

1. Klikkige Enable 
 

2. Sisestage lokaalne host IP aadress DMZ Host IP Address väljale 
 

3. Klikkige salvestamiseks Save 
 

Märkus: 

Peale DMZ host määramist tulemüür ei tööta.  

4.9.4 UPnP informatsioon 

Valige menüüs “Forwarding→UPnP”, kuvamaks informatsiooni UPnP (Universal Plug and Play) 

kohta.  
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 Current UPnP Status – UPnP funktsiooni saab lubada või keelata klikkides vastavalt 

Enable või Disable. Vaikimisi on seade lubatud.  

 Current UPnP Settings List – UPnP hetkeinformatsioon. 

 
 App Description - UPnP kirjeldus 

 
 External Port - Väliport 

 
 Protocol – Protokolli tüüp 

 
 Internal Port - Siseport 

 
 IP Address - UPnP seade mis on hetkel ruuteriga ühenduses 

 
 Status – Portide hetkeolek. “Enabled” näitab et port on aktiivne, vastasel juhul  mitteaktiiivne.  

Klikkige uuendamiseks Refresh. 
 

4.10 Security turvaseaded 
 

 

Security menüüs on neli alamenüüd: Basic Security, Advanced Security, Local Management 

ning Remote Management.  

4.10.1 Basic Security menüüseaded 

Valige seadete määramiseks menüüs “Security → Basic Security”. 
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 Firewall – Tulemüür kaitseb võrku välisrünnakute eest. Valige lubatud või keelatud: 

 SPI Firewall - SPI (Stateful Packet Inspection) aitab ennetada küberrünnakuid. 

Vaikimisi seadetes on see funktsioon lubatud, ei ole soovitatav muuta. 

 VPN - VPN Passthrough funktsioon peab olema lubatud kui soovite et IPSec, PPTP või 

L2TP protokolle kasutavad VPN tunnelid ruuteri tulemüürist läbi pääseksid.  

 PPTP Passthrough - Point-to-Point Tunneling protokoll (PPTP) võimaldab Point-to-Point 

protokollil (PPP) liikuda läbi IP võrgu. Võimaldamaks PPTP ruuterit läbida, ärge muutke 

vaikimisi määratud lubavat seadet (Enabled). 

 L2TP Passthrough - Layer 2 Tunneling protokoll (L2TP) võimaldab Point-to-Point 

sessioone internetis Layer 2 tasemel. Lubamiseks säilitage vaikimisi määratud seade 

(Enabled). 

 IPSec Passthrough - Internet Protocol Security (IPSec). Lubamiseks säilitage 

vaikimisi määratud seade (Enabled).  
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 ALG – Soovitatav on Application Layer Gateway (ALG) funktsioon lubada.  

 FTP ALG – Vaikimisi seadetes lubatud. 

 TFTP ALG – Vaikimisi seadetes lubatud.  

 H323 ALG – Vaikimisi seadetes lubatud.  

 RTSP ALG – Lubamiseks klikkige Enable. 

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

4.10.2 Advanced Security lisaseaded 

Lisaseadete määramiseks valige menüüs “Security → Advanced Security”.  
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 Packets Statistics Interval (5~60) – Vaikimisi määratud väärtus on 10. Rippmenüüs on 

võimalik valida väärtus vahemikus 5 – 60 sekundit.  

 DoS Protection – Funktsiooni lubamine või keelamine.  

Märkus: 

Dos Protection toimib ainult juhul kui Traffic Statistics valikus “System Tool → Traffic 

Statistics” on lubatud.  

 Enable ICMP-FLOOD Attack Filtering – Funktsiooni lubamine või keelamine. 

 ICMP-FLOOD Packets Threshold (5~3600) – Vaikimisi määratud väärtus on 50. 

Sisestada saab väärtuse vahemikus 5 ~ 3600.  

 Enable UDP-FLOOD Filtering – Funktsiooni lubamine või keelamine. 
 
 UDP-FLOOD Packets Threshold (5~3600) – Vaikimisi määratud väärtus on 500. Sisestada 

saab väärtuse vahemikus 5 ~ 3600.  

 Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering – Funktsiooni lubamine või keelamine. 

 TCP-SYN-FLOOD Packets Threshold (5~3600) – Vaikimisi määratud väärtus on 50. 

Sisestada saab väärtuse vahemikus 5 ~ 3600.  

 Ignore Ping Packet From WAN Port – Funktsiooni lubamine või keelamine. Vaikimisi on 

funktsioon keelatud.  

 Forbid Ping Packet From LAN Port – Funktsiooni lubamine või keelamine. Vaikimisi on 

funktsioon keelatud.  

Klikkige salvestamiseks Save. 
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4.10.3 Local Management menüüseaded 

Valige seadete määramiseks “Security → Local Management”. Võimaldab keelata LAN võrgu 

arvutitele ligipääsu ruuterile.  

 

 
 

Vaikimisi seadetes on määratud valik “All the PCs on the LAN are allowed to access the 

Router's Web-Based Utility”; kõikidele LAN arvutitele on ruuterile ligipääs lubatud. Kui soovite 

võimaldada ligipääsu ainult määratud arvutitele, valige valik “Only the PCs listed can browse 

the built-in web pages to perform Administrator tasks”, ning sisestage MAC aadressid 

formaadis XX-XX-XX-XX-XX-XX (Hexadecimal märgisüsteemis).  

Klikkige MAC aadressi lisamiseks Add.                                     

Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: 

Kui teie arvuti on blokeeritud kuid vajate taas ligipääsu ruuterile, hoidke 5 sekundi jooksul 

nõelaga all Reset nuppu (tagapaneelis olevas augus). Sellega taastate ruuteri tehaseseaded.  

4.10.4 Remote Management kaugjuhtimisseaded 

Valige ruuteri üle interneti kaugjuhtimisfunktsiooni seadete määramiseks menüüvalik “Security → 

Remote Management”.  
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 Web Management Port – Veebibrauseri ligipääsuks kasutatakse tavaliselt standartset 

HTTP porti 80. Soovi korral võite kasutada pordi numbrit vahemikus 1 – 65534, kuid ärge 

kasutage tavaportide numbreid.  

 Remote Management IP Address – Interneti kaudu ruuterisse logides kasutatav IP 

aadress. Funktsioon on keelatud kui selle väärtuseks (määratud vaikimisi) on 0.0.0.0. 

Funktsiooni lubamiseks sisestage tegelik IP aadress. Kui sisestate 255.255.255.255, saavad 

ligipääsu üle interneti kõik seadmed.  

Märkus: 

1. Ruuterile ligipääsuks sisestage brauseri aadressiribale ruuteri WAN IP aadress, seejärel 

koolon ja kohandatud pordi number. Näiteks, kui ruuteri WAN aadress on 202.96.12.8 ning 

kasutatava pordi number 8080, sisestage brauseri aadressiribale http://202.96.12.8:8080  

2. Vahetage ruuteri algne salasõna turvalise salasõna vastu.  
 

4.11 Lapse arvutikasutuskontrolli funktsioon  
 

Valige menüüvalik “Parental Control”, kui soovite kasutada ligipääsukontrolli näiteks lapse 

puhul, limiteerides ligipääsu teatud veebilehtedele ja kasutusaega.  
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 Parental Control – Valige funktsiooni lubamine või keelamine.  

 MAC Address of Parental PC – Sisestage kontrollarvuti MAC aadress või vajutage 

allpoolasuvat Copy To Above nuppu.  

 MAC Address of Your PC – Ruuterit kontrolliva arvuti MAC aadress. Kui MAC aadress on 

registreeritud, võite klikkida ülevaloleva MAC Address of Parental PC välja täitmiseks Copy 

To Above nuppu.  

 Website Description – Veebilehe kirjeldus. 

 Schedule – Kontrollitavale arvutile internetis viibimiseks lubatud ajaperiood.  

 Modify – Määratud seadete muutmine või kustutamine.  

 
Uue seade sisestamiseks:  

 

1. Klikkige Add New…  

2. Sisestage kontrollitava arvuti MAC aadress (formaadis 00-11-22-33-44-AA) väljale “MAC 

Address of Child PC”, või valige MAC aadress valiku “All Address in Current LAN” 
rippmenüüst.  

3. Sisestage ligipääsuloaga veebilehe kirjeldus (nt Luba TP-LINK) Website Description väljale. 

4. Sisestage veebilehe lubatud domeeninimi, täisnime või lühendina (nt TP-LINK) väljale 

“Allowed Domain Name”.  

5. Valige Effective Time rippmenüüst ajakava (nt Schedule_1) mida soovite kasutada. Kui 

sobivat graafikut ei ole, klikkige selle loomiseks punases kirjas märgitud valikule “Schedule”. 
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6. Valige Status väljal seade lubamine või keelamine. 
 

7. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide seadete lubamiseks Enable All.                   

Klikkige kõikide seadete keelamiseks Disable All.           

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

 

 
 

Näide: Kui soovite et lapse arvuti MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA pääseb veebilehele 

www.tp-link.com ainult laupäeviti, ning lapsevanema arvuti MAC aadressiga 00-11-22-33-44-BB 

oleks limiteerimata, toimige järgnevalt: 

1. Klikkige “Parental Control” menüül ja avage Parental Control Settings alamenüü. 

Märkige valik “Enable” ning sisestage MAC aadress 00-11-22-33-44-BB väl ja le “MAC 

Address of Parental PC”. 

2. Klikkige “Access Control → Schedule” ning avage Schedule Settings alamenüü. 

Klikkige uue seade loomiseks Add New... nupul. Looge ajakava graafik nimetusega 

Schedule_1, määratud päevaga laupäev ning ajamääranguga kogu päevaks- 24 tundi.  

3. Klikkige vasakul “Parental Control” menüül, liikumaks tagasi Add or Modify Parental 

Control Entry lehele: 

 Klikkige Add New...  

 Sisestage 00-11-22-33-44-AA väljale MAC Address of Child PC. 

http://www.tp-link.com/
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 Sisestage “Allow TP-LINK” väljale Website Description. 

 Sisestage “www.tp-link.com” väljale Allowed Domain Name. 

 Valige loodud graafik “Schedule_1” Effective Time rippmenüüst. 

 Märkige Status väljal valik Enable. 
 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Liikudes tagasi Parental Control Settings lehele kuvatakse nüüd järgnev:  
 

 
 

4.12 Juurdepääsukontrolli menüü 
 

 

Access Control menüüs on neli alamenüüd: Rule, Host, Target ning Schedule.  
 

4.12.1 Rule alamenüü 

Valige “Access Control → Rule”. 

http://www.tp-link.com/
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 Enable Internet Access Control – Märkige valituks kui soovite lubada Internet Access 

Control funktsiooni.  

 Rule Name – Reegli unikaalne nimetus.  
 
 Host – Vastava reegli valitud host. 

 
 Target – Vastava reegli valitud sihtmärk. 

 
 Schedule – Vastava reegli valitud graafik. 

 
 Status – Reegli olek, lubatud või keelatud. 

 
 Modify – Lisatud reegli muutmine või kustutamine. 

 
Uue reegli lisamine:  

 

1. Klikkige Add New…  

2. Määrake nimetus (nt Rule_1) väljal Rule Name. 

3. Valige Host rippmenüüst või valige uue lisamiseks “Click Here To Add New Host List”. 

4. Valige Target rippmenüüst või valige uue lisamiseks “Click Here To Add New Target List”. 

5. Valige graafik Schedule rippmenüüst või valige uue lisamiseks “Click Here To Add New 

Schedule”. 

6. Valige Action väljal Deny või Allow. 

7. Valige Status väljal seade lubamine või keelamine. 
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8. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide seadete lubamiseks Enable All.            

Klikkige kõikide seadete keelamiseks Disable All.                  

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 

Seadete järjekord on vabalt muudetav. Sisestage soovitud seadete ID numbrid ning klikkige 

vahetamiseks Move. 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

 

 
 

Näide: Kui soovite lubada seadmele MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA ligipääsu 

veebiaadressile www.tp-link.com ainult laupäeval ja pühapäeval, ajavahemikul 18:00 - 20:00, 

ning keelata teistel LAN seadmetel internetiligipääsu, toimige järgnevalt:  

1. Klikkige Host Settings menüü avamiseks “Access Control → Host”. Lisage uus seade 

kirjeldusega Host_1 ning MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA. 

2. Klikkige Target Settings menüü avamiseks “Access Control → Target”. Lisage uus seade 

kirjeldusega Target_1 ning domeeninimega www.tp-link.com. 

3. Klikkige Schedule Settings menüü avamiseks “Access Control → Schedule”. Lisage uus 

seade kirjeldusega Schedule_1, määratud päevadega laupäev ja pühapäev ning kellaajaga 

1800 - 2000. 

4. Klikkige Access Control Rule Management menüüsse tagasipöördumiseks “Access Control 

→ Rule”. Valige “Enable Internet Access Control” ning "Allow the packets specified by 

any enabled access control policy to pass through the Router". 

5. Klikkige uue reegli lisamiseks Add New...  
 

 Sisestage Rule Name väljale soovitud unikaalne nimetus, näiteks Rule_1. 

 Valige Host väljal Host_1. 
 

 Valige Target väljal Target_1. 
 

 Valige Schedule väljal Schedule_1. 

http://www.tp-link.com/
http://www.tp-link.com/
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 Valige Action väljal Allow. 
 

 Valige Status väljal Enable. 
 

 Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Access Control Rule Management lehel kuvatakse nüüd järgnev:  
 

 
 

4.12.2 Host menüü seaded 

Valige menüü “Access Control → Host”. Host list on vajalik Access Control Rule funktsioonile. 

 

 
 

 Host Description – Unikaalne nimetus. 
 
 Information -  IP või MAC. 

 
 Modify – Muutmine või kustutamine. 

 
Uue seade lisamine:  

 

1. Klikkige Add New…  

2. Valige Mode väljal IP või MAC aadress. 

 Kui valite IP aadressi: 

1) Looge Host Description väljal unikaalne nimetus (nt Host_1). 

2) Sisestage LAN IP Address väljale IP aadress. 

 Kui valite MAC aadressi: 

1) Looge Host Description väljal unikaalne nimetus (nt Host_1). 

2) Sisestage MAC Address väljale MAC aadress. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Kõikide seadete kustutamiseks klikkige Delete All. 
 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 
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Näiteks:  Kui soovite piirata internetikasutust seadmele MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA, 

määrake seaded järgnevalt:  

1. Klikkige Add New...  

2. Valige Mode väljal rippmenüüst MAC aadress.  

3. Looge Host Description väljal unikaalne nimetus (nt Host_1). 

4. Sisestage MAC Address väljale 00-11-22-33-44-AA. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Nüüd kuvatakse Host Settings lehel järgnev:  
 

 
 

4.12.3 Target menüü seaded 

Valige menüüst “Access Control → Target”. Target list on vajalik Access Control Rule seadele. 
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 Target Description – Unikaalne nimetus. 

 Information – Target võib olla IP aadress, port või domeeninimi. 

 Modify – Olemasoleva seade muutmine või kustutamine.  
 

Uue seade lisamiseks: 
 

1. Klikkige Add New…  

2. Valige Mode väljal IP aadress või domeeninimi. 

 Kui valisite IP aadressi: 

1) Looge Target Description väljal unikaalne nimetus (nt Target_1). 

2) Sisestage IP Address väljale targeti IP aadress. 

3) Valige Common Service Port rippmenüüst soovitud valik, Target Port väli 

täidetakse automaatselt. Kui Common Service Port rippmenüüs soovitavat valikut 

ei ole, sisestage Target Port manuaalselt.  

4) Valige Protocol väljal TCP, UDP, ICMP või ALL. 

 Kui valisite domeeninime: 

1) Looge Target Description väljal unikaalne nimi (nt Target_1). 

2) Sisestage Domain Name väljale domeeninimi täisnime või lühendina (nt tp-link). 

Sisestada saab 4 domeeninime.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 
 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 
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Näiteks: Kui soovite piirata internetikasutust seadmele MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA nii et 

see saaks ligipääsu vaid www.tp-link.com lehele, määrake seaded järgnevalt: 

1. Klikkige Add New…  

2. Valige Mode väljal rippmenüüst domeeninimi. 

3. Looge Target Description väljal unikaalne targeti nimi (nt Target_1). 

4. Sisestage Domain Name väljale www.tp-link.com. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Nüüd kuvatakse Target Settings lehel järgnev informatsioon: 

 

 

http://www.tp-link.com/
http://www.tp-link.com/
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4.12.4 Ajagraafiku seaded 

Valige menüüs “Access Control → Schedule”. Graafik on vajalik Access Control Rule seadele. 

 

 
 

 Schedule Description – Graafiku unikaalne nimi. 

 Day - Nädalapäev. 
 
 Time - Kellaaeg. 

 
 Modify – Graafiku muutmine või kustutamine. 

 
Uue graafiku lisamiseks: 

 
1. Klikkige Add New...  

2. Looge Schedule Description väljal graafikule unikaalne nimi (nt Schedule_1). 

3. Valige Day väljal soovitud nädalapäev/ad. 

4. Valige Time väljal kogu päev (24 tundi) või sisestage vastavatele väljadele alguse ja lõpu aeg.  

5. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 
 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 
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Näiteks: Kui soovite piirata interneti kasutamist seadmele MAC aadressiga 00-11-22-33-44-AA nii 

et sellel oleks ligipääs www.tp-link.com ainult laupäeval ja pühapäeval 18.00 – 20.00, määrake 

seadmed järgnevalt:  

1. Klikkige Add New...  
 

2. Looge Schedule Description väljal graafikule unikaalne nimi (nt Schedule_1). 

3. Märkige Day väljal valik Select Days ning valige laupäev ja pühapäev. 
 

4. Sisestage Time väljal algusaeg 1800 ja lõppaeg 2000. 
 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Schedule Settings lehel kuvatakse nüüd info järgnevalt: 
 

 
 

4.13 Advanced Routing suunamisseaded 
 

 

Advanced Routing menüs on kaks alamenüüd: Static Routing List ning System Routing 

Table.  

http://www.tp-link.com/
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4.13.1 Static Routing List seadete määramine 

Valige seadete määramiseks “Advanced Routing → Static Routing List”. Staatiline 

suunamine eelmäärab võrguinfo liikumisteekonna, jõudmaks määratud kohta. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisamiseks: 
 

1. Klikkige Add New…, 
 

 
 

2. Sisestage järgnevad andmed: 
 

 Destination Network – Sihtkohavõrgu või seadme aadress. 

 Subnet Mask – Sisestage Subnet Mask. 

 Default Gateway – Gateway seadme, mis võimaldab ühenduse ruuteri ja võrgu või 

seadme vahel, IP aadress. 

3. Valige Status rippmenüüst olek keelatud või lubatud. 

 
4. Klikkige salvestamiseks Save. 

 
Muud seaded: 

 
Klikkige kustutamiseks Delete. 
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Klikkige kõikide seadete lubamiseks Enable All.    

Klikkige kõikide seadete keelamiseks Disable All.    

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

4.13.2 System Routing Table infomenüü 
 

Valige informatsiooni kuvamiseks “Advanced Routing → System Routing Table”. Ekraanile 

kuvatakse kehtivad kasutuses seaded koos vastava informatsiooniga.  
 

 
 

 Destination Network – Sihtvõrgu või seadme aadress.  

 Subnet Mask - Subnet Mask informatsioon. 

 Gateway - Gateway seadme IP aadress.  

 Interface – Näitab kas sihtkoha IP aadress asub LAN & WLAN (sisevõrgud), või WAN (Internet). 
 

4.14 Bandwidth Control menüü seaded 
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Bandwidth Control menüüs on kaks alamenüüd:  

4.14.1 Control Settings alamenüü 

Valige menüüs “Bandwidth Control → Control Settings”. Määratavad väärtused peaksid 

jääma alla 100000Kbps. Täpsed andmed saate oma internetiteenuse pakkujalt.  

 

 
 

 Enable Bandwidth Control – Märkige seadete lubamiseks.  

 Line Type – Valige võrguühendusele vastav tüüp. Vajadusel kontakteeruge oma 

internetiteenuse pakkujaga.  

 Egress Bandwidth – Üleslaadimiskiirus WAN pordi kaudu. 

 Ingress Bandwidth – Allalaadimiskiirus WAN pordi kaudu.  
 

4.14.2 Rule List menüü seaded 

Valige menüüs “Bandwidth Control → Rule List”. 
 

 
 

 Description – Informatsioon, näiteks aadressivahemik. 
 

 Egress bandwidth – Max ja min üleslaadimine läbi WAN pordi, vaikimisi määratud 0. 

 Ingress bandwidth – Max ja min allalaadimine läbi WAN pordi, vaikimisi määratud 0. 
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 Enable - Olekukuva. 
 

 Modify – Klikkige muutmiseks Modify, kustutamiseks Delete. 
 

Lisamiseks/ muutmiseks:                                                                                           

1:  Klikkige Add New…  

2:  Sisestage vajalik informatsioon. 
 

 

3:  Klikkige salvestamiseks Save. 
 

4.15 IP & MAC Binding menüüseaded 
 

 
IP &MAC Binding menüüs on kaks alamenüüd: Binding Settings ning ARP List.  

 
4.15.1 Binding alamenüü 
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 MAC Address – LAN kontrollitud arvuti MAC aadress. 
 
 IP Address – LAN kontrollitud arvutile määratud IP Aadress.  

 
 Bind – Märkige valik ARP binding funktsiooni lubamiseks.  

 
 Modify – Olemasoleva seade muutmine või kustutamine.  

 
Kui soovite IP & MAC Binding seadet lisada või muuta, klikkige Add New või Modify, avaneb 

vastav menüü.  

 

 
 

IP & MAC Binding seade lisamiseks:  

1. Klikkige Add New.... 

2. Sisestage MAC aadress ja IP aadress.  

3. Märkige valik “Bind”. 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 

Olemasoleva seade muutmiseks või kustutamiseks:  

1. Leidke tabelist soovitud seade.  
 

2. Klikkige vastavalt soovile Modify või Delete. 

Olemasoleva seade leidmiseks:  

1. Klikkige Find. 

2. Sisestage MAC aadress või IP aadress.  
 

3. Klikkige Find. 
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Klikkige kõikide seadete lubamiseks Enable All.          

Klikkige kõikide seadete kustutamiseks Delete All. 

4.15.2 ARP List menüü 
 

Arvutis saate näha LAN ühendatud arvuteid AP nimekirja kaudu.  

 

 
 

 MAC Address – LAN arvuti MAC aadress. 

 
 IP Address – LAN arvuti määratud IP aadress. 

 
 Status – Näitab kas MAC ja IP aadressid on seotud või mitte.  

 
 Configure – Lisamine ja kustutamine. 

 
 Load – Seadme lisamine IP & MAC Binding nimekirja. 

 
 Delete – Seadme kustutamine. 

 
Klikkige kõikide seadmete sidumiseks Bind All (peale valikut Enable).      

Klikkige kõikide seadmete IP & MAC Binding listi lisamiseks Load All. 

Klikkige uuendamiseks Refresh. 
 

Märkus: 

Seadet ei saa IP & MAC Binding listi laadida kui selle IP aadress on juba eelnevalt laetud, menüü 

kuvab vastava teate.  

 

4.16 Dünaamiline DNS 
 

Valige seadete määramiseks menüüs “Dynamic DNS”. 
 

Ruuter võimaldab kasutada DDNS (Dynamic Domain Name System) funktsiooni, mis lubab hoida 

veebilehte, FTP serverit või e-maili serverit fikseeritud domeeninimega (nime määrate ise) ning 

dünaamilise IP aadressiga. Seejärel saavad teie poolt lubatud isikud ühenduda teie serveriga, 

sisestades domeeninime, sõltumata sellest mis on teie IP aadress.  
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Enne selle funktsiooni kasutamist peate registreeruma DDNS teenuslehel, nagu näiteks 

www.comexe.cn, dyn.com/dns, või www.noip.com. Dünaamilise DNS teenusepakkujalt saate 

vajaliku salasõna või võtme.  

4.16.1 Comexe.cn DDNS 
 

Kui valisite DDNS teenusepakkujaks www.comexe.cn, avaneb järgnev lehekülg:  

 

 

 
DDNS seadete määramiseks:  

 
1. Sisestage teenusepakkujalt saadud domeeninimi. 

 
2. Sisestage oma DDNS konto kasutajanimi. 

 
3. Sisestage oma DDNS konto salasõna. 

 
4. Klikkige sisselogimiseks Login. 

 
Connection Status – Kuvatakse DDNS teenuse ühenduse olek.                    

Klikkige väljalogimiseks Logout. 

 

4.16.2 Dyndns.org DDNS 
 

Kui valisite DDNS teenusepakkujaks dyn.com/dns, avaneb järgnev lehekülg:  

http://www.comexe.cn/
http://www.no-ip.com/
http://www.comexe.cn/
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DDNS seadete määramiseks:  
 

1. Sisestage oma DDNS konto kasutajanimi. 
 

2. Sisestage oma DDNS konto salasõna. 
 

3. Sisestage teenusepakkujalt saadud domeeninimi. 
 

4. Klikkige sisselogimiseks Login. 
 

Connection Status - Kuvatakse DDNS teenuse ühenduse olek.                                      

Klikkige väljalogimiseks Logout. 

4.16.3 No-ip.com DDNS 
 

Kui valisite DDNS teenusepakkujaks www.noip.com, avaneb järgnev lehekülg:  

 

 
 

DDNS seadete määramiseks: 

http://www.no-ip.com/
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1. Sisestage oma DDNS konto kasutajanimi. 
 

2. Sisestage oma DDNS konto salasõna. 
 

3. Sisestage teenusepakkujalt saadud domeeninimi. 
 

4. Klikkige sisselogimiseks Login. 
 

Connection Status - Kuvatakse DDNS teenuse ühenduse olek.                                           

Klikkige väljalogimiseks Logout. 

4.17 IPv6 Support menüü seaded 
 

 

IPv6 Support menüül on kaks alamenüüd: IPv6 Status ning IPv6 Setup.  

4.17.1 IPv6 Status infomenüü 
 

 
 

IPv6 Status lehel kuvatakse ruuteri hetke IPv6 olek ja seadistus. Muudatusi siin menüüs teha ei 

saa.  

 WAN 

 Connection Type - IPv6 ja  WAN ühendusviis. 

 IPv6 Address - WAN IPv6 aadress. 

 IPv6 Default Gateway - Ruuteri default gateway. 

 Primary IPv6 DNS - Primaarne IPv6 DNS aadress. 

 Secondary IPv6 DNS – Sekundaarne IPv6 DNS aadress. 
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 LAN 

 IPv6 Address Assign Type -  Viis kuidas ruuter IPv6 aadresse määrab arvutile  
 
 
 






4.17.2 
 

 
 

 Enable IPv6 – Märkige valik IPv6 funktsiooni lubamiseks. Vaikimisi seadetes on lubatud.  
 
 WAN Connection Type – Määrake oma internetiteenuse pakkujale vastavalt sobiv valik.  

 SLAAC – Ühendused mis kasutavad RADVD IPv6 aadressi. 
 

 DHCPv6 – Ühendused mis kasutavad dünaamilist IPv6 aadressi. 
 

 Static IPv6 – Ühendused mis kasutavad staatilist IPv6 aadressi. 
 

 PPPoEv6 – Ühendused mis kasutavad kasutajanime ja salasõna vajavat PPPoEV6. 
 

 Tunnel 6to4 – Ühendused mis kasutavad 6to4 aadressi.  
 

Erinevat tüpi WAN ühendus vajab erinevalt määratud seadeid. Järgneb tüübile vastavate seadete 

kirjeldus.  

LAN,   RADVD   (Router   Advertisement   Daemon)  ning   DHCPv6 (Dynamic Host 
Configuration Protocol for IPv6) serveris. 

IPv6 Address – Ruuteri LAN globaalne IPv6 aadress. 

Link-local Address – Ruuteri LAN Link-local aadress.  

  

IPv6 seadete määramine 
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1) SLAAC 
 

 
 

 IPv6 Address – Internetiteenuse pakkujalt saadud dünaamiline IPv6 aadress. 
 
 IPv6 Address Prefix – Internetiteenuse pakkujalt saadud IPv6 Prefix pikkus. 

 Default Gateway – Internetiteenuse pakkujalt saadud Default Gateway. 

Klikkige ühenduse loomiseks Connect. 

Klikkige ühenduse katkestamiseks Disconnect. 
 

Kui teil on internetiteenuse pakkujalt üks või kaks DNS IPv6 aadressi, valige valik Use the 

following IPv6 DNS Servers ning sisestage vastavatele väljadele primaarne IPv6 DNS ning 

sekundaarne IPv6 DNS. Vastasel juhul jätke vaikimisi määratud valik Get IPv6 DNS Server 

Automatically, ning DNS serverid määratakse internetiteenuse pakkuja poolt dünaamiliselt. 

 Primary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud DNS IPv6 aadress. 
 
 Secondary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud teine DNS IPv6 aadress. 

Märkus: 

Kui veebilehte avades kuvatakse veateade “Address not found”, on tõenäoline et teie DNS 

serverid on seadistatud ebakorrektselt. Kontakteeruge DNS serveri aadressi saamiseks oma 

internetiteenuse pakkujaga.  
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 Address Autoconfiguration Type - RADVD (Router Advertisement Daemon) ning DHCPv6 

(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server. 
 
 Site Prefix Configuration Type - IPv6 aadressi prefixi tüüp. 

 
 Delegated - IPv6 aadressi prefix saadakse internetiteenuse pakkujalt automaatselt ning 

seade delegeerib selle LANi. 

 Static - Site Prefix ning Site Prefix Length manuaalne määramine. Kontakteeruge 

andmete saamiseks internetiteenuse pakkujaga.  

 LAN IPv6 Address – Seadme loodud LAN IPv6 aadress.              

Klikkige salvestamiseks Save. 

2) DHCPv6 
 

 
 

 IPv6 Address – Internetiteenuse pakkujalt dünaamiliselt määratud IPv6 aadress. 
 
 Default Gateway – Internetiteenuse pakkujalt saadud Default Gateway. 

Klikkige IPv6 teenusepakkujalt saadud parameetrite uuendamiseks Renew. 
 

Kui saate internetiteenuse pakkujalt ühe või kaks DNS IPv6 aadressi, valige valik Use the 

following IPv6 DNS Servers, ning sisestage primaarne IPv6 DNS ning sekundaarne IPv6 

DNS vastavatele väljadele. Vastasel juhul jätke vaikimisi määratud valik Get IPv6 DNS Server 

Automatically, ning DNS serverid määratakse internetiteenuse pakkuja poolt dünaamiliselt.  
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 Primary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud DNS IPv6 aadress. 
 
 Secondary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud teine DNS IPv6 aadress. 

Märkus: 

Kui veebilehte avades kuvatakse veateade “Address not found”, on tõenäoline et teie DNS 

serverid on seadistatud ebakorrektselt. Kontakteeruge DNS serveri aadressi saamiseks oma 

internetiteenuse pakkujaga. 

 Address Autoconfiguration Type - RADVD (Router Advertisement Daemon) ning DHCPv6 

(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server. 
 
 Site Prefix Configuration Type - IPv6 aadressi prefix tüüp. 

 
 Delegated - IPv6 aadressi prefix saadakse internetiteenuse pakkujalt automaatselt ning 

seade delegeerib selle LANi. 

 Static - Site Prefix ning Site Prefix Length manuaalne määramine. Kontakteeruge 

andmete saamiseks internetiteenuse pakkujaga. 

 LAN IPv6 Address – Seadme loodud LAN IPv6 aadress.               

Klikkige salvestamiseks Save. 

3) Static IPv6 
 

 
 

 IPv6 Address – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud IPv6 aadress. 

 Default Gateway – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud Default Gateway. 
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 MTU Size (in bytes) – Tavaline MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus enamikes 

Ethernet võrkudes on 1500 baiti. Mõnede internetiteenuse pakkujate puhul on vajalik MTU 

muuta, kuid seda juhtub harva. Ärge muutke, välja arvatud juhul kui see on tõepoolest vajalik.  

 Primary DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud DNS IPv6 aadress. 
 
 Secondary DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud teine DNS IPv6 aadress. 

 Address Autoconfiguration Type - RADVD (Router Advertisement Daemon) ning DHCPv6 

(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server. 
 
 Site Prefix Configuration Type - IPv6 aadressi prefix tüüp. 

 
 Delegated - IPv6 aadressi prefix saadakse internetiteenuse pakkujalt automaatselt ning 

seade delegeerib selle LANi. 

 Static - Site Prefix ning Site Prefix Length manuaalne määramine. Kontakteeruge 

andmete saamiseks internetiteenuse pakkujaga. 

 LAN IPv6 Address – Seadme loodud LAN IPv6 aadress.               

Klikkige salvestamiseks Save. 



TL-WR841N/TL-WR841ND 300Mbps juhtmevaba N ruuter 

-84- 

 

 

 

4) PPPoEv6 
 

 
 

 PPPoE Session - PPP sessiooni tüüp IPv6 ühenduse jaoks. Tüüpe on kaks:  
 

 Share with PPPoEv4 - PPPoEv6 ja PPPoEv4 kasutavad sama PPP sessiooni. 
 

 Create a new Session - PPPoEv6 ja PPPoEv4 kasutavad erinevaid PPP sessioone. 

Vaikimisi on määratud see valik.  

 User Name/Password – Internetiteenuse pakkujalt saadud kasutajanimi ja salasõna.  

 IPv6 Address – Internetiteenuse pakkujalt saadud IPv6 aadress. 
 
 Default Gateway – Internetiteenuse pakkujalt saadud Default Gateway. 

 
 MTU Size (in bytes) – Tavaline MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus on 1492 baiti. 

Mõnede internetiteenuse pakkujate puhul on vajalik MTU muuta, kuid seda juhtub harva. 

Ärge muutke, välja arvatud juhul kui see on tõepoolest vajalik. 

 Primary DNS – Internetiteenuse pakkujalt saadud DNS IPv6 aadress. 
 
 Secondary DNS – Internetiteenuse pakkujalt saadud teine DNS IPv6 aadress. 

 Connection Mode – Internetiteenuse pakkuja ühendusreziim.  
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 Alway On – Automaatne ühendus. 

 Connect Manual – Manuaalne ühendus.            

Klikkige koheseks ühendamiseks Connect. 

Klikkige ühenduse katkestamiseks Disconnect. 
 
 Address Autoconfiguration Type - RADVD (Router Advertisement Daemon) nind DHCPv6 

(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server. 
 
 Site Prefix Configuration Type - IPv6 aadressi prefix tüüp. 

 
 Delegated - IPv6 aadressi prefix saadakse internetiteenuse pakkujalt automaatselt ning 

seade delegeerib selle LANi. 

 Static - Site Prefix ning Site Prefix Length manuaalne määramine. Kontakteeruge 

andmete saamiseks internetiteenuse pakkujaga. 

 LAN IPv6 Address – Seadme loodud LAN IPv6 aadress.             

Klikkige salvestamiseks Save. 

5) Tunnel 6to4 
 

 
 

 Address/Subnet Mask/Default Gateway – Määratud IPv4 aadress/ Subnet Mask/ Default 

Gateway. 

 Tunnel Address – Seadme IPv6 võrku ligipääsuks loodud 6to4 tunnel. 
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 MTU Size – Tavaline MTU (Maximum Transmission Unit) väärtus enamikele Ethernet 

võrkudele on 1480 baiti. Mõnede internetiteenuse pakkujate puhul on vajalik MTU muuta, 

kuid seda juhtub harva. Ärge muutke, välja arvatud juhul kui see on tõepoolest vajalik. 

Kui teie internetiteenuse pakkuja annab ühe või kaks DNS IPv6 aadressi, valige valik Use the 

following IPv6 DNS Servers ning sisestage vastavatele väljadele primaarne IPv6 DNS ning 

sekundaarne IPv6 DNS. Vastasel juhul määratakse DNS serverid internetiteenuse pakkuja poolt 

dünaamiliselt.  

 Primary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud DNS IPv6 aadress. 

 Secondary IPv6 DNS – Sisestage internetiteenuse pakkujalt saadud teine DNS IPv6 aadress.  
 

 Address Autoconfiguration Type - RADVD (Router Advertisement Daemon) ning DHCPv6 

(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server. 
 
 Site Prefix Configuration Type - IPv6 aadressi prefix tüüp. 

 
 Delegated - IPv6 aadressi prefix saadakse internetiteenuse pakkujalt automaatselt ning 

seade delegeerib selle LANi.  

 Static - Site Prefix ning Site Prefix Length manuaalne määramine. Kontakteeruge 

andmete saamiseks internetiteenuse pakkujaga. 

 LAN IPv6 Address – Seadme loodud LAN IPv6 aadress.                         

Klikkige salvestamiseks Save. 

4.18 System Tools menüü 
 

 
 

System Tools menüüs on alamenüüd: Time Settings, Diagnostic, Firmware Upgrade, 

Factory Defaults, Backup & Restore, Reboot, Password, System Log ning Statistics.  
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4.18.1 Time Settings ajaseaded 

Avage menüüs “System Tools → Time Settings”. 
 

 
 

 Time Zone – Valige rippmenüüst kohalik ajatsoon. 
 
 Date – Sisestage kuupäev. 

 
 Time – Sisestage kellaaeg. 

 
 NTP Server I / NTP Server II – Sisestage NTP Server I või NTP Server II, aadress või 

domeen, ning ruuter saab ajaseaded automaatselt NTP serverist.  

 Enable Daylight Saving – Märkige valik suveaja funktsiooni kasutamiseks.  
 
 Start – Suveaja algusaeg. 

 End – Suveaja lõppaeg.  

 Daylight Saving Status – Informatsioon suveaja kasutamise kohta.  

 
Aja manuaalne määramine: 

1. Valige kohalik ajatsoon. 

2. Sisestage kuupäev formaadis kuu/päev/aasta.  

3. Sisestage kellaaeg formaadis tunnid/minutid/sekundid. 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Aja automaatne määramine: 

1. Valige kohalik ajatsoon. 

2. Sisestage NTP Server I või NTP Server II aadress või domeen. 

3. Kui seade on internetiga ühendatud, klikkige Get GMT. 

Suveaja seadete määramine: 

1. Märkige suveaja funktsioon lubatuks. 

2. Määrake algusaeg Start rippmenüüst. 

3. Määrake lõppaeg End rippmenüüst. 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Märkus: 

1. Ajaseadete määramine on oluline erinevate funktsioonide tööks, kui aeg on määramata siis 

mõned seadme funktsioonid ei tööta.  

2. Ajaseaded kustuvad ruuteri väljalülitamisel.  

3. Ruuteri aeg määratakse vastava seadistusega interneti kaudu automaatselt.  

 
 

4.18.2 Diagnostika 

Avage menüü “System Tools → Diagnostic”. 
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 Diagnostic Tool – Märkige soovitud valik. 

 Ping – Diagnostikavahend ühenduse, ligipääsetavuse ja nime resolutsiooni oleku 

kontrollimiseks.  

 Traceroute – Ühenduse testimisvahend. 
 

Märkus: 

Testida saab nii IP aadressi kui ka domeeninime. Kui IP aadressi test on edukas kuid 

domeeninime oma mitte, võib probleem olla nimeresolutsioonis. Kontrollige domeeninime 

Domain Name System (DNS) päringuga. 

IP Address/Domain Name – Sisestage sihtkoha IP aadress (nt 202.108.22.5) või domeeninimi (nt 

http://www.tp-link.com). 

 Pings Count – Ping ühenduse Ping pakettide arv. 
 

 Ping Packet Size - Ping paketi suurus. 
 

 Ping Timeout – Määrake iga Ping paketi vastuse ooteaeg.  

 Traceroute Max TTL - Traceroute ühenduse max hüpete arv.              

Klikkige internetiühenduse kontrollimiseks Start. 

http://www.tp-link.com/
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Testi tulemused kuvatakse Diagnostic Results lehel.  
 

Kui tulemus kuvatakse sarnaselt järgnevale joonisele, on internetiühendus korras.  
 

 
 

Märkus: 

Korraga saab programmi kasutada vaid üks kasutaja. Valikuid “Number of Pings”, “Ping Size” 
ning “Ping Timeout” kasutatakse Ping funktsiooniga. Valikut “Tracert Hops” kasutatakse Tracert 
funktsiooniga.  

4.18.3 Tarkvarauuendused 

Valige tarkvarauuenduseks menüüs “System Tools → Firmware Upgrade”. 
 

 
 

 Firmware Version – Hetke tarkvaraversioon. 
 
 Hardware Version – Hetke riistvaraversioon. 

Tarkvara uuendamiseks: 

1. Laadige uusim tarkvarafail TP-LINK veebilehelt (http://www.tp-link.com). 

2. Trükkige uuendusfaili asukoht ja nimi File väljale või klikkige Choose File ning valige 
uuendusfail.  

 

3. Klikkige Upgrade. 
 

Märkus: 

http://www.tp-link.com/
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1. Uusime tarkvaraversiooni saate tasuta alla laadida veebilehelt http://www.tp-link.com. 

2. Tarkvara uuendades võivad hetkel määratud seadistused kustuda, märkige seaded vajadusel 

eelnevalt enda jaoks üles.  

3. Ärge lülitage ruuterit uuendamise ajal välja ning ärge vajutage Reset nuppu, vastasel juhul 

võite ruuteri rikkuda.  

4. Ruuter teeb peale uuendusi reboodi.  
 

4.18.4 Tehaseseadete taastamine 

Valige menüüs “System Tools → Factory Defaults”. 
 

 

Klikkige tehase algseadete taastamiseks Restore. 

 Vaikimisi määratud kasutajanimi: admin 

 Vaikimisi määratud salasõna: admin 

 Vaikimisi määratud IP aadress: 192.168.0.1 

 Vaikimisi määratud Subnet Mask: 255.255.255.0 
 

Märkus: 

Kõik kasutaja määratud seaded kustutatakse tehaseseadete taastamisel.  

 
4.18.5 Backup & Restore menüü 

Ruuteri hetkeseadetest tagavarakoopia tegemiseks, mille kaudu saab vajadusel seaded taastada, 

valige menüüs “System Tools → Backup & Restore”. 
 

 

http://www.tp-link.coma/
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 Klikkige ruuterile määratud seadetest arvutisse tagavarakoopia tegemiseks Backup. 

 Ruuteri seadete taastamiseks:  

 Klikkige faili leidmiseks Browse… või sisestage faili täpne asukoht.  

 Klikkige Restore. 
 

Märkus: 

Hetkeseadete asemel määratakse üleslaetava tagavarakoopia faili seaded. Uuendamine kestab 

ca 20 sekundit, seejärel teeb ruuter automaatselt restardi. Ärge lülitage ruuterit uuendamise ajal 

välja, see võib seadet rikkuda.  

 

4.18.6 Reboot funktsioon 

Valige menüüs “System Tools → Reboot”. 
 

 
 

Mõned ruuteri määratud seaded hakkavad toimima alles peale ruuteri rebooti, näiteks:   

 LAN IP aadressi muutmine (süsteem teeb automaatselt reboodi). 

 DHCP seadete muutmine. 

 Wireless seadete muutmine. 

 Web Management pordi muutmine. 

 Ruuteri tarkvara uuendamine (süsteem teeb automaatselt reboodi). 

 Ruuteri tehaseseadete taastamine (süsteem teeb automaatselt reboodi). 

 Seadete taastamisel tagavarafailist (süsteem teeb automaatselt reboodi. 

 
 

4.18.7 Kasutajanimi ja salasõna 

Valige kasutajanime ja salasõna muutmiseks menüüs “System Tools → Password”. 
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On tungivalt soovitatav vahetada turvalisuse tagamiseks ruuteri tehaseseadetega määratud algne 

kasutajanimi ja salasõna uute vastu. 

Märkus: 

Uus kasutajanimi ja salasõna võivad olla maksimaalselt 14 tähemärki pikad ning ei tohi sisaldada 

tühikuid.  

Klikkige salvestamiseks Save.          

Klikkige väljade tühjendamiseks Clear All. 

4.18.8 Süsteemilogid 

Valige menüüs “System Tools → System Log”. 
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 Auto Mail Feature – Näitab kas funktsioon on lubatud või mitte.  
 
 Mail Settings – Määrake saatva ja vastuvõtva mailboksi aadrress, serveri aadress, 

valideerimisinfo ning ajaseaded.  
 

 
 

 From – Teie mailiaadress, millega ruuter logide saatmiseks ühendub. 
 

 To – Vastuvõtuaadress kuhu logid saadetakse.  
 

 SMTP Server – Teie SMTP server.  

 Authentication – Enamik SMTP servereid vajavad autentimist. Seda vajavad 

enamik meilbokse millesse sisselogimiseks tuleb sisestada kasutajanimi ja salasõna.  

Märkus: 

Kasutajanimi ja salasõna tuleb sisestada vaid juhul, kui märkisite valiku Authentication 

valituks.  

 User Name – Teie meilikonto tervikuna, kaasaarvatud @ tagune osa. 

 Password – Teie meilikonto salasõna. 
 

 Confirm The Password – Sisestage salasõna uuesti.  
 

 Enable Auto Mail Feature – Valige logide automaatseks saatmiseks. Valida saab 

ühe kahest: saatmise iga päev määratud ajal või määratud intervalliga. Sisestage 

soovitud aeg või intervall vastavale väljale.  

Klikkige salvestamiseks Save. 
 

Klikkige tagasipöördumiseks eelmisele lehele Back. 

 Log Type – Valides tüübi, näidatakse ainult seda tüüpi logisid.  
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 Log Level – Valides taseme, näidatakse ainult selle taseme logisid.  

 Refresh – Nimekirja lehel uuendamine. 

 Save Log – Kõik logid salvestatakse txt faili. 

 Mail Log – Klikkige hetkelogidega emaili manuaalseks saatmiseks vastavale eelmääratud 

emaili aadressile.  

 Clear Log – Kõikide logide ruuterist lõplikult kustutamine.  
 

Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele tagasipöördumiseks Previous. 

4.18.9 Statistics funktsioon 

Valige iga LAN arvuti võrguliikluse info nägemiseks menüüs “System Tools → Statistics”. 
 

 
 

 Current Statistics Status – Keelake või lubage funktsioon. Vaikimisi on seade keelatud, 

lubamiseks klikkige Enable. Keelatuna on keelatud ka DoS funktsioon Security seadetes.  

 Packets Statistics Interval 5-60  - Vaikimisi on määratud 10. Rippmenüüs saab valida 

väärtuseks 5 – 60 sekundit.  

Märkige automaatseks uuendamiseks valik Auto-refresh.     

Klikkige lehe uuendamiseks Refresh. 

 Sorted Rules – Valige kuvatavad andmed.               

Klikkige kõikide sisestatud väärtuste nullimiseks Reset All.              

Klikkige kõikide sisestuste kustutamiseks Delete All. 

Statistikatabel: 
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IP/MAC Address   IP ja MAC aadress vastava statistikaga 

 
Total 

Packets Ruuteri saadetud ja vastuvõetud pakettide koguarv 

Bytes Ruuteri vastuvõetud ja saadetud baitide koguarv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Current 

 

Packets 
Viimase Packets Statistic intervalli ajal saadud ja edastatud pakettide 
koguarv 

 

Bytes 
Viimase Packets Statistic intervalli ajal saadud ja saadetud baitide koguarv 

 

ICMP Tx 
Määratud Packets Statistics intervalli ajal WANi edastatud ICMP pakettide 
arv.  

 

UDP Tx 
Määratud Packets Statistics intervalli ajal WANi edastatud UDP pakettide 
arv. 

 

TCP 

SYN Tx 

Määratud Packets Statistics intervalli ajal WANi edastatud TCP SYN 
pakettide arv.  

 
Modify 

Reset Sisestatud väärtuse nullimine. 

Delete Sisestatud seade kustutamine.  

 

Igal lehel kuvatakse 5 seadet. Klikkige järgmisele lehele liikumiseks Next, eelmisele lehele 

tagasipöördumiseks Previous. 

 
4.19  Väljalogimine 

 

 
 

Klikkige ruuteri veebimenüüst väljalogimiseks “Logout”. 
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LISA A: KKK 
 

1. Kuidas määrata ruuteri seaded ADSL internetikasutuseks? 
 

1) Määrake ADSL modemi seded RFC1483 bridge mudeli järgi.  
 

2) Ühendage ADSL modemi Ethernet kaabel ruuteri WAN porti. Telefonijuhe kinnitub ADSL 

modemi Line porti.  

3) Logige ruuterisse sisse ning klikkige vasakul asuval menüüvalikul “Network”, seejärel 

valige "WAN" alamenüü. Valige WAN lehel WAN ühendustüübiks “PPPoE”. Sisestage 

kasutajanimi ning salasõna ning klikkige “Connect”. 
 

 
 

4) Kui maksate ADSL renti vastavalt kasutusajale, valige internetiühenduse reziimiks 

“Connect on Demand” või “Connect Manually”. Sisestage tasulise aja säästmiseks “Max 

Idle Time”. Muul juhul valige internetiühenduse reziimiks “Connect Automatically”. 
 

 
 

Märkus: 

1. Vahel ei katkestata ooteaega hoolimata määratud “Max Idle Time” ajast, kuna mõned 
programmid kasutavad taustal pidevalt internetiühendust. 

2. Kui kasutate kaabliühendust, määrake ruuteri seaded vastavalt ülalolevale juhisele.  
 

2. Kuidas määrata seaded ruuteri internetiligipääsuks Ethernet kasutajatele? 
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1) Logige ruuterisse, klikkige “Network” menüül ning valige "WAN" alamenüü. Valige WAN 

lehel WAN ühenduse tüübiks dünaamiline IP ning klikkige salvestamiseks “Save”. 

2) Mõned internetiteenuse pakkujad vajavad et registreeriksite oma adapteri MAC aadressi, 

mis on installeerimise ajal teie kaabli/DSL modemiga ühendatud. MAC registreerimiseks 

logige ruuterisse ning klikkige "Network" menüül. Seejärel klikkige "MAC Clone" 

alamenüül. Kui teie arvuti MAC aadress on korrektne MAC aadress, klikkige "Clone MAC 

Address" nupul ning arvuti MAC aadress kopeeritakse "WAN MAC Address" väljale. 

Vastasel juhul võite MAC aadressi trükkida "WAN MAC Address" väljale, formaadis XX-

XX-XX-XX-XX-XX. Seejärel klikkige salvestamiseks "Save". Seadistus aktiveerub peale 

rebooti.  
 

 
 

3. Kuidas kasutada Netmeetingut? 
 

1) Kui käivitate Netmeetingu hostina, ei ole vaja ruuterit eraldi seadistada.  
 

2) Kui alustate vastusega, peate määrama virtuaalserveri või DMZ hosti ning kontrollima et 

H323 ALG oleks lubatud.  

3) Virtuaalserveri määramine: logige ruuterisse, klikkige “Forwarding” menüül ning valige 

"Virtual Servers" alamenüü. Klikkige Add New…, seejärel sisestage “Add or Modify 

a Virtual Server Entry” lehel “Service Port” väljale “11130” ning IP aadressi väljale IP 

aadress. Määrake valik Enable ning klikkige salvestamiseks Save. 
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Märkus: 

Teie vastaspool peaks kasutama teie WAN IP, mis kuvatakse “Status” menüüs.  
 

4) DMZ Hosti määramine: logige ruuterisse, klikkige “Forwarding” menüül ning valige 

"DMZ" alamenüü. Klikkige valikul Enable, ning sisestage oma IP aadress “DMZ Host IP 

Address” väljale. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

5) H323 ALG lubamine: logige ruuterisse, klikkige “Security” menüül ning valige “Basic 

Security” alamenüü. Märkige valik Enable mis asub H323 ALG valiku kõrval. Klikkige 

salvestamiseks Save. 
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4. Kuidas luua LAN WEB serverit? 
 

1) Kuna WEB serveri port 80 häirib ruuteri WEB juhtporti 80, peate muutma häirete 

vältimiseks WEB juhtpordi numbrit.  

2) WEB juhtpordi numbri muutmiseks: logige ruuterisse, klikkige “Security” menüül ning 

valige "Remote Management" alamenüü. Sisestage mõni 80-st erinev pordinumber, 

näiteks 88 "Web Management Port" väljale. Klikkige salvestamiseks Save ning rebootige 

ruuter.  
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Märkus: 

Kui ülalolev seade on määratud, kasutage ruuteri seadistamiseks veebibrauseri aadressiväljal 

aadressi: http://192.168.0.1:88 (ruuteri LAN IP aadress: Web Management Port). 

3) Logige ruuterisse, klikkige “Forwarding” menüül ning valige "Virtual Servers" 

alamenüü. Klikkige Add New…, seejärel sisestage “Add or Modify a Virtual Server” 

lehel “80” valiku “Service Port” väljale ning oma IP aadress “IP Address” väljale. 

Märkige valik Enable ning klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

 
 

5. Juhtmevabad seadmed ei saa ruuteriga ühendust? 
 

1) Kontrollige et valik "Wireless Router Radio" oleks lubatud (Enabled). 
 

2) Kontrollige et ruuteri ja seadmete SSID oleks vastav.  
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3) Kontrollige et juhtmevabade seadmete krüpteerimisvõti oleks ruuterile vastav. 

4) Kui juhtmevaba ühendus on valmis kuid ruuterile ligipääs puudub, kontrollige 

juhtmevabade seadmete IP aadresse.  
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LISA B: Arvuti seadete määramine 
 

Näites tutvustatakse TCP/IP korrektset installeerimist ja konfigureerimist Windows 7 põhjal. 

Kontrollige eelnevalt et Ethernet adapter töötaks, lisainformatsiooni leiate adapteri kasutusjuhendist.  

 
1. Installeerige TCP/IP komponent 

 
1) Klikkige Start - Control Panel. 

 
2) Klikkige Network and Internet, ning seejärel Network and Sharing Center, seejärel 

Change adapter settings. 
 

3) Tehke allnäidatud ikoonil paremklikk ning valige valik Properties. 
 
 

 
 

4) Valige allnäidatud lehel valik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 
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5) Avaneb allnäidatud TCP/IP Properties menüüaken. 

 
TCP/IP protokolli konfigureerimiseks on nüüd kaks võimalust: 

 
 IP aadressi automaatne määramine 

 
Valige Obtain an IP address automatically, ning Obtain DNS server automatically, nagu 

näidatud alloleval joonisel: 
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 IP addressi manuaalne määramine 
 

1 Valige valik Use the following IP address. 

2 Kui ruuteri LAN IP aadress on 192.168.0.1, määrake IP aadress kujul 192.168.0.x (x 

vahemikus 2 - 254), ning Subnet Mask 255.255.255.0. 

3 Sisestage ruuteri LAN IP aadress (vaikimisi on IP 192.168.0.1) Default gateway väljale. 

4 Valige valik Use the following DNS server addresses. Väljale Preferred DNS Server 

saate sisestada internetiteenuse pakkujalt saadud DNS serveri IP aadressi.  
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LISA C: Tehnilised andmed 
 
 

Üldandmed  

Standardid IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g ning 802.11n 

Protokollid TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, SNTP 

 

Pordid 
Üks 10/100M Auto-Negotiation WAN RJ45 port, neli 10/100M 

Auto-Negotiation LAN RJ45 porti Auto MDI/MDIX toega 

 
 

 
Kaablitüüp 

10BASE-T: UTP kategooria 3, 4, 5 kaabel (max 100m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (max 100m) 

100BASE-TX: UTP kategooria 5, 5e kaabel (max 100m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (max 100m) 

LEDid PWR, SYS, WLAN, LAN (1-4), WAN, WPS 

Ohutus & kiirgus FCC, CE 

Juhtmevaba 

Sagedusriba 2.4~2.4835GHz 

 

Andmeedastus 

11n：kuni 300Mbps Automaatne  

11g：54/48/36/24/18/12/9/6M Automaatne  

11b：11/5.5/2/1M Automaatne  

Sageduse laienemine DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Modulatsioon DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 

Turvalisus WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK/WPA-PSK 

 
 
 
 

Tundlikkus @PER 

270M: -68dBm@10% PER; 
130M: -68dBm@10% PER 
108M: -68dBm@10% PER; 
54M: -68dBm@10% PER 
11M: -85dBm@8% PER; 
6M: -88dBm@10% PER 
1M: -90dBm@8% PER 

Antennivõimendus 5dBi * 2 

Töökeskkond 

 

Temperatuur 

Töötamisel : 0℃~40℃ (32℉~104℉) 

Hoiustamine: -40℃~70℃(-40℉~158℉) 

 
Niiskus 

Töötamisel: 10% - 90% RH, mittekondenseeruv 

Hoiustamine: 5% - 90% RH, mittekondenseeruv 
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