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Kasutusjuhend 
Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke 
juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  

Juhendi näited on üldkirjeldavad ning võivad tegelikust seadmest veidi erineda, 

sõltuvalt kasutatavast mudelist, tarkvaraversioonist jms. 

Märgistus 

Juhendis kasutatakse järgnevaid märgistusviise:  
 

Märgistus Kirjeldus 

Sinine  Italic Hüperlingid, veebilehele või määratud sektsiooni liikumiseks.  

 
Sinine 

Rõhutatud tekst või tekstiosa.  

 

> 
Menüüdes järgmisele lehele liikumine, näiteks Advanced > Wireless > MAC Filtering 

näitab et MAC Filtering funktsiooni menüüleht on Advanced valiku Wireless 

menüü alamenüü. 
 

Märkus: Märkustele tähelepanu mittepööramine võib põhjustada seadme rikkumise. 

 

         Soovitus: Sioovitused seadme kasutamiseks. 

 
 

             Sümbolid 

veebilehel.  

•  Klikkige vastava seade muutmiseks. 

•  Klikkige vastava seade kustutamiseks. 

•    Klikkige vastava seade lubamiseks või keelamiseks. 

•    Klikkige lisainformatsiooni kuvamiseks.  

 

Lisainformatsioon 

Uusima tarkvaraversiooni, rakenduse ja kasutusjuhendi leiate valikust Download 
Center, veebilehelt: 

www.tp-link.com/support. 

Tehnilised andmed leiate tootelehelt veebilehelt: http://www.tp-link.com. 

Tehnilise toe foorumi leiate veebilehelt: http://forum.tp-link.com. 

Tehnilise toe kontaktandmed leiate veebilehelt: www.tp-link.com/support. 

http://www.tp-link.com/support
http://www.tp-link.com/
http://forum.tp-link.com/
http://www.tp-link.com/support
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1. 1.       Toote tutvustus 

Parandage Wi-Fi signaali leviulatust ja katvust 

TP-LINK ekstender ühendatakse juhtmevabalt ruuteriga, seejärel tugevdab ning 

laiendab ekstender signaali, mis levib nüüd ka varem leviulatusest välja jäänud või 
liiga nõrga signaaliga aladele. Lisaks vähendab ekstender signaalihäireid, 
kindlustamaks usaldusväärse katvuse Wi-Fi signaaliga terves kodus või kontoris.  

Lihtne paigaldamine 

Ekstender töötab iga standardse juhtmevaba ruuteriga. Kiireks ruuteriga 
ühendamiseks vajutage ruuteri WPS nuppu (kui on olemas), seejärel vajutage 
ekstenderi WPS nuppu. Või järgige juhiseid ekstenderi veebimenüüs.  

Kui ekstender on ruuteriga ühendatud, paigaldage see soovitud kohta, seade on 
kasutusvalmis.  

Lihtne kasutamine Tether rakendusega 

TP-LINK Tether rakendus võimaldab seadet lihtsalt nutiseadme kaudu juhtida.  

 
1. 2.       Kirjeldus 
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1. 2. 1. LED indikaatorite kirjeldus 

Seadme oleku kohta saate informatsiooni vastavate LED indikaatorite kaudu.  
 

Nimi Olek Kirjeldus 

 
RE 

Sees/Väljas Seade on ruuteriga ühendatud/ei ole ühendatud. 

Vilgub WPS ühenduse loomine. 

 
Wireless 

Sees Seadme juhtmevaba funktsioon on sisse lülitatud. 

Väljas Seadme juhtmevaba funktsioon on välja lülitatud. 

 
Power 

Sees Seade on sisse lülitatud. 

Väljas Seade on välja lülitatud. 
 

 
(Signaali tugevus) 

 
Sees 

Näitab seadme ja ruuteri vahelise Wi-Fi   signaali tugevust. 
Rohkem süttinud LEDe näitab tugevamat signaali. 

 
Ethernet 

Sees Ethernet porti on seade ühendatud. 

Väljas Ethernet porti ei ole seadet ühendatud. 

 
 

1. 2. 2. Portide ja nuppude kirjeldus 
 

Port või nupp Kirjeldus 

 
 

 

 

Vajutage ruuteri WPS nuppu, seejärel vajutage koheselt ekstenderi        nuppu.  

Ekstenderi vilkuv RE LED peaks nüüd pidevalt põlema, näidates edukalt loodud 

WPS ühendust.  

 

RESET nupp 
Lülitage ekstender sisse ning vajutage nõelaga RESET nuppu kuni kõik LEDid 

süttivad hetkeks. Seejärel vabastage nupp.  

 

ETHERNET port 
Ühendage ainult kaabelühendusega seade mille soovite Wi-Fi võrku lülitada 

ekstenderi Ethernet porti.  
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WPS 

 

 

2. 1.       Seadistamine 

Sisse lülitamine 

Ühendage seade voolupistikuga kasutatava ruuteri ligiduses, ning oodake kuni 

Power LED süttib ja põleb pidevalt.  

Võrguühenduse loomine 

Võrguühenduse loomiseks on kaks võimalust: kasutades WPS nuppu või 

veebimenüü kaudu. WPS nupuga on ühenduse loomine lihtsaim, nupp võib välja 
näha näiteks nagu üks järgnevatest näidetest:  

                               |     |     . 

 
2. 1. 1.      Meetod 1: kasutades WPS nuppu 

1. Vajutage ruuteri WPS nuppu, seejärel vajutage ekstenderi              nuppu.  
 

  
 

Soovitus: 

• Mõned ISP gatewayd keelavad vaikimisi seadega WPS funktsiooni. Kui WPS ühenduse loomine 
ebaõnnestub, kasutage veebimenüü kaudu ühenduse loomist. 

• Ruuteri WPS nupu kasutamise kohta leiate lisainformatsiooni ruuteri kasutusjuhendist.  

2. Oodake kuni RE LED lõpetab vilkumise ja põleb pidevalt, mis näitab et WPS 
ühendus on edukalt loodud. 

3. Seade on kasutusvalmis. Laiendatud võrk võib kasutada põhivõrguga sama 

SSIDd või lisada selle lõppu laiendi _EXT. Salasõna on jagatud.  

Soovitus: 

Kuna ekstenderi ja ruuteri vaheline vahemaa mõjutab tulemust, järgige paigaldamisel juhendi nõuandeid. 

 
 

2. 1. 2.      Meetod 2: veebibrauseri kaudu 

1. Ühendage arvuti ekstenderi juhtmevabasse võrku.  
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Soovitus: 

Enne ühendamist leidke SSID (võrgu nimi) ekstenderi sildilt.  

• Windows kasutajad 

1 ) Eemaldage arvuti Ethernet kaabel (kui on). 

2 ) Klikkige ekraanil Wireless Network Connection ikoonil.  
 

 
 

3 ) Klikkige uuenduseks        ikoonil ning ühendage ekstenderi juhtmevaba 
võrguga:  

TP-LINK_Extender_XXXXXX või TP-LINK_WA850RE. 
 

 
 

• Mac OS X kasutajad 

1 ) Eemaldage arvuti Ethernet kaabel (kui on).  

2 ) Klikkige ekraani ülal paremas nurgas Wi-Fi ikoonil, ning looge ühendus 
ekstenderi võrguga: TP-LINK_Extender_XXXXXX või TP-LINK_WA850RE. 

 

 
 

2. Järgige juhendit ning ühendage ekstender ruuteriga.  

1 ) Avage veebibrauser ning sisestage aadressiribale: http://tplinkrepeater.net  
Kasutage sisselogimiseks kasutajanime ja salasõnana väiketähtedega: 
admin  

Wi-Fi: On 

Turn Wi-Fi Off 

 
 
 
 
 

TP-LINK_Extender_XXXXXX 

TP-LINK_Router 
 

Join Other Network... 

Create Network... 

Open Network Preferences... 

Not connected 

 
Connection are available 

Wireless Network Connection 

TP-LINK_Extender_XXXXXX 

√  Connect automatically Connect 

http://tplinkrepeater.net/
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Soovitus: 
 

Kui sisselogimisaken ei avane, tutvuge juhendi lõpus oleva KKK osaga.  

2 ) Määrake uus kasutajanimi ja salasõna, seejärel klikkige kinnitamiseks 

Confirm. 
 

 
 

3 ) Valige oma ruuteri 2.4GHz SSID (võrgunimi), sisestage salasõna (MITTE see 

mille just määrasite), ning klikkige Next. 
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4 ) Muutke soovi korral SSIDd (võrgunimed), ning klikkige Next. 
 

 
 

5 ) Kinnitage seaded ning klikkige Save. 
 

 
 

6 ) Laiendatud võrk on nüüd kasutusvalmis. See jagab algvõrguga sama 

salasõna kuid võrgunimi võib olla erinev, kui te seda seadistamise ajal 
muutsite.  
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Soovitus: 

Kuna laiendatud võrgu töö sõltub ekstenderi ja ruuteri vahemaast, jjärgige seadmete paigaldamisel 

juhendit. 
 
 

2. 2. Ekstenderi asukoha valimine 

Seadme optimaalse töötulemuse saavutamiseks järgige järgnevaid nõudeid:  

1. Ühendage ekstender elektripistikusse mis asub ruuteri ja Wi-Fi signaaliga 
katmata ala vahel. Valitud asukoht peab olema kaetud olemasoleva 
võrgusignaaliga.  

2. Oodake kuni         LEDid süttivad. Kontrollige et ekstender asuks kohas kus 
süttib vähemalt 3 LEDi (või rohkem). Vajadusel paigaldage ekstender 
tugevama signaali saamiseks ruuterile lähemale.  

Parim 

5 
4 

3      Hea    ≥3 LEDi põleb 
2 

1 

Aeglane/ebastabiilne 
 

Soovitus: 

Signaalihäirete minimeerimiseks valige asukoht mis oleks piisavalt kaugel Bluetooth ja muudest 

elektroonikaseadmetest (juhtmevabad telefonid, mikrolaineahjud, beebimonitorid jms).  

 
 
 
 
 

Seadmed 

 
 
 
 
 
 
 

      Ruuter 

Laiendatud võrk Olemasolev võrk 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peatükk 3 
 

 

 

Võrguseaded ja kasutamine 
 
 
 
 

 

 



Peatükk 3 Võrguseaded ja kasutamine 

12 

 

 

 

 

3. 1. Internetiühenduse kontrollimine 

Ekstenderi internetiühenduse olekut ja määratud seadete korrektsust saab kontrollida.  

1. Avage veebileht http://tplinkrepeater.net, ning logige sisse, kasutades salasõna 

ja kasutajanime mille eelnevalt ekstenderile määrasite.  

2. Avage ekstenderi internetiühenduse kontrollimiseks valik 

Settings > Status.  

Ekstender töötab normaalselt. 
 

 
 

Võrguühendus puudub. Määrake seaded uuesti.  
 

 
 

Ekstender on võrguga ühendatud, kuid andmeedastus puudub. Kontrollige ruuteri 
internetiühendust.  

 

 
 

Ekstenderi ja ruuteri ühendus on ebakorrektne. Kontrollige staatilise IP gateway 
seadeid. Määrake arvutile automaatne IP aadress.  

 

 
 

Soovitud informatsiooni kuvamiseks klikkige vastavale Internet/Router/Range 
Extender/Clients ikoonile.  

3. 2. Võrguseadete määramine 

Kui soovite peale eelnevalt teostatud kiirseadistust kasutada teist võrku või 

muuta juhtmevaba võrgu seadeid, toimige alljärgnevalt kirjeldatud viisil.  

Avage veebileht http://tplinkwifi.net, ning kasutage sisselogimiseks ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkwifi.net/
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➢  Teise võrguga kasutamiseks 

1. Avage valik Settings > Wireless > Connect to Network. 

2. Märkige valik Connect to 2.4GHz Network lubatuks ning klikkige olemasolevate 

võrkude leidmiseks Wireless Scanner. 
 

 
 

3. Valige soovitud võrk. 

Märkus: 

Kui soovitud võrk on sisse lülitatud, kuid puudub nimekirjast, proovige järgnevat:  

· Paigaldage ekstender ruuterile lähemale ning klikkige nimekirja ülal parempoolses nurgas valikule Rescan. 

· Sisestage lisatava võrgu parameetrid manuaalselt ning klikkige salvestamiseks Save. 

4. Kui võrk on valitud, täidetakse SSID ning Security type automaatselt. Kui 

valitud võrk on krüpteeritud, sisestage salasõna väljale Password. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

➢  Laiendatud võrgu lubamine või keelamine: 

1. Avage Settings > Wireless > Extended Network. 

2. Juhtmevaba funktsioon on vaikimisi seadetes lubatud. Keelamiseks kustutage 
märgistus valiku Enable märkeruudust.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

➢  Juhtmevaba võrgu nime (SSID) muutmine: 

1. Avage Settings > Wireless > Extended Network. 

2. Sisestage uus SSID lahtrisse Extended 2.4GHz SSID või klikkige Copy Host SSID. 

Kontrollige et kasutaksite suur- ja väiketähti korrektselt.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: 

Kui muudate juhtmevaba võrgu seadeid juhtmevaba seadme kaudu, katkeb ühendus kui olete seaded 

määranud. Kirjutage uus SSID selle edaspidi kasutamiseks üles.  
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➢  Laiendatud võrgu SSID peitmine: 

1. Avage Settings > Wireless > Extended Network. 

2. Valige valik Hide SSID broadcast, ning vastavat SSIDd ei kuvata edaspidi 

võrguotsingu nimekirjas. Võrku tuleb sel juhul seadmed manuaalselt lisada.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

3. 3.      LAN seadete muutmine 

Ekstenderile vaikimisi määratud LAN IP on 192.168.0.254, mida kasutades saate 

logida veebimenüü lehele. LAN IP aadress ja Subnet Mask määravad ühendatud 
seadmete alavõrgu. Kui IP aadress on konfliktis mõne võrgus asuva seadmega 
või kui võrk vajab spetsiifilist IP alavõrku, saate seadeid muuta:  

1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud salasõna ja kasutajanime.  

2. Avage Settings > Network. 

3. Valige Use the following IP address. 

4. Sisestage uus IP aadress ning jätke Subnet Mask muutmata, sisestage 
gateway mis asub samas alamvõrgus kui IP aadress. Gateway on tavaliselt 

ekstenderi LAN IP aadress. 
 

 
 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

3. 4. DHCP serveri seaded 

Vaikimisi on DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server lubatud ning 
ekstender töötab DHCP serverina; see määrab seadmetele dünaamiliselt TCP/IP   

http://tplinkrepeater.net/
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parameetrid IP aadresside kogumikust. Seadeid saab vajadusel muuta.  

1. Avage http://tplinkextender.net, ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud salasõna ja kasutajanime.  

2. Avage  Settings > Network. 

➢  Ekstenderi määratava IP aadressi täpsustamiseks: 
 

 
 

1. Valige DHCP serveri lubamiseks Auto (soovitatav) või On. 

2. Sisestage alguse ja lõpu IP aadressid valikusse IP Address Pool. 

3. Sisestage vajadusel muud parameetrid. Default Gateway täidetakse automaatselt 
ning see on sama mis ekstenderi LAN IP aadress. 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 

➢  DHCP Client Listi vaatamine 

Ekstenderiga ühendatud DHCP seadmed kuvatakse valikus DHCP Client List. 
 

 
 
 

3. 5. Wi-Fi katvuse reguleerimine 

 Wi-Fi signaaliga kaetud ala on vastavalt soovile reguleeritav.  

http://tplinkextender.net/
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1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

2. Avage Settings > Advanced Settings > Wi-Fi Coverage. 

3. Valige Min, Mid või Max katvus.  
 

 
 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

3. 6. Ligipääsuseaded 

Access Control funktsioon võimaldab soovitud seadmetele internetiligipääsu 

määratud ajaks lubada või keelata.   

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse ekstenderile määratud 

salasõna ja kasutajanimega. 

2. Avage Settings > Advanced Settings > Access Control. 

3. Märkige Access Control lubatuks. 
 

 
 

➢  Määratud seadme/te blokeerimine 

Märkus: 
Ekstenderiga Ethernet kaabli kaudu ühendatud seadmeid ei saa blokeerida.  

1. Valige  Blacklist  ning klikkige Save. 

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
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2. Valige ja märkige blokeeritav seade Online Devices tabelist.  

3. Klikkige Block, valitud seade/seadmed lisatakse Devices in Blacklist tabelisse. 
 

 
 

4. Klikkige     Devices in Blacklist tabelis ning määrake aeg valikus Effective Time. 
 

 
 

5. Klikkige OK. 

➢  Seadme/te lubamine 

1. Valige Whitelist  ning klikkige Save. 
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2. Klikkige Add tabelis Devices in Whitelist. Sisestage seadme nimi ning MAC aadress. 

Määrake vajadusel aeg valikus Effective Time. 
 

 
 

3. Klikkige OK. 
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4. 1. Kasutage ekstenderit juhtmevaba adapterina 

Ekstenderit saab kasutada ka ainult kaabliühendusega seadme juhtmevabasse võrku 

ühendamiseks (näiteks Blu-ray pleier, mängukonsool, DVR või nutiTV).  

Peale seadete määramist saate ühendada Ethernet seadme ekstenderiga, 
kasutades Ethernet kaablit.  

Märkus: 
Funktsiooni kasutamiseks saab kasutada ainult Ethernet pordiga ekstendereid.  

 

Ethernet ühendus 
 

   
Nuti TV Mängukonsool Arvuti 

 
 
 

4. 2. Olemasoleva kaabelvõrgu muutmine 
juhtmevabaks võrguks 

 
4. 2. 1. Ekstenderi Access Point seadete määramine 

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,   ning logige sisse, kasutades ekstenderile 
määratud kasutajanime ja salasõna. 

2. Klikkige lehe ülal paremas nurgas valikul Mode. Valige Access Point ning klikkige 
Save.  Ekstender teeb reboodi ning lülitub Access Point reziimile. 

 

 
 

3. Ühendage ekstender peale rebooti modemiga või kaabliühendusegs ruuteriga, 
kasutades Ethernet kaablit.  

 
 
 
 
 

Ruuter 

http://tplinkrepeater.net/
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4. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 
määratud salasõna ja kasutajanime.  

5. Avage ekstenderi seadete määramiseks valik Quick Setup. 

1 ) Määrake juhtmevabad seaded ning klikkige Next. 
 

 
 

2 ) Kinnitage informatsioon ning klikkige Finish. Wi-Fi võrk on kasutusvalmis. 
 

 
 

4. 2. 2.     Juhtmevabade seadmete ühendamine ekstenderiga 
kasutades WPS 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) võimaldab lihtsa ja kiire ühenduseloomise.  

Juhtmevabad seadmed mis toetavad WPS funktsiooni (paljud nutitelefonid, 
tahvelarvutid, enamus USB võrgukaarte), saab ühendada ekstenderiga WPS 
kaudu (iOS seadmetel see funktsioon puudub).  

1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud salasõna ja kasutajanime.  

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
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2. Avage Settings > Wireless > WPS. 

3. Lubage WPS. 
 

 
 

4. Ühendage WPS kaudu: 

• AP PIN: lubage AP PIN ning sisestage PIN oma seadmesse. Klikkige uue 
PIN loomiseks Generate  või algse PIN taastamiseks Default. 

 

 
 

• Valik Push Button (Recommended): klikkige Connect ning vajutage lisatava 
seadme WPS nuppu.  

• Valik PIN code: sisestage seadme PIN ning klikkige Connect. 
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5. 1.     Ajaseaded 

Määrake süsteemi ajaseaded. 

1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

2. Avage Settings > System Tools > Time Settings. 

➢  Süsteemiaja määramiseks: 

1. Valige rippmenüüst Time Zone. 
 

 
 

2. Klikkige Save. 

➢  Suveaja määramine: 

1. Valige Enable Daylight Saving Time. 
 

 
 

2. Määrake suveaja alguse ja lõpu aeg vastavalt kohalikule ajatsoonile.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

http://tplinkrepeater.net/
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5. 2. Kontroll-LEDid 

Ekstenderi LEDid näitavad selle olekut. Kasutada saab ööreziimi ning määrata aja 

mille jooksul LEDid ei põle.  

1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

2. Avage Settings > System Tools > LED Control. 

➢  LEDide väljalülitatud aja määramine: 

1. Valige ööreziim Night Mode. 

2. Määrake ajaperiood LED Off Time väljal, määratud ajal LEDid ei põle.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 
 

5. 3. Väljalülitumine 

Power Schdule väljalülitumisfunktsioon võimaldab määrata ajaperioodi mille 

jooksul ekstender on välja lülitatud.  

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

2. Avage Settings > Advanced Settings > Power Schedule. 

➢  Väljalülitumise ajaperioodi määramine: 

1. Valige Enable Power Schedule. 

2. Määrake ajaperiood Power-Off Time väljal ning vastavad nädalapäevad Day(s) 
väljal.  

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
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3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

5. 4. Tarkvara uuendamine 

Uusima tarkvaraversiooni leiate veebilehe www.tp-link.com sektsioonist Support. 

Märkus: 

1. Kontrollige et tarkvarafail sobib riistvaraversiooniga (näidatud Support lehel).  

2. Kontrollige et ühendus arvuti ja ekstenderi vahel oleks stabiilne. Tarkvara uuendamine juhtmevaba võrgu 

kaudu EI OLE SOOVITATAV.  

3. Tehke ekstenderi seadetest varukoopia.  

4. ÄRGE LÜLITAGE ekstenderit tarkvarauuenduse ajal välja.  
 

➢  Tarkvara uuendamine: 

1. Laadige alla uusim tarkvarafail veebilehelt  www.tp-link.com. 

2. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse ekstenderile määratud 

salasõna ja kasutajanimega. 

3. Avage Settings > System Tools > Firmware Upgrade. 

4. Klikkige Browse,  valige uus tarkvarafail ning klikkige seejärel Upgrade. 
 

 

http://www.tp-link.com/
http://www.tp-link.com/
http://tplinkrepeater.net/
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5. Oodake kuni tarkvara uuendatakse, seejärel teeb seade reboodi.  
 

5. 5.     Seadete tagavarakoopia ja taastamine 

Seaded salvestatakse ekstenderi konfiguratsioonifaili. Sellest failist saab teha 

tagavarakoopia ning kasutada seda vajadusel seadete taastamiseks. Ka on 
võimalik taastada tehaseseaded.  

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna. 

2. Avage Settings > System Tools > Backup & Restore. 

➢  Seadetest tagavarakoopia tegemine: 

Klikkige arvutisse seadete failist tagavarakoopia tegemiseks Backup. Seaded 
salvestatakse arvutisse ‘.bin’  failina.  

 

 
 

➢  Seadete taastamine: 

1. Klikkige Browse ning valige arvutisse salvestatud tagavarafail. Seejärel klikkige 
Restore. 

 

 
 

2. Oodake mõni minut kuni seaded taastatakse ja seade teeb reboodi.  

Märkus: Ärge lülitage ekstenderit taastamisprotsessi ajal välja.  
 

➢  Tehaseseadete taastamine: 

1. Klikkige tehaseseadete taastamiseks Factory Restore. 

http://tplinkrepeater.net/
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2. Oodake mõni minut kuni seaded taastatakse ja seade teeb reboodi.  

Märkus: 

1. Ärge lülitage ruuterit reseti ajal välja. 

2. Enne resetti on tungivalt soovitatav teha hetkeseadetest tagavarakoopia.  
 
 

5. 6. Admin seadete muutmine 

Veebimenüü sisselogimiseks kasutatavat salasõna ja kasutajanime on võimalik 
muuta.  

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse kasutades ekstenderile 

määratud kasutajanime ja salasõna.  

2. Avage  Settings > System Tools > Admin Account. 

3. Sisestage kasutajanimi ja salasõna. Seejärel sisestage soovitud uus kasutajanimi ja 
salasõna kaks korda (jälgige suur- ja väiketähtede kasutamist). Klikkige 
salvestamiseks Save. 

 

 
 

4. Kasutage edaspidi veebilehele logimiseks uut määratud kasutajanime ja 
salasõna.  

5. 7. Süsteemilogi 

Kui seade ei tööta korrektselt, saate salvestada süsteemilogi ning saata selle 
tehnilisele toele analüüsimiseks.  

1. Avage http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse.  

2. Avage Settings > System Tools > System Log. 

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
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➢  Süsteemilogi lokaalne salvestamine: 

1. Valige süsteemilogi soovitud tüüp ja tase.  

2. Klikkige salvestamiseks Save Log. 
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KKK 
K1. Kuidas taastada tehaseseaded? 

• Kui ekstender on sisse lülitatud, vajutage nõelaga RESET nuppu kuni kõik 

LEDid süttivad hetkeks. Seejärel vabastage nupp.  

• Logige veebimenüü lehele ning avage Settings > System Tools > Restore & 

Backup, seejärel klikkige Factory Restore. 

K2. Mida teha kui unustasin ekstenderi salasõna? 

Taastage tehaseseaded, seejärel saate kasutada salasõna ja kasutajanimena 
admin (väiketähed). 

Märkus: Peale tehaseseadete taastamist on vajalik ekstender taas seadistada.  
 

K3. Mida teha kui unustasin juhtmevaba võrgu salasõna? 

Vaikimisi määratud salasõna on trükitud ekstenderi sildile.  

Kui salasõna on muudetud, ühendage ekstender arvutiga, kasutades Ethernet 
kaablit, ning seejärel:  

1. Avage  http://tplinkrepeater.net,  ning logige sisse, kasutades ekstenderile 

määratud salasõna ja kasutajanime.  

2. Avage juhtmevaba võrgu salasõna leidmiseks või resetiks Settings > Wireless 

> Wireless Settings. 

K4. Mida teha kui veebi menüüleht ei avane? 

Sellel võib olla erinevaid põhjuseid. Proovige järgnevaid meetodeid:  

• Kontrollige et arvuti oleks laiendatud võrguga ühendatud.  

• Kontrollige et arvutile oleks määratud seaded: automaatne IP aadress, ning 
automaatne DNS serveri aadress. 

• Kasutage ekstenderisse logimiseks IP aadressi. Vaikimisi on IP aadress 
määratud 192.168.0.254. Kui ekstender on ruuteriga ühendatud, leiate 
ekstenderi IP aadressi ruuteri DHCP seadmete nimekirjast.  

• Tehke ekstenderile reset. Seejärel ühendage arvuti selle juhtmevabasse võrku, 

sisestage veebibrauserisse aadress http://tplinkrepeater.net või 192.168.0.254 
ning vajutage Enter. 

K5. Lubasin ruuteris Wireless MAC filter, Wireless access control, või 
Access control list (ACL) funktsiooni, kuidas määrata ekstenderi 
seaded ja seda kasutada? 

Kui seade ühendub läbi ekstenderi ruuteriga, siis ruuteris näidatav seadme MAC 
aadress muudetakse teiseks MAC aadressiks. Kui teie ruuteri MAC aadress, MAC 

http://tplinkrepeater.net/
http://tplinkrepeater.net/
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filter, Wireless access control, või ACL on lubatud, siis ekstenderiga ühendatud 

seadmed ei saa ekstenderilt IP aadressi ja ligipääs internetile puudub.  

Probleemi lahendamiseks:  

1. Logige ruuterisse ning keelake MAC filter, Wireless access control või ACL. 

Märkus: Lisainformatsiooni leiate ruuteri kasutusjuhendist. 

2. Lülitage ekstender sisse ning käivitage selle seadistamiseks Quick Setup. 

3. Ühendage kõik seadmed laiendatud võrku ning kontrollige et ruuteri Link LED 
põleks. 

4. Lisage ruuteris kõik online seadmete MAC aadressid ruuteri MAC filter tabelisse.  

5. Lubage ruuteri MAC filter, Wireless access control, või ACL. 

Ekstender on nüüd kasutusvalmis. 
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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 kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. 
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Tegemist on klass B tootega. Kodukasutusel võib seade põhjustada raadiohäireid, 

järgige paigaldusjuhendeid. 

 
 

 
 

Ohutusteave 

• Voolulüliti puudumisel on seadme täielikuks väljalülitamiseks 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. 
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Sümbolite selgitus 
 

 

             Klass II seade    

AC pinge 

             Kasutamiseks ainult siseruumides 
 

 

 
Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse.  

 
 

Sümbol Selgitus 
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