MARŠRUTIZATORIAUS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Technicolor TG582n v1
www.telia.lt

Sveiki,

Saugaus naudojimo instrukcijos

dėkojame, kad pasirinkote kokybišką internetą ir (arba) išmaniąją
televiziją. Linkime jums malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo!

Rekomenduojame naudotis šiais nurodymais, kad elektroninių įtaisų
išpakavimas, prijungimas ir naudojimas būtų saugus:

Ši instrukcija padės jums savarankiškai įdiegti interneto paslaugą. Čia
pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad gautą įrangą galėtumėte
prijungti prie interneto ir įsidiegtumėte reikiamą programinę įrangą savo
asmeniniame kompiuteryje (toliau AK). Ši įranga tiks ir Išmaniosios
televizijos paslaugai įdiegti, tad jei įsigijote ir (arba) televizijos
paslaugą – jos įdiegimo aprašymą rasite televizijos pakuotės diegimo
instrukcijoje.

Terminai ir santrumpos
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AK

asmeninis kompiuteris (angl. PC – personal computer)

DSL

angl. Digital Subscriber Line – skaitmeninė abonentinė linija (varinės prieigos tinklo
technologija). „Telia“ nuo 2001 m. naudoja ADSL – asimetrinę DSL technologiją, t.
y. išsiuntimo (angl. upload) sparta yra mažesnė, nei parsiuntimo (angl. download)
sparta.

IP

angl. Internet Protocol – interneto protokolas

LAN

angl. Local Area Network – (vietinis) kompiuterių tinklas

OS

angl. Operating System – operacinė sistema (įdiegta AK)

RAM

angl. Random Access Memory – laisvosios prieigos atmintis

SSID

angl. Service Set Identifier – belaidžio tinklo vardas

STB

angl. Set-top Box – Išmaniosios „Telia“ televizijos priedėlis

TCP

angl. Transmission Control Protocol – duomenų perdavimo kontrolės protokolas

UTP

angl. Unshielded Twisted Pair – neekranuota vyta pora, varinis tinklo kabelis

WEP

angl. Wired Equivalent Privacy – „Wi-Fi“ ryšio saugumo protokolas

WiFi

ang. Wireless Fidelity – belaidžio ryšio technologija

WLAN

angl. Wireless LAN – belaidis kompiuterių tinklas

WPA

angl. „Wi-Fi“ Protected Access – apsaugota „Wi-Fi“ prieiga („Wi-Fi“ ryšio saugumo
protokolas)

•

•
•
•
•

Norėdami išvengti elektros smūgio, neįrenkite ir nenaudokite šios
įrangos drėgnose vietose, pvz. vonioje prie prausyklės ar virtuvėje
prie kriauklės, šalia skalbimo mašinos, drėgname pusrūsyje ar šalia
baseino.
Elektros maitinimo blokelį junkite taip, kad laidas nebūtų įtemptas.
Įranga neturi kyboti ant elektros maitinimo laido. Nelankstykite ar
kaip kitaip nepažeiskite elektros laido.

Naudokite tik šiai įrangai pritaikytą el. maitinimo adapterį. Jį rasite
įrangos dėžutėje (tinklo įtampa ~230 V, įrangos įtampa nuolatinė 12
V, el. srovė 1 A).
Neuždenkite įrangos, kad ji galėtų laisvai vėdintis ir neperkaistų.

Žaibuojant patartina paslaugomis nesinaudoti, o visus el. prietaisus
išjungti iš el. tinklo, kad žmonės nenukentėtų nuo elektros smūgio ir
(arba) gaisro.

Tausokite aplinką

Šis simbolis rodo, kad įrangai pasenus, sugedus ar dėl kitų priežasčių tapus
nereikalingai, jos negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis, o būtina
atiduoti perdirbti į elektroninių įtaisų surinkimo centrą.
Įrangos pakuotės (kartoninės dėžutės), įpakavimo plastikinių maišelių ir kitų komplekto detalių
nemeskite į buitinių atliekų konteinerį. Pasirūpinkite atliekų rūšiavimu pagal jų tipą. Niekada
nemeskite elektroninių įtaisų į buitinių atliekų konteinerį, nes gali tekti sumokėti administracinę
baudą pagal šalyje galiojančius įstatymus. Būkite atsakingi ir vietinės savivaldos atstovų
pasiteiraukite apie galiojančią šių atliekų naikinimo tvarką.
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PRIEŠ PRADEDANT

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Prieš pradėdami maršrutizatoriaus TG582n v1 prijungimą, atidžiai
perskaitykite knygelę „Saugos nurodymai ir informacija apie
reglamentavimą“, kurią rasite pakuotėje.

Norint, kad naudojantis įranga interneto prieigos paslauga veiktų
kokybiškai, jūsų AK turi atitikti šiuos reikalavimus:

PAKUOTĖS TURINYS

1. Rekomenduojame naudoti ne mažesnio kaip 1 GHz taktinio dažnio
procesorius.
2. Rekomenduojame naudoti ne mažiau kaip 512 MB darbinės
atminties (RAM).

Pakuotėje turi būti šie elementai:

3. Būtina 10/100 Base-T tinklo (eterneto) plokštė.

4. Norėdami naudotis belaidžiu ryšiu turite pasirūpinti, WLAN 802.11n
standartą palaikančiu adapteriu.
5. Paslaugos veiks nepriklausomai nuo jūsų naudojamos operacinės
sistemos (toliau OS).
Kiti reikalavimai:

6. Maršrutizatoriui turi būti užtikrintas ~230 V elektros maitinimas.

Maršrutizatorius TG582n v1

ĮRANGOS PRIEVADAI IR LEMPUTĖS
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Ši trumpa diegimo
instrukcija

Knygelė „Saugos
nurodymai ir informacija
apie reglamentavimą“

ADSL/POTS dažnių
skirstytuvas (toliau:
dažnių skirstytuvas)

Vienas elektros
maitinimo
adapteris

Vienas eterneto
kabelis su
geltonomis jungtimis

Vienas telefono
kabelis

Maršrutizatoriaus prievadai
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Wi-Fi mygtukas

Wi-Fi

WPS mygtukas

Maršrutizatoriaus lempučių reikšmės
Lemputė

Power

Spalva

Būklė

Reikšmė

Žalia

Dega nuolat

Maršrutizatorius prijungtas prie el.
maitinimo tinklo, veikia normaliai

Geltona

Dega nuolat

Maršrutizatorius kraunasi

Geltona

Mirksi

Maršrutizatorius kraunasi

Raudona

Dega nuolat

Įvyko krovimosi klaida

Nedega

Maršrutizatorius neprijungtas prie el.
maitinimo tinklo

Žalia

Dega nuolat

Tinklo įranga (-os) prijungta (-os) laidu
prie maršrutizatoriaus, duomenimis
nesikeičiama

Žalia

Mirksi

Tinklo įranga (-os) prijungta (-os) laidu
prie maršrutizatoriaus, keičiamasi
duomenimis

Žalia

Dega nuolat

DSL linija sinchronizavosi

Žalia

Mirksi

Bandoma sinchronizuotis

Nedega

Nėra sinchronizacijos

Žalia

Dega nuolat

Interneto ryšys yra, bet duomenimis
nesikeičiama

Žalia

Mirksi

Keičiamasi duomenimis internete

Nedega

Nėra interneto ryšio

Dega nuolat

Nepavyko suderinti interneto paslaugos
nustatymų

Ethernet

Brodband

Internet

Raudona
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WPS

Žalia

Dega nuolat

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
duomenimis nesikeičiama, WPA(2)

Žalia

Mirksi

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
perduodami duomenys, WPA(2)

Geltona

Dega nuolat

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
duomenimis nesikeičiama, WEP

Geltona

Mirksi

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
perduodami duomenys, WEP

Raudona

Dega nuolat

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
duomenimis nesikeičiama, „Wi-Fi“
neapsaugotas

Raudona

Mirksi

Belaidžio ryšio prievadas aktyvus,
perduodami duomenys, „Wi-Fi“
neapsaugotas

Nedega

Belaidis „Wi-Fi“ ryšys išjungtas

Žalia

Dega nuolat

Belaidis įrenginys sėkmingai prisijungęs
per WPS

Geltona

Mirksi

Vyksta WPS prisijungimas

Raudona

Mirksi

Įvyko prisijungimo klaida

ĮRANGOS DIEGIMAS
Maršrutizatorius pateikiamas visiškai parengtas darbui. Jums tereikia
teisingai prijungti laidus.

Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK
•
•
•
•

maršrutizatorių laikykite tokioje vietoje, kad dirbant su AK būtų
galima stebėti jo lempučių būklę;

stenkitės, kad maršrutizatorius būtų padėtas atviroje erdvėje −
maršrutizatorius, kaip ir kiekvienas elektros įrenginys, kaista ir jam
reikia ventiliacijos;
reikia turėti omenyje, kad kiekviena fizinė kliūtis (sienos, baldai)
slopina maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ sąsajos signalą;

pakuotėje esantys laidai gali būti trumpesni nei atstumas tarp
maršrutizatoriaus, AK ir STB jūsų namuose (įstaigoje), todėl gali tekti
įsigyti ilgesnius laidus.
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Interneto prijungimas

* „Telia“ telefonijos tinklo rozetė (su lizdu RJ-11) įprastai būna įrengta sienoje arba pritvirtinta
prie sienos. Jeigu jūsų patalpose nėra „Telia“ telefonijos tinklo rozetės, bet yra atvestas „Telia“
telefonijos kabelis su telefoniniu kištuku
(RJ-11), tuomet šį telefonijos kabelį junkite į dažnių skirstytuvo lizdą LINE.
4

6

Nešiojamasis
kompiuteris

2

5

5

TV kabelis
(HDMI)

3

1

KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI
Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
vartotojams. Patikrinkite asmeninio kompiuterio (toliau AK) TCP/IP
nustatymus:
•

Dažnių
skirstytuvas

•

2

Telefonas

Stacionarus kompiuteris

TV priedėlis

Televizorius

atidarykite tinklo nustatymų langą spausdami Start > Run, įveskite
ncpa.cpl ir spauskite mygtuką OK. Windows 8 atveju ncpa.cpl
rašykite tiesiog pradžios ekrane (Metro).

atsidariusiame lange pažymėkite piktogramą Local Area
Connection, priklausančią tinklo plokštei, per kurią jungsitės
prie interneto. Atkreipkite dėmesį, kad tai nebūtų, pavyzdžiui,
komutuojamo ryšio (angl. Dial-up) modemui priklausanti piktograma.
Windows 2000

Sujunkite laidus kaip parodyta schemoje:
•
•
•
•

•
•
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Telefonijos tinklo rozetę* pakuotėje esančiu telefono kabeliu
sujunkite su dažnių skirstytuvo lizdu LINE.

Dažnių skirstytuvo lizdą ADSL MODEM telefono kabeliu sujunkite
su maršrutizatoriaus lizdu DSL, telefono aparatą junkite į dažnių
skirstytuvo lizdą PHONE.

Pakuotėje esantį maitinimo adapterį įjunkite į prievadą POWER ir
įjunkite į elektros lizdą.

Mygtuku įjunkite įrenginį. Pradžioje lemputė Power degs raudonai,
netrukus – žaliai. Palaukite 3–5 minutes, kol įranga visiškai įsijungs.
Internetas veikia, kai lemputės Broadband ir Internet dega žaliai.
Jeigu naudojatės belaidžiu ryšiu, papildomai turi žaliai degti ir
lemputė Wi-Fi.

Windows XP

Windows Vista ir 7

Windows 8.x ir 10

LAN prievadai 1 ir 2 skirti kompiuteriams, 3 ir 4 – Išmaniosios
televizijos priedėliams.

Į USB prievadą galite prijungti išorinį standųjį diską (HDD), USB
spausdintuvą, Windows sharing ir AV Media Sharing (DLNA).
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•

•

dešiniu pelės mygtuku atidarę meniu pasirinkite Properties.
Atsidariusiame lange pažymėkite Internet Protocol (TCP/IP)
(Windows 7/8/10 renkatės IPv4 versiją) ir spauskite mygtuką
Properties;

atsidariusiame lange pasirinkite TCP/IP nustatymus: Obtain
an IP address automatically ir Obtain DNS server address
automatically. (Jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia.)

BELAIDIS RYŠYS
Įrenginys yra pateikiamas su visiškai sukonfigūruotu ir saugiai
užšifruotu belaidžio ryšio prievadu. Belaidžio ryšio kanalas yra
apsaugotas WPA-WPA2 slaptažodžiu, kurį sužinosite perskaitę lipduką
ant įrenginio apatinės dalies:

Windows XP

Wi-Fi QR
kodas

Windows Vista, 7, 8.x ir 10

„Wi-Fi“ QR kodas: jį nuskenavę prie belaidžio „Wi-Fi“ ryšio prijungsite
išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
PASTABA. Belaidį ryšį galima išjungti ir įjungti „Wi-Fi“ mygtuku, esančiu maršrutizatoriaus
viršutinėje dalyje. Mygtuką paspaudę ir palaikę 5 sek. belaidį ryšį išjungsite, pakartotinai palaikę 5
sek. ryšį vėl įjungsite.

Prisijungti prie namų belaidžio „Wi-Fi“ ryšio galite:
Automatiškai, naudodami WPS:

12

mygtuką, esantį jūsų belaidžio
1. Paspauskite WPS
maršrutizatoriaus viršutinėje dalyje.
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2. Jei turite pasirinkti prieigos tašką iš sąrašo, pasirinkite tą,
kuriame naudojamas Tinklo pavadinimas (angl. Network Name),
išspausdintas ant lipduko apatinėje maršrutizatoriaus dalyje.
3. Trumpai paspauskite mygtuką WPS
dalyje.
4. Lemputė WPS
spalva.

maršrutizatoriaus viršutinėje

priekiniame skydelyje pradeda mirksėti geltona

5. Jeigu ne daugiau kaip po dviejų minučių lemputė WPS

•
•

švies žalia spalva – registracija atlikta sėkmingai.

:

mirksės raudona spalva – maršrutizatoriui nepavyko rasti jūsų
belaidžio įrenginio. Bandykite dar kartą arba prijunkite belaidžius
įrenginius rankiniu būdu.

Rankiniu būdu:
Konfigūruokite savo belaidį įrenginį naudodami Tinklo pavadinimą
(angl. Network Name) ir Belaidžio ryšio slaptažodį (angl. Wireless
Key), išspausdintus ant lipduko apatinėje maršrutizatoriaus dalyje.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ QR kodu:
„Wi-Fi“ QR kodą galite nuskenuoti savo išmaniuoju telefonu (arba
planšetiniu kompiuteriu) su brūkšninių kodų skaitymo programėle
„i-nigma“. Tai padarę spauskite mygtuką Connect ir prisijungsite prie
namų / biuro belaidžio tinklo. Ši funkcija veikia tik įrenginiuose su
„Android“ operacine sistema.
PASTABA. Jei neturite QR kodų skaitymo programėlės, telefono interneto naršykle nueikite į
puslapį adresu www.i-nigma.mobi. Jūsų išmanusis įrenginys bus atpažintas ir bus pasiūlyta
parsisiųsti atitinkamą „i-nigma” QR kodų skaitytuvo versiją. Kiekvieno maršrutizatoriaus
slaptažodis yra unikalus, todėl patikimai apsaugo jūsų interneto ryšį nuo prisijungimo be jūsų
žinios. Jeigu vis dėlto norite pakeisti slaptažodį, skaitykite vartotojo instrukciją, kurią rasite adresu
www.telia.lt/duk.

Jei norite naudotis belaidžiu ryšiu, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje
įdiegtas ir įjungtas belaidžio ryšio adapteris (dauguma nešiojamųjų
kompiuterių turi vidinius belaidžio ryšio adapterius). Jei tokio adapterio
jūsų kompiuteryje nėra, prieš naudodamiesi belaidžiu ryšiu turėsite
jį įsigyti ir įsidiegti. Nurodymų, kaip įdiegti ir atlikti belaidžio ryšio
adapterio konfigūraciją, ieškokite įsigyto adapterio instrukcijoje.
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PASTABA. Maksimali duomenų perdavimo sparta per belaidį („Wi-Fi“) įrenginio prievadą vietiniame
tinkle (LAN) yra iki 50 Mbps. ADSL2+ prieigoje belaidžio interneto sparta bus tokia, kiek leidžia
linijos galimybės. Jeigu tuo pačiu metu žiūrima televizija, interneto sparta („Wi-Fi“ ar prisijungus su
laidu) sieks 5–10 Mbps mažiau (SDTV – 5 Mbps, HDTV – 10 Mbps). Senesniuose nešiojamuosiuose
kompiuteriuose interneto ryšys gali būti lėtesnis, nes juose integruotas belaidžio ryšio adapteris palaiko
tik IEEE 802.11b (apie 5 Mbps) arba 802.11b/g belaidžio ryšio standartą (apie 21 Mbps). Plačiau apie
asmeninio kompiuterio ir modemo įtaką duomenų perdavimo spartai skaitykite adresu www.telia.lt/
duk.
Detali informacija apie belaidžio ryšio greičius bei įtakos veiksnius pateikiama 2 priede „Veiksniai
darantys įtaką „Wi-Fi“ spartai“.

PRISIJUNGIMAS PRIE NAMŲ BELAIDŽIO TINKLO IR
INTERNETO
+ R
1. Spauskite
(Start/Run),
įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK
(Windows 8 atveju paieškoje, t. y.
pradžios ekrane Metro, įrašykite
ncpa.cpl).

2. Atsidariusiame lange pažymėkite
jūsų kompiuteryje įdiegtą belaidžio
ryšio adapterį (angl. Wireless Network
Connection) ir spauskite dešinį pelės
mygtuką. Atsidariusiame meniu
pasirinkite Connect/Disconnect.
3. Papildomai atsidariusiame lange
matysite aptiktus pasiekiamus
belaidžius tinklus. Jame
pasirinkite ant lipduko apatinėje
maršrutizatoriaus dalyje išspausdintą
Tinklo pavadinimą (angl. Network
Name) ir spauskite mygtuką Connect.
PASTABA. Jeigu lange nematote savo belaidžio tinklo
pavadinimo (SSID), patikrinkite, ar žaliai dega prieigos
taško lemputė.
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4. Dialogo lange įveskite Belaidžio ryšio
slaptažodį (angl. Wireless Key).
5. Spauskite mygtuką OK.

PASTABA. Senesnėse „Windows” versijose spauskite mygtuką Connect.

PRISIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO RYŠIO SU „ANDROID“
ĮRENGINIU
Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu „Android“ įrenginyje reikia įjungti
belaidžio ryšio „Wi-Fi“ prievadą.
PASTABA. Instrukcija parengta naudojant „Android 4.1“ versiją. Kitoms versijoms langai gali šiek tiek
skirtis, bet „Wi-Fi“ prievado įjungimas lieka analogiškas.

Pastabos
Jeigu tinkamai sujungus laidus interneto paslauga neveikia, nors
lemputės Power ir Internet dega žaliai, patikrinkite kompiuterio TCP/IP
nustatymus. Kompiuterio TCP/IP nustatymus Windows Vista, Windows
7, Windows XP ir Windows 2000 vartotojai gali patikrinti šiuo būdu:
+ R
(Start/Run), įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK.
1. Spauskite
(Windows 8 atveju paieškoje (pradžios ekrane Metro) įrašykite
ncpa.cpl.

2. Atsidariusiame lange pažymėkite
piktogramą Local Area Connection,
priklausančią tinklo plokštei, per kurią
jungsitės prie interneto. Dešiniu pelės
mygtuku atidarę meniu, pasirinkite
Properties. Papildomai atsidariusiame
lange pažymėkite Internet Protocol
(Windows 7/8/10 yra IPv6 ir IPv4 –
pasirinkite IPv4) ir spauskite mygtuką
Properties.

3. Atsidariusiame lange pasirinkite TCP/IP nustatymus: Obtain
an IP address automatically ir Obtain DNS server address
automatically (angl. Domain Name Service – domenų vardų
tarnyba). Jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia.
Paspauskite mygtuką OK ir uždarykite atvertus langus. Paleiskite
kompiuterį iš naujo, jeigu pasirodys pranešimas prašantis tai atlikti.

1. Savo „Android“
įrenginyje atidarykite
meniu langą.

2. Atidarykite nustatymų
langą.

PASTABA. Išsamią vartotojo instrukciją, rekomendacijas, kaip pasirinkti tinkamą TCP/IP nustatymą
kitoms OS, konfigūruoti belaidį ryšį rasite internete adresu www.telia.lt/duk.
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3. Pasirinkite „Wi-Fi“.

4. Įjunkite bevielį ryšį.

Prisijungti prie namų / biuro belaidžio interneto galima 2 būdais:
•

Jeigu jūsų įrangos „Wi-Fi“ prisijungimo duomenų lipduke yra „WiFi“ QR kodas, galite jį nuskenuoti savo išmaniuoju telefonu (arba
planšetiniu kompiuteriu) su brūkšninių kodų skaitymo programėle
„i-nigma“. Tai padarę spauskite mygtuką Connect ir prisijungsite
prie namų / biuro belaidžio tinklo.

PASTABA. Jei neturite QR kodų skaitymo programėlės, telefono interneto naršykle nueikite į puslapį
adresu www.i-nigma.mobi. Jūsų išmanusis įrenginys bus atpažintas ir bus pasiūlyta parsisiųsti
atitinkamą „i-nigma” QR kodų skaitytuvo versiją.

Jeigu jūsų turimos įrangos „Wi-Fi“ prisijungimo duomenų lipduke
nėra QR kodo, pakartokite 1–4 punktus, kad patektumėte į „Wi-Fi“
langą. Jeigu šiame lange nerandate savo namų / biuro „Wi-Fi“ tinklo,
spauskite mygtuką
.
PASTABA. Kitose „Android“ versijose ir skirtinguose gaminiuose gali būti naudojamas žodis Skenuoti.
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5. Suraskite savo namų
/ biuro belaidžio ryšio
pavadinimą (tikslų
jo pavadinimą SSID
sužinosite, perskaitę
lipduką įrenginio
apatinėje dalyje).

6. Prisijungimo lange,
laukelyje „Slaptažodis“
įveskite WPAPSK slaptažodį
(nurodytą lipduke,
priklijuotame apatinėje
maršrutizatoriaus dalyje).
Kad būtų lengviau įvesti,
pažymėkite Rodyti
slaptažodį.

7. Spauskite mygtuką Prisijungti,
kuris lieka neaktyvus, kol neįvestas
slaptažodis. Jeigu viską atlikote
teisingai, prie jūsų belaidžio
tinklo pavadinimo atsiras užrašas
Prisijungta.
Jeigu nepavyksta prisijungti, atlikite šiuos veiksmus www.telia.lt/duk.
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PRISIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO RYŠIO SU „APPLE“
„IPHONE“, „IPOD“, „IPAD“ ĮRENGINIAIS
Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu „Apple“ įrenginyje reikia įjungti
„Wi-Fi“ prievadą.
PASTABA. Instrukcija parengta naudojant „iOS 5.1“ versiją. Kitoms versijoms prisijungimas
analogiškas.

4. Įjungus „Wi-Fi“ ryšį
„Apple“ įrenginys
nuskenuos „Wi-Fi“
tinklus. Pasirinkite jūsų
namų / biuro belaidžio
tinklo pavadinimą (tikslų
jo pavadinimą SSID
sužinosite, perskaitę
lipduką apatinėje
įrenginio dalyje).

1. Pasirinkite atidaryti
nustatymų langą.

5. Prisijungimo lange, laukelyje
Slaptažodis, įveskite
slaptažodį, nurodytą apatinėje
maršrutizatoriaus dalyje.

2. Pasirinkite „Wi-Fi“.

3. Įjunkite „Wi-Fi“.

7. Jeigu viską atlikote teisingai,
prie jūsų belaidžio tinklo
pavadinimo atsiras varnelė.
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6. Paspauskite mygtuką
Join.

Jeigu nepavyksta prisijungti, atlikite šiuos
veiksmus www.telia.lt/duk.
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KONFIGŪRUOKITE MARŠRUTIZATORIŲ NAUDODAMIESI
NARŠYKLE

4. Prisijungus atsidarys pradinis maršrutizatoriaus programos langas.

Jei norite, galite pakeisti maršrutizatoriaus parametrus (pavyzdžiui,
belaidžio „Wi-Fi“ ryšio pavadinimą). Atlikite šiuos veiksmus:
1. Paleiskite interneto naršyklę ir įveskite adresą http://192.168.1.254
bei paspauskite klavišą Enter. Atidaroma maršrutizatoriaus WEB
sąsaja.

2. Pirmajame langelyje įrašykite admin, antrajame įrašykite slaptažodį
ir spustelėkite mygtuką OK. Maršrutizatorius patikrins jūsų paskyrą
ir įkels puslapį iš naujo.
PASTABA. Prisijungimo slaptažodis užrašytas ant lipduko maršrutizatoriaus apatinėje dalyje,
pavadinimu „Access key“.

MENIU PUNKTAI
3. Dabar galite keisti parametrus pagal savo poreikius.
PASTABA. Belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir belaidžio ryšio „Wi-Fi“ slaptažodį galite pasikeisti
savitarnos svetainėje www.telia.lt/duk.

Kairėje pusėje esančiame meniu galėsite surasti visus parametrus bei
funkcijas, kurias palaiko maršrutizatorius. Daugelio aprašymai pateikti
kituose skyriuose:
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•

•
•
•
•

•

Home – rasite reikalingiausią informaciją bei dažniausiai naudojamas
funkcijas: informaciją apie maršrutizatorių, informaciją apie televizijos ir
interneto ryšio parametrus bei jų statistiką, „Port forward“, „Firewall“,
prijungtas tinklo įrangas bei belaidžio ryšio nustatymus;

•

Technicolor Gateway – pateikiama informacija apie maršrutizatorių,
o taip pat čia galėsite: paleisti maršrutizatorių iš naujo, atkurti
gamyklinius nustatymus, pakeisti ar pridėti NTP serverius, laiko zoną.

Tuomet lango apačioje Pick a task dalyje paspauskite Reset my
Technicolor Gateway;

Atsiradus įspėjimui pasirinkite: jei norite patvirtinti spauskite Yes,
reset my Technicolor Gateway, jei norite atšaukti spauskite No.

Broadband Connection – pateikiama informacija apie DSL ryšio,
televizijos ir interneto parametrus bei jų statistiką;

Toolbox – šioje skiltyje rasite didžiąją dalį maršrutizatoriaus parametrų
bei funkcijų, ir galėsite jas valdyti bei keisti: „Port forward“, „Firewall“,
„Dynamic DNS“, „User Management“, „Content Sharing“ ir kt.;
Home Network – galimybė matyti visus prie maršrutizatoriaus
prijungtus tinklo įrenginius, galimybė pakeisti vidinio tinklo IP adresą
(angl. Local Gateway), dalinamų IP adresų rėžius, išjungti DHCP
serverį, valdyti belaidžio ryšio nustatymus;
Help – aprašymas / pagalba, kaip valdyti bei konfigūruoti
maršrutizatorių.

GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS
•

•

Pagrindiniame lange esančiame meniu spauskite pavadinimą
Technicolor Gateway;

•

Paspaudus patvirtinimo mygtuką, po kelių sekundžių įranga pasileis
iš naujo. Palaukite, kol maršrutizatorius įsijungs iš naujo, tai gali
trukti iki 4 min.

Jeigu po tam tikrų konfigūravimo veiksmų jums nepavyksta prisijungti
prie maršrutizatoriaus konfigūravimo sąsajos, atstatykite įrenginio
gamyklinius nustatymus paspaudę Reset mygtuką įrenginio galinėje
sienelėje. Tai galite padaryti su sąvaržėle: įspauskite mygtuką Reset,
palaikykite 5–7 sek. ir atleiskite.

INTERNETO PRISIJUNGIMO PATIKRINIMAS
•

Kairėje pusėje esančiame meniu spauskite
pavadinimą Broadband Connection;

DĖMESIO! Atminkite, kad po šio veiksmo bus atkurta gamyklinė konfigūracija, įskaitant belaidžio tinklo
nustatymus.
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•
•

•
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Tuomet apačioje Pick a task dalyje paspauskite Check
connectivity to the Internet;

•

Palaukite, kol pabaigs tikrinti ir atsiras Test Results;

Laukelyje palikite Internet ir spauskite mygtuką Check
Connectivity;

Atsiradusi mėlyna juosta rodo, kad vyksta interneto prisijungimo
tikrinimas;
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BELAIDŽIO RYŠIO PARAMETRŲ KEITIMAS

•

Pastaba. Jei jums pavyko sėkmingai prisijungti per belaidį „Wi-Fi“ ryšį ir ryšys veikia tvarkingai,
rekomenduojame nustatymų nekeisti. Nustatymai turėtų būti keičiami tik esant būtinybei.

•

Norėdami konfigūruoti belaidį ryšį – dešinėje viršuje paspauskite
Configure;

Pagrindiniame lange apačioje ties Home Network, spauskite
Wireless;
Konfigūravimo lange leidžiama keisti tokius nustatymus:
•

išjungti ir įjungti belaidį ryšį;

•

pakeisti belaidžio ryšio kanalą Channel;

•
•
•

pakeisti belaidžio tinklo pavadinimą (SSID);
išjungti ir įjungti WPS;

pasirinkti šifravimo algoritmą – Security Mode.

Pastaba. Turėkite omenyje, kad WEP yra labai nesaugus protokolas, kuris neapsaugo jūsų belaidžio
ryšio kanalo − patyręs įsibrovėlis gali patekti į jūsų namų belaidį tinklą šnipinėjimo tikslais arba
nemokamai naudotis jūsų interneto paslauga!

•

Pastaba. Į belaidžio ryšio konfigūravimo langą galite patekti meniu juostoje paspaudę „Home
Network“ ir atsiradusiame lange paspaudę WLAN: TELIA-xxxxxx.

pakeisti slaptažodį – Encryption Key“.

Pastaba. Slaptažodį siūlome pasirinkti ne trumpesnį nei 8 simbolių, kombinaciją iš didžiųjų / mažųjų
raidžių ir skaičių, kuri būtų sunkiai atspėjama kitiems asmenims. Tai jums leis užtikrinti pakankamai
saugų tinklą.

Pastaba. Belaidį ryšį galima išjungti ir įjungti su „Wi-Fi“ mygtuku, esančiu maršrutizatoriaus viršutinėje
dalyje. Mygtuką paspaudę ir palaikę 5 sek. belaidį ryšį išjungsite, pakartotinai palaikę 5 sek. ryšį vėl
įjungsite.

•
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Atsidarius informaciniam langui apie belaidį ryšį, dešinėje viršuje
paspauskite Details, jei norite pamatyti daugiau informacijos;
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Tuomet paspauskite LocalNetwork ir dešinėje viršuje pasirinkite
Configure:

Serverį galima išjungti nuėmus varnelę nuo Use DHCPv4 Server.

VIDINIAME TINKLE PRIJUNGTI KOMPIUTERIAI
•

Pagrindiniame lange spauskite Home Network. Tuomet atsiras
vidinio tinklo schema su prijungtomis įrangomis:

Atlikus Wireless parametrų pakeitimus, juos būtina išsaugoti.
Spauskite Apply mygtuką.

DHCP SERVERIO IŠJUNGIMAS/ĮJUNGIMAS
Pagrindiniame meniu spauskite Home Network ir pasirinkite
Interfaces:
Jei iš meniu papildomai pasirinksite Devices, tuomet prijungtas įrangas
pamatysite lentelės pavidalu:
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„PORT FORWARD“ KONFIGŪRAVIMAS
•
•

Pagrindiniame meniu spauskite Toolbox ir pasirinkite Game &
Application Sharing;

•
•

Atsidariusiame lange pamatysite jau sukurtus portų nukreipimus;

Jei reikia sukonfigūruoti specifinius portus, apačioje ties Pick a task
spauskite Create a new game or application.
Atsiras naujas langas, kuriame įrašykite pavadinimą bei pažymėkite
Manual Entry of Port Maps. Paspauskite Next:

Portų nukreipimas iš aplikacijų sąrašo
•
•

•
•

Norėdami priskirti jau žinomą portų nukreipimą, apačioje ties Pick a
task spauskite Assign a game or application to a local network
device;
Tuomet išsirinkite reikiamą nukreipimą iš duoto sąrašo:

Stulpelyje Device pasirinkite <User-defined...> ir įrašykite IP
adresą, į kurį bus atliekamas nukreipimas.

Jei kompiuteris jau yra prijungtas, stulpelyje Device prijungtų įrangų
sąraše, pasirinkite, kam bus atliekamas nukreipimas.

Portų nukreipimo sukūrimas
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•

Kitame lange pasirinkite protokolą bei nurodykite portus ir spauskite
mygtuką Add:

•

Pridėję portus apačioje ties Pick a task paspauskite Assign a
game or application to a local network device.

•

Naujame lange stulpelyje Game or Application iš sąrašo
pasirinkite naujai sukurtą nukreipimą ir stulpelyje Device priskirkite
jį konkrečiam kompiuteriui arba IP adresui. Išsamiau aprašyta
poskyryje „Portų nukreipimas iš aplikacijų sąrašo“.
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UPNP KONFIGŪRAVIMAS
•
•
•
•
•

•

Tuomet naujame lange į laukelį Old Password suveskite dabartinį
slaptažodį, kuris užrašytas ant lipduko ant maršrutizatoriaus dugno,
o į kitus du įveskite naują slaptažodį:

•

Kad pakeistumėte slaptažodį paspauskite mygtuką Change
Password.

Pagrindiniame meniu spauskite Toolbox ir pasirinkite Game &
Application Sharing;
Naujame lange pamatysite dabartinį UPnP statusą;

Jei norite statusą pakeisti, tuomet dešinėje viršuje paspauskite
Configure;

Tuomet atsiras galimybė nuimti ar uždėti (angl. off/on) varnelę ties
Use UPnP;
Tam, kad pakeitimai įsigaliotų, paspauskite Apply;

Pastaba. Atkūrus maršrutizatoriaus gamyklinius nustatymus (angl. reset), slaptažodis vėl bus toks,
koks užrašytas ant lipduko ant maršrutizatoriaus dugno.

MARŠRUTIZATORIAUS PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODŽIO
KEITIMAS
Jei norite pakeisti prisijungimo prie maršrutizatoriaus slaptažodį, atlikite
šiuos veiksmus:
•

Pagrindiniame meniu spauskite Toolbox;

•

Tada naujame lange apačioje ties Pick a task... spauskite Change
my password;

•
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Atsiradusiame papildomame meniu paspauskite User
Management;
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USB JUNGTIS

Spausdinimas per vietinį namų tinklą

Prijungę atitinkamą USB įrenginį galėsite naudotis tokiomis savybėmis:

Norint naudotis spausdintuvu vietiniame namų tinkle, reikia:

Printer Sharing – galimybė spausdintuvu naudotis iš visų vietinio namų
tinklo įrenginių;
File Sharing/Samba – galimybė vietiniame namų tinkle keistis
rinkmenomis;
DLNA – standartas, leidžiantis vietiniame namų tinkle esantiems
elektronikos prietaisams tarpusavyje keistis skaitmenine informacija.
USB jungtis palaiko:

•
•

Failų dalinimasis vietiniame namų tinkle
Norint naudotis File Sharing/Samba funkcija reikia:
•
•

•

NTFS (optional)

•

•

FAT16

•
•
•

•

FAT32

sukonfigūruoti spausdintuvą kompiuteryje.

Konfigūravimo instrukcijos ieškokite www.telia.lt/duk.

1. USB 2.0

2. Failų sistemos:

į maršrutizatoriaus USB prievadą prijungti spausdintuvą;

į USB prievadą prijungti USB diską (USB atmintinę, USB standųjį
diską);
kompiuteryje Windows Explorer lange (pvz.: Computer lange)
įvesti \\192.168.1.254\ arba \\technicolor
Samba atveju įvesti smb://192.168.1.253
Tuomet paspausti Enter.

HFS+ (optional)

EXT2/EXT3 (optional)

3. Iki penkių USB įrenginių (per USB hub).

4. Iki 10 particijų vienam įrenginiui (viršijus šį skaičių, kitos bus
ignoruojamos).
Lentelėje pateikiamas palyginimas tarp Unmanaged ir Managed:
Access via
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Accesible folders
Unmanaged

Managed

Network File Server

All

Media and Shared
folder

UPnP AV Media Server

All

Media folder

Pastaba. Jei pakeitėte „Server Name“ pavadinimą „Content Sharing“ nustatymuose, tuomet įveskite
būtent tą, kurį įrašėte.

•

Įvykdę aukščiau išvardintus punktus, pateksite į jūsų prijungtą USB
diską.

37

Failų dalinimosi išjungimas
•
•
•
•

Jei norite išjungti ar vėl įjungti File Sharing funkciją,
maršrutizatoriaus pagrindiniame meniu paspauskite Toolbox.
Tuomet spauskite Content Sharing.

Atsiradusiame lange rasite dabartinius nustatymus bei prijungtus
USB įrenginius. Tam, kad juos pakeistumėte, dešinėje viršuje
spauskite Configure.

Naujame lange ties Network File Server (Windows Networking)
suraskite Server Enabled.
Jei norite išjungti – varnelę nuimkite, jei norite įjungti – varnelę
uždėkite:

DLNA MEDIA SHARING
DLNA – tai standartas, leidžiantis vietiniame namų tinkle esantiems
elektronikos prietaisams tarpusavyje keistis skaitmenine informacija,
pvz. muzika, nuotraukomis, vaizdo įrašais.
Norint naudotis DLNA Media Sharing (UPnP AV Media Server), jums
reikia:
•
•

•

•
•
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prijungti USB diską (USB atmintinę, USB standųjį diską) į
maršrutizatoriaus USB prievadą;

kompiuteryje atidaryti Media grotuvą (pvz.: Windows Media
Player). Jei norite DLNA naudotis per mobiliuosius įrenginius,
tuomet reikės įsidiegti bet kokį DLNA grotuvą (pvz.: Bubble UPnP
UPnP/DLNA – „Android“ vartotojams; AllConnect Play & Stream –
„Apple“ ir „Android“ vartotojams);
kadangi DLNA funkcija aktyvuota automatiškai, netrukus atsiras
Technicolor TG582n pavadinimas;

Paspaudę pavadinimą, galėsite pažiūrėti jūsų prijungtame USB
diske turimas nuotraukas, vaizdo bei garso įrašus.

Taip pat galite pakeisti serverio vardą laukelyje Server Name bei
Workgroup.
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DLNA išjungimas

1 PRIEDAS. KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

Jei norite išjungti ar vėl įjungti DLNA funkciją:

Ką daryti, jeigu įranga neveikia, nepavyksta prisijungti prie interneto?

•
•
•
•

Maršrutizatoriaus pagrindiniame meniu paspauskite Toolbox.
Tuomet spauskite Content Sharing.

Atsiradusiame lange rasite dabartinius nustatymus bei prijungtus
USB įrenginius. Tam, kad juos pakeistumėte, dešinėje viršuje
spauskite Configure.
Naujame lange ties UPnP AV Media Server suraskite Server
Enabled.

Jei norite išjungti – varnelę nuimkite, jei norite įjungti – varnelę
uždėkite:

•
•
•
•

•
•

Patikrinkite, ar teisingai sujungėte laidus ir sukonfigūravote
kompiuterio TCP/IP nustatymus, dar kartą pakartokite žingsnius
nuo 5 punkto;
Patikrinkite, kokį eterneto prievadą naudojate AK prijungti.
Išmaniosios „Telia“ televizijos priedėliams jungti yra skirti 3 ir 4
prievadai. Prievadai 1 ir 2 skirti prijungti jūsų kompiuteriams;

Patikrinkite, ar jūsų patalpose įrengtoje telefonijos dėžutėje nėra
įmontuotas papildomas filtras (kondensatorius);

Patikrinkite, ar visi telefono aparatai, signalizacijos ir kita žemo
dažnio įranga, telefono, FAX aparatai, pajungti prie dažnių
skirstytuvo PHONE lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad galima prijungti
ne daugiau kaip du telefono aparatus ar kitus įrenginius;

Jeigu atlikote visus aukščiau paminėtus veiksmus ir vis tiek negalite
prisijungti prie interneto, pabandykite paleisti kompiuterį iš naujo;

Jeigu patikrinote visus punktus ir vis vien nepavyksta prisijungti prie
interneto, kreipkitės klientų aptarnavimo telefonais: 1817 − privačių
klientų, 1816 − verslo klientų.

2 PRIEDAS. VEIKSNIAI DARANTYS ĮTAKĄ „WI-FI“
SPARTAI
Pagrindinės priežastys, dėl kurių „Wi-Fi“ sparta gali sumažėti:

FTP Server funkcija išjungta saugumo sumetimais.
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„Wi-Fi“ ryšio įrenginių kiekis
„Wi-Fi“ veikia nelicencijuojamuose ir laisvai įvairių įrenginių
naudojamuose dažnių ruožuose. Maršrutizatoriaus pateikiama faktinė
„Wi-Fi“ sparta dalinama visiems vartotojo įrenginiams, todėl didėjant
jų skaičiui pateikiama greitaveika gali sumažėti. Svarbu pažymėti,
kad įtaką pateikiamai spartai turi ne tik prie maršrutizatoriaus
prijungti, bet ir kiti „Wi-Fi“ tinklai bei jų įrenginiai, veikiantys tuo pačiu
arba artimu dažnių kanalu. Kuo stipresni kitų „Wi-Fi“ tinklų signalai
maršrutizatoriaus naudojimo vietoje, tuo didesnė tikimybė, kad tinklų
dažniniai kanalai persidengs ir spartos sumažės.
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Nepakankamas „Wi-Fi“ signalo lygis
Tipinė „Wi-Fi“ aprėptis patalpoje yra apie 30 metrų.
Įvairios kliūtys tarp „Wi-Fi“ įrenginių slopina signalą, dėl to sumažėja
duomenų apsikeitimo sparta belaidžiame namų tinkle. Gali būti, kad
dėl silpno signalo priėmimo lygio ryšys tampa nepatikimas ir trūkinėja.
Šiai problemai identifikuoti siūlome atkreipti dėmesį į galinio įrenginio
„Wi-Fi“ signalo priėmimo lygio indikatorių. Naudojant įrenginius
silpno signalo priėmimo lygio zonoje, duomenų perdavimo sparta gali
sumažėti ne tik šiems, bet ir kitiems prie maršrutizatoriaus prijungtiems
„Wi-Fi“ įrenginiams.

Šalia veikiančios buitinės technikos neigiama įtaka
Nemažai buitinės technikos modelių dirba 2.4 GHz „Wi-Fi“ diapazone
ir savo darbo metu sukuria stiprius trukdžius „Wi-Fi“ ryšiui. Tai
mikrobangų krosnelės, apsaugos jutikliai, radijo mikrofonai ir telefonai,
belaidžio ryšio apsaugos videokameros. Gali trukdyti ne tik jūsų, bet ir
kaimynų butuose veikiantys buitinės technikos įrenginiai.
„Wi-Fi“ adapterio tvarkyklių (angl. drivers) versijos ir / arba
konfigūracijos nesuderinamumas
Problema gali kilti dėl pasenusios „Wi-Fi“ adapterio tvarkyklės PĮ
versijos. Visada naudokite paskutinę PĮ versiją, laikykitės gamintojų
rekomendacijų.

Įrangos techninės galimybės
„Wi-Fi“ įrenginiai gali turėti skirtingas technines charakteristikas, kurios
lemia mažesnes greitaveikas nei galėtų pateikti maršrutizatorius.
Didžiausią įtaką turi šie įrangos parametrai: palaikomas dažnių ruožas
2.4 GHz, palaikomi „Wi-Fi“ standartai (802.11b/g/n), MIMO srautų
(angl. stream) skaičius (1, 2).
Tipinės artimoje ir žemos interferencijos aplinkoje (silpni signalai
iš kaimyninių „Wi-Fi“ tinklų persidengiančiuose dažnių kanaluose)
pasiekiamos spartos pateiktos lentelėje. Realiai gaunamos spartos gali
skirtis dėl šiame priede išvardintų veiksnių.
Tipinės spartos (Mbps), įrenginyje su nurodytu
MIMO srautų skaičiumi
Galinio įrenginio
galimybės (standartas ir
dažnių ruožas)

g/n (2.4 GHz)

1
tipiškai* tai mobilieji
telefonai

2
tipiškai* tai planšetiniai,
nešiojamieji
kompiuteriai, USB
adapteriai. Labiausiai
paplitusi konfigūracija.

30

60

*tokie tipiniai parametrai labiausiai paplitę rinkoje, jūsų konkretaus
įrenginio modelis gali turėti kitokias charakteristikas, kurias galima
pasitikrinti vartotojo instrukcijoje ar techninėje specifikacijoje.
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Autorių teisės 2014 m. „Technicolor“. Visos teisės saugomos. Visi minimi prekių ženklai yra
atitinkamų įmonių paslaugų ženklai, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Techniniai
duomenys gali būti keičiami be įspėjimo. DMS3-QIG-25-14 v1.0.

Daugiau informacijos nemokamu („Telia“ tinkle) telefonu 1817
ir www.telia.lt/duk

