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PRIEŠ PRADEDANT

ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS LAIDAIS

Prieš pradėdami maršrutizatoriaus TG582n v1 prijungimą, atidžiai perskaitykite
knygelę „Saugos nurodymai ir informacija apie reglamentavimą“, kurią rasite
pakuotėje.
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Pakuotėje turi būti šie elementai:
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Maršrutizatorius TG582n v1

Telefonas

Stacionarus kompiuteris

TV priedėlis

Televizorius

Sujunkite laidus kaip parodyta schemoje:
Ši trumpa diegimo
instrukcija

Knygelė „Saugos
nurodymai ir informacija
apie reglamentavimą“

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

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

3. Pakuotėje esantį maitinimo adapterį įjunkite į prievadą POWER ir įjunkite į
elektros lizdą.
ADSL/POTS dažnių
skirstytuvas (toliau:
dažnių skirstytuvas)

Vienas eterneto
kabelis su
geltonomis jungtimis

Vienas elektros
maitinimo
adapteris

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

5. LAN prievadai 1 ir 2 skirti kompiuteriams, 3 ir 4 – išmaniosios televizijos
priedėliams.
Vienas telefono
kabelis

6. Į USB prievadą galite prijungti išorinį standųjį diską (HDD), USB
spausdintuvą, „Windows sharing/FTP server“ ir „AV Media Sharing“
(DLNA).

* Telefonijos tinklo rozetė (su lizdu RJ-11) įprastai būna įrengta sienoje arba pritvirtinta prie
sienos. Jeigu jūsų patalpose nėra telefonijos tinklo rozetės, bet yra atvestas telefonijos kabelis su
telefoniniu kištuku (RJ-11), tuomet šį telefonijos kabelį junkite į dažnių skirstytuvo lizdą LINE.
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BELAIDŽIŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE
MARŠRUTIZATORIAUS
Norėdami prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo prijunkite savo belaidį įrenginį
naudodami Tinklo pavadinimą (Network Name) ir Belaidžio ryšio
slaptažodį (Wireless Key), išspausdintus galinėje maršrutizatoriaus etiketėje,
kaip parodyta paveikslėlyje.

Wi-Fi QR
kodas

Tinklo pavadinimas
Belaidžio ryšio slaptažodis

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

Belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir maršrutizatoriaus belaidžio ryšio slaptažodį galite pakeisti
patys savitarnos svetainėje www.telia.lt/pagalba.

