MARŠRUTIZATORIAUS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Technicolor TG389ac
www.telia.lt

Sveiki,

Saugaus naudojimo instrukcijos

dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką „Telia“ 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 sparčiojo interneto paslaugą. Šios pateiktos
informacijos visiškai pakanka, kad gautą įrangą galėtumėte prijungti prie interneto ir
įsidiegtumėte reikiamą programinę įrangą savo asmeniniame kompiuteryje (toliau AK). Ši
įranga tiks diegiant ir išmaniosios televizijos paslaugą – jos įdiegimo aprašymą rasite TV
pakuotės diegimo instrukcijoje.

•

Terminai ir santrumpos
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AK

asmeninis kompiuteris (angl. PC – personal computer)

FTTx

angl. Fiber to the x – technologija, skirta duomenims perduoti šviesolaidiniu kabeliu, angl.
Fiber to the x – technologija, skirta duomenims perduoti šviesolaidiniu kabeliu

GPON

gigabitinė šviesolaidinio prieigos tinklo technologija

IP

angl. Internet Protocol – interneto protokolas

IPTV

išmanioji televizija

LAN

angl. Local Area Network – (vietinis) kompiuterių tinklas

MIMO

angl. Multiple Input Multiple Output – technologija, kai belaidžiu ryšiu galima sudaryti daug
lygiagrečių duomenų perdavimo ir priėmimo srautų

OS

angl. Operating System – operacinė sistema (įdiegta AK)

PĮ

programinė įranga

RAM

angl. Random Access Memory – laisvosios prieigos atmintis

SSID

angl. Service Set Identifier – belaidžio tinklo vardas

STB

angl. Set-top Box – išmaniosios televizijos priedėlis (šiame dokumente IPTV priedėlis)

TCP

angl. Transmission Control Protocol – duomenų perdavimo kontrolės protokolas

TV

angl. Television – televizija

UTP

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

WAN

angl. Wide Area Network – globalios prieigos tinklas (šiuo atveju „Telia“ interneto tinklas)

WEP

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

Wi-Fi

angl. 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, nesujunginėkite ir nenaudokite šios įrangos
drėgnose vietose, pvz., vonioje prie prausyklės ar virtuvėje prie kriauklės, šalia
skalbyklės, drėgname pusrūsyje ar šalia baseino.
Elektros maitinimo adapterį 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 kintamoji 100–240 V, įrangos įtampa nuolatinė 12 V, el. srovė 2A).
Neuždenkite įrangos, kad ji galėtų laisvai vėdintis ir neperkaistų.
Žaibuojant patartina paslaugomis nesinaudoti, o visus el. prietaisus išjungti iš el. tinklo,
kad nenukentėtumėte nuo elektros smūgio arba/ir 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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TURINYS

PAKUOTĖS TURINYS

Turinys��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Pakuotėje yra:
• maršrutizatorius (su etikete, kurioje rasite prisijungimo prie belaidžio ryšio duomenis);
• elektros maitinimo adapteris;
• vienas eterneto 5 kategorijos UTP laidas geltonomis jungtimis;
• vienas eterneto 5 kategorijos UTP laidas raudonomis jungtimis;
• „Saugaus naudojimosi instrukcija“ lietuvių kalba;
• „Trumpa maršrutizatoriaus diegimo instrukcija“ lietuvių kalba.

Pakuotės turinys����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Maršrutizatorius����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
AK techniniai reikalavimai������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Įrangos prievadai ir lemputės�������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Maršrutizatoriaus prievadai����������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Maršrutizatoriaus lempučių reikšmės������������������������������������������������������������������������������� 8
Įrangos diegimas���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK:���������������������������������������������������������������� 9
Interneto prijungimas������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
Kompiuterio TCP/IP nustatymai������������������������������������������������������������������������������������� 11
Belaidis ryšys „Wi-Fi“������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Vienas Technicolor TG389ac įrenginys
(šiame dokumente vadinsime jį
maršrutizatoriumi)

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ QR kodu:������������������������������������������������������������������������������� 14
Prisijungimas prie belaidžio tinklo ir interneto���������������������������������������������������������������� 14
Kiti patarimai������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Prisijungimas prie belaidžio ryšio su „Android“ įrenginiu������������������������������������������������ 16
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ su „Apple“ „iPhone“, „iPod“, „iPad“ įrenginiais�������������������� 17
Konfigūruokite maršrutizatorių naudodamiesi naršykle�������������������������������������������������� 19
Gamyklinių parametrų atkūrimas������������������������������������������������������������������������������������ 20
Konfigūracinio failo eksportavimas/importavimas (angl. export/import)������������������������ 21
Interneto prieigos patikrinimas��������������������������������������������������������������������������������������� 21
Interneto prieigos patikrinimas��������������������������������������������������������������������������������������� 22
Vidinio tinklo potinklio keitimas, DHCP serverio išjungimas/įjungimas, statinis IP��������� 23

Trumpa diegimo
instrukcija

Vidiniame tinkle prijungti kompiuteriai bei prisijungimo prie interneto ribojimas������������ 25

Viena knygelė
„Saugaus
naudojimo
reikalavimai ir
taisyklės“

DMZ funkcijos įjungimas������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
„Port Forward“ konfigūravimas��������������������������������������������������������������������������������������� 26
„UPnP“ konfigūravimas�������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Dinaminio „DNS“ (DynDNS) konfigūravimas������������������������������������������������������������������� 28
Maršrutizatoriaus bei tinklo diagnostika������������������������������������������������������������������������� 28
USB jungtis��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
1 priedas. Klausimai-atsakymai�������������������������������������������������������������������������������������� 29
2 priedas. Veiksniai, darantys įtaką „Wi-Fi“ spartai�������������������������������������������������������� 29
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Vienas elektros
maitinimo adapteris

Vienas eterneto
kabelis su geltonomis
jungtimis

Vienas eterneto
kabelis su raudonomis
jungtimis
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MARŠRUTIZATORIUS

ĮRANGOS PRIEVADAI IR LEMPUTĖS

Maršrutizatorius (toliau – maršrutizatorius) – tai įrenginys, skirtas teikti laidinio ar belaidžio
interneto („Wi-Fi“) ir IPTV paslaugas per FTTx, GPON, LAN prieigas.

Maršrutizatoriaus prievadai

„Wi-Fi On/Off“ mygtukas

WPS mygtukas, skirtas
automatiniam įrenginių
sujungimui per „Wi-Fi“

Įrangos admin
vartotojo
prisijungimo
kodas

Įrangos serijinis
numeris

Įrangos MAC
adresas
Tinklo
pavadinimas ir
belaidžio ryšio
slaptažodis

AK TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Norint, kad naudojantis įranga interneto prieigos paslauga veiktų kokybiškai, jūsų AK turi
atitikti šiuos reikalavimus:
• Rekomenduojame naudoti ne mažesnio kaip 1 GHz taktinio dažnio procesorių.
• Rekomenduojame naudoti ne mažiau kaip 512 MB darbinės atminties (RAM).
• Būtina 10/100/1000 Base-T eterneto plokštė.
• Norėdami naudotis sparčiu namų „Wi-Fi“, turite pasirūpinti moderniu, WLAN 802.11ac
standartą palaikančiu adapteriu.
• Maksimali duomenų perdavimo sparta prijungus kompiuterį laidu per eterneto prievadą
– iki 1 Gbps, per WLAN 802.11ac standarto belaidžio ryšio prievadą – 1,3 Gbps.
Detali informacija apie belaidžio ryšio greičius bei įtakos veiksnius pateikiama 2 priede
„Veiksniai, darantys įtaką „Wi-Fi“ spartai“.
• Paslaugos veikimui nedaro įtakos jūsų naudojamos operacinės sistemos (toliau OS).
• Maršrutizatoriui turi būti užtikrintas nuolatinis ~220 V elektros maitinimas.
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Reset mygtukas
Elektros
maitinimo
jungiklis

Telefoniniai
prievadai

USB 2.0
Host
prievadai

Keturi
10/100/1000 Mbps
LAN hprievadai

FTTx linijos
prievadas

Elektros
maitinimo
prievadas
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ĮRANGOS DIEGIMAS

Maršrutizatoriaus lempučių reikšmės
Lemputė

Power

Internet

WLAN 2.4 GHz
WLAN 5 GHz

VoIP

Ethernet

WPS

TV

8

Būklė

Reikšmė

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

Žalia

Dega nuolat

Maršrutizatorius prijungtas prie el.
maitinimo tinklo, veikia normaliai

Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK:

Geltona

Dega nuolat

Maršrutizatorius kraunasi

Dega nuolat

Maršrutizatorius prijungtas prie el.
maitinimo tinklo, ruošiasi darbui (boot
phase)

Nedega

Maršrutizatorius neprijungtas prie el.
maitinimo tinklo

•

Žalia

Dega nuolat

Interneto ryšys yra, bet duomenimis
nesikeičiama

•

Žalia

Mirksi

Keičiamasi duomenimis internete

Žalia

Nedega

Nėra interneto ryšio

Raudona

Dega nuolat

Nepavyko suderinti interneto paslaugos
nustatymų

Žalia

Dega nuolat

„Wi-Fi“ prievadas aktyvus, duomenimis
nesikeičiama

Žalia

Mirksi

„Wi-Fi“ prievadas aktyvus, perduodami
duomenys

Žalia

Nedega

„Wi-Fi“ prievadas išjungtas

Žalia

Dega nuolat

VoIP paslauga aktyvi (įjungta) ir linija
prisiregistravusi

Žalia

Mirksi

Vyksta VoIP duomenų perdavimas
(skambutis) arba linijos registracija

Žalia

Nedega

VoIP paslauga neaktyvi (išjungta)

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

Nedega

Nėra laidu prijungtų tinklo įrangų

Žalia

Dega nuolat

Belaidis įrenginys sėkmingai prisijungęs
per WPS

Geltona

Mirksi

Vyksta WPS prisijungimas

Raudona

Mirksi

Įvyko prisijungimo klaida

Žalia

Dega nuolat

TV paslauga aktyvi

Žalia

Nedega

TV paslauga neaktyvi

Spalva

Raudona

•
•

Maršrutizatorių laikykite tokioje vietoje, kad dirbdami su AK galėtumėte stebėti jo
lempučių būklę;
Stenkitės, kad maršrutizatorius būtų padėtas atviroje erdvėje − maršrutizatorius, kaip ir
kiekvienas elektros įrenginys, kaista ir jam reikia vėdinimo;
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
IPTV priedėlio jūsų namuose (įstaigoje), todėl gali tekti įsigyti ilgesnius laidus.
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KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI

Interneto prijungimas

1

2

1

Reset

Asmeninių kompiuterių TCP/IP nustatymų patikrinimas Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 vartotojams:

3

2

1

3

4

WAN

5

2

TV kabelis
(HDMI)

2

2

1
4

„Telia“
Televizorius

TV priedėlis

Stacionarus
kompiuteris

Nešiojamasis
kompiuteris

Šviesolaidinio
tinklo keitiklis

1. Sujunkite laidus kaip parodyta schemoje:
2. Eterneto kabeliu raudonomis jungtimis sujunkite įrenginį (raudoną WAN prievadą
maršrutizatoriuje) su šviesolaidinio tinklo adapteriu. Eterneto kabeliu geltonomis
jungtimis sujunkite įrenginį su kompiuteriu. Prievadai 1–4 (geltoni) skirti kompiuteriams,
IPTV priedėliams ir kitiems eterneto įrenginiams.
3. Prijunkite telefoną, DECT bazinę stotį arba fakso aparatą prie vieno iš žalių prievadų .
4. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį junkite į el. maitinimo lizdą maršrutizatoriuje
(POWER jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą.
5. Paspauskite maitinimo mygtuką galiniame skydelyje. Po kelių minučių:
•
Power lemputė priekiniame skydelyje turi šviesti žalia spalva. Jei taip nėra, tikrinkite
jungtis, atliktas 1–4 etapuose.
• Jei Power lemputė mirksi žalia arba geltona spalva, vyksta maršrutizatoriaus
programinės įrangos naujinimas. Tokiu atveju palaukite, kol Power lemputė pradės
šviesti žaliai nemirksėdama. Tai gali užtrukti kelias minutes! Neišjunkite įrenginio ir
neatjunkite jokių kabelių!
•
Internet lemputė priekiniame skydelyje turi šviesti žalia spalva. Jei taip nėra,
tikrinkite jungtis, kurias atlikote jungdamiesi prie interneto, arba kreipkitės į paslaugos
teikėją (jei plačiajuostis ryšys dar neįjungtas).
• Jeigu naudojatės belaidžiu ryšiu, papildomai turi degti lemputės
Wireless 2.4GHz ir
Wireless 5GHz.

+ R
1. Atidarykite tinklo nustatymų langą paspaudę
Start > Run, įveskite ncpa.cpl ir
spauskite mygtuką OK. Windows 8 atveju ncpa.cpl rašykite tiesiog pradžios ekrane
Metro.
2. 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) maršrutizatoriui priklausanti piktograma.
3. Dešiniu pelės mygtuku atidarę meniu, pasirinkite Properties. Atsidariusiame lange
pažymėkite Internet Protocol (TCP/IP) (Windows 7 ir Windows 8 rinkitės IPv4
versiją) ir spauskite mygtuką Properties;
4. 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.

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista ir 7

Windows 8.x ir 10

PASTABA. IP telefonijos naudotojų dėmesiui: jeigu naudojatės skaitmeniniu telefono ryšiu ir telefonijos arba/ir fakso aparatu, prijungtu į
VoIP lemputė.
šį maršrutizatorių, turi žaliai degti
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Windows XP

BELAIDIS RYŠYS „WI-FI“
Įrenginys pateikiamas klientams su visiškai sukonfigūruotu ir saugiai užšifruotu „Wi-Fi“
prievadu. Belaidžio ryšio kanalas apsaugotas WPA-WPA2 slaptažodžiu, kuris nurodytas
įrenginio galinėje etiketėje:

Wi-Fi QR
kodas

B

Tinklo pavadinimas
Belaidžio ryšio slaptažodis

Windows Vista, 7, 8.x ir 10

Wireless Key – jūsų namų „Wi-Fi“ slaptažodis.
Network Name – jūsų namų „Wi-Fi“ pavadinimas.
„Wi-Fi“ QR kodas skirtas prie „Wi-Fi“ prijungti išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį (QR kodą reikia nuskenuoti).
Maršrutizatoriuje yra du belaidės prieigos taškai:
5 GHz prieigos taškas užtikrina itin didelę perdavimo spartą, jis ne toks jautrus
trukdžiams ir suteikia galimybę prijungti IEEE802.11a/n/ac belaidžius įrenginius.
2,4 GHz prieigos taškas suteikia galimybę prijungti IEEE802.11b/g/n belaidžius
įrenginius. Šį prieigos tašką naudokite belaidžiams įrenginiams, nepalaikantiems 5 GHz.
Prisijungti prie prieigos taško galite:
5. Paspauskite mygtuką OK ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas,
raginantis paleisti kompiuterį iš naujo, padarykite tai.

Automatiškai, naudodami WPS:

1. Paspauskite WPS
mygtuką savo belaidžiame maršrutizatoriuje.
2. Jei belaidžiame įrenginyje gaunate raginimą pasirinkti savo prieigos tašką iš sąrašo,
pasirinkite elementą, kuriame naudojamas Tinklo pavadinimas, išspausdintas galinėje
maršrutizatoriaus etiketėje.

3. Trumpai paspauskite mygtuką WPS
galiniame maršrutizatoriaus skydelyje.
4. Lemputė WPS priekiniame skydelyje pradeda mirksėti geltona spalva.

5. 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.
PASTABA. Belaidį ryšį galima išjungti ir įjungti „Wi-Fi“ mygtuku, esančiu maršrutizatoriaus galinės dalies viršuje.
Mygtuką paspaudę ir palaikę 5 sek. belaidį ryšį išjungsite, pakartotinai palaikę 5 sek. ryšį vėl įjungsite.
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Rankiniu būdu:
Konfigūruokite savo belaidį įrenginį įvedę Tinklo pavadinimą ir Belaidžio ryšio
slaptažodį, išspausdintus galinėje maršrutizatoriaus etiketėje.

4. Dialogo lange įveskite Belaidžio ryšio slaptažodį (nurodytas įrenginio galinėje
etiketėje).
5. Spauskite mygtuką OK.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ QR kodu:

PASTABA. Senesnėse „Windows” versijose – mygtukas Connect.

„Wi-Fi“ QR kodą nuskenuoti (angl. scan) galite išmaniuoju telefonu ar planšetiniu
kompiuteriu, panaudoję brūkšninių kodų skaitymo programėlę „i-nigma“. Nuskaitę kodą
spauskite mygtuką Connect ir prisijungsite prie savo namų ar biuro „Wi-Fi“. Ši funkcija
veikia tik „Android“ įrenginiams.
PASTABA. Jei neturite QR kodų skaitymo programėlės, telefono interneto naršykle nueikite į puslapį adresu
www.i-nigma.mobi. Jūsų išmanusis įrenginys bus atpažintas ir 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.
PASTABA. Detali informacija apie belaidžio ryšio greičius bei įtakos veiksnius pateikiama 2 priede „Veiksniai, darantys įtaką „Wi-Fi“
spartai“.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo ir interneto
+ R
1. Spauskite
Start > Run, įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK. (Windows 8 atveju
paieškoje (pradžios ekrane Metro) įrašykite ncpa.cpl).
2. Atsidariusiame lange pažymėkite jūsų kompiuteryje įdiegtą belaidžio ryšio adapterį
(angl. Wireless Network Connection) ir spauskite dešinį pelės klavišą. Atsidariusiame
meniu pasirinkite Connect/Disconnect.
3. Papildomai atsidariusiame lange matysite aptiktus pasiekiamus belaidžius tinklus.
Pasirinkite savo Tinklo pavadinimą (nurodytas įrenginio galinėje etiketėje) ir spauskite
mygtuką Connect.

Kiti patarimai
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
1. Spauskite
Start > Run, įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK. Windows 8 ir
Windows 10 atveju paieškos langelyje (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 ir Windows 8 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 – sričių vardų tarnyba). Jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia.
Paspauskite mygtuką OK ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas,
raginantis kompiuterį paleisti iš naujo, padarykite tai.

PASTABA. Jeigu lange nematote savo
belaidžio tinklo pavadinimo (SSID),
patikrinkite, ar žaliai dega prieigos taško
lemputės

ir/arba

.

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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Prisijungimas prie belaidžio ryšio su „Android“ įrenginiu
Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu „Android“ įrenginyje reikia įjungti belaidžio ryšio
„Wi-Fi“ prievadą.

1. Savo „Android“
įrenginyje
atidarykite
meniu langą.

2. Pasirinkite
„Atidaryti
nustatymų
langą“.

3. Pasirinkite
„Wi-Fi“.

4. Įjunkite
bevielį ryšį
„Wi-Fi“.

Prisijungti prie namų ar biuro belaidžio interneto galima 2 būdais:
1. Jeigu jūsų įrangos „Wi-Fi“ prisijungimo duomenų etiketėje yra „Wi-Fi“ QR kodas,
nuskenuokite šį QR kodą savo išmaniuoju telefonu (arba planšetiniu kompiuteriu)
su brūkšninių kodų skaitymo programėle „i-nigma“. Tai padarę spauskite mygtuką
Connect ir prisijungsite prie savo namų ar biuro belaidžio tinklo.

5. Suraskite savo namų
ar biuro „Wi-Fi“
pavadinimą (tikslus jo
pavadinimas (SSID)
nurodytas įrenginio
galinėje etiketėje).

6. Prisijungimo lange,
laukelyje „Slaptažodis“
įveskite WPA-PSK
slaptažodį (nurodytas
įrenginio galinėje
etiketėje). 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.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ su „Apple“ „iPhone“, „iPod“, „iPad“
įrenginiais
Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu „Apple“ įrenginyje reikia įjungti „Wi-Fi“ prievadą.

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

2. 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 ar biuro „Wi-Fi“ tinklo spauskite mygtuką
.
PASTABA. Kitose „Android“ versijose ir skirtinguose gaminiuose gali būti žodelis Skenuoti. Jeigu nepavyksta prisijungti, atlikite šiuos
veiksmus www.telia.lt/duk.

1. Atidarykite nustatymų langą.

2. Pasirinkite „Wi-Fi“.

PASTABA. Instrukcija parengta naudojant „iOS 5.1“ versiją. Kitoms versijoms prisijungimas analogiškas.
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Konfigūruokite maršrutizatorių naudodamiesi naršykle

3. Įjunkite bevielį ryšį „Wi-Fi“.

4. Įjungus bevielį „Wi-Fi“ ryšį
„Apple“ įrenginys nuskenuos
„Wi-Fi“ tinklus. Pasirinkite
jūsų namų ar biuro belaidžio
tinklo pavadinimą (SSID), kuris
nurodytas įrenginio galinėje
etiketėje.

Jei norite, galite pakeisti maršrutizatoriaus parametrus (pavyzdžiui, belaidžio ryšio
parametrus). Atlikite šiuos veiksmus:
1. Interneto naršyklėje įveskite adresą http://192.168.1.254 bei paspauskite klavišą
Enter. Atidaroma maršrutizatoriaus WEB sąsaja.
2. Pirmajame laukelyje palikite admin, o antrajame įrašykite slaptažodį ir spustelėkite
Sign In (angl. prisijungti). Maršrutizatorius patikrins jūsų paskyrą ir įkels puslapį iš
naujo.

PASTABA. Prisijungimo slaptažodis nurodytas įrenginio galinėje etiketėje, pavadinimu „Access key“.

3. Dabar galite keisti parametrus pagal savo poreikius.
4. Prisijungus atsidarys pradinis maršrutizatoriaus programos langas.

5. Prisijungimo lange, laukelyje
Slaptažodis, įveskite WPAPSK slaptažodį (nurodytas
įrenginio galinėje etiketėje).

6. Paspauskite mygtuką Join.

7. Jeigu viską atlikote teisingai,
prie jūsų belaidžio tinklo
pavadinimo atsiras varnelė.

Jeigu nepavyksta prisijungti, atlikite šiuos
veiksmus www.telia.lt/duk.

PASTABA. Belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir maršrutizatoriaus belaidžio ryšio slaptažodį
galite pakeisti patys savitarnos svetainėje www.telia.lt/duk.
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5. Pradiniame lange bus 13 atskirų langelių skirtingoms funkcijoms atlikti. Kiekvieno iš jų
aprašymas pateiktas žemiau:
Gateway – pateikiama informacija apie maršrutizatorių; galėsite paleisti maršrutizatorių
iš naujo, atkurti gamyklinius nustatymus, išsaugoti bei įkelti konfigūracijos failą,
pakeisti ar pridėti NTP serverius;
Broadband – rodomas aktualus ryšio statusas;
Internet Access – pateikiama informacija apie gaunamus interneto parametrus, jo
statusą; galimybė išjungti DHCP klientą;
Wireless – pateikiama belaidžio ryšio informacija; galimybė keisti parametrus: tinklo
pavadinimą, slaptažodį bei daugelį kitų belaidžio ryšio nustatymų;
Local Network – galimybė pakeisti vidinio tinklo IP adresą bei paslaugų teikėjo DNS
nustatymus, dalinamų IP adresų rėžius, išjungti DHCP serverį, nustatyti statinį IP
adresą;
Devices – pateikiamas visų vietiniame tinkle prijungtų įrenginių sąrašas su galimybe
reguliuoti interneto prieigos laiką pasirinktam kliento įrenginiui;
WAN Services – galimybė valdyti funkcijas: DMZ, UPnP, nustatyti portų nukreipimą,
valdyti dinaminį DNS;
Firewall – klientui nesuteiktos valdymo teisės, rodomas ugniasienės statusas / lygis;
Telephony – klientui nesuteiktos valdymo teisės, rodomas statusas;
Diagnostics – galimybė atlikti maršrutizatoriaus bei tinklo diagnostiką;
Assistance – klientui nesuteiktos valdymo teisės, rodomas statusas;
Mobile 3G/4G – galimybė naudotis internetu per mobilųjį USB modemą;
Contect Sharing – galimybė valdyti „Samba/FileSharing“, DLNA funkcijas.

Konfigūracinio failo eksportavimas/importavimas (angl. export/import)
Konfigūracinio failo išsaugojimas
1. Pagrindiniame lange spauskite ant pavadinimo Gateway;
2. Atsiradusiame papildomame lange apačioje suraskite Export Configuration:

3. Tuomet paspauskite mygtuką Export bei išsaugokite failą kompiuteryje.
Konfigūracinio failo įkėlimas
1. Tame pačiame lange apačioje suraskite Import Configuration;
2. Paspauskite mygtuką Browse ir pasirinkite išsaugotą konfigūracinį failą;
3. Tuomet spauskite mygtuką Import.

Gamyklinių parametrų atkūrimas
1. Pagrindiniame lange spauskite ant pavadinimo Gateway;
2. Naujai atsidariusiame lange apačioje, ties Factory Defaults, spauskite mygtuką
Reset;
3. Nuspaudus Reset mygtuką palaukite kelias sekundes – įranga pasileis iš naujo. Tai
gali užtrukti iki 4 minučių.

Interneto prieigos patikrinimas
1. Pagrindiniame lange spauskite ant pavadinimo Internet Access;
2. Atsiradusiame papildomame lange rasite interneto parametrų informaciją bei galimybę
išjungti DHCP klientą.

Jeigu po tam tikrų konfigūravimo veiksmų jums nepavyksta prisijungti prie
maršrutizatoriaus konfigūravimo sąsajos, atkurkite įrenginio gamyklinius nustatymus
paspaudę Reset mygtuką, esantį galinėje maršrutizatoriaus dalyje prie USB jungties.
PASTABA. Pasidarykite maršrutizatoriaus konfigūracijos kopiją, nes po šio veiksmo bus atkurti gamykliniai nustatymai.
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Interneto prieigos patikrinimas
1. Pagrindiniame lange, priklausomai nuo to, kokius pakeitimus norite atlikti, pasirinkite
vieną iš pažymėtų laukelių:

Jei norite konfigūruoti „Wi-Fi“.
PASTABA. Pasidarykite maršrutizatoriaus konfigūracijos kopiją, nes po šio veiksmo bus atkurti gamykliniai nustatymai.
PASTABA. Belaidį ryšį galima išjungti ir įjungti su „Wi-Fi“ mygtuku, esančiu maršrutizatoriaus galinės dalies viršuje. Paspaudę ir
palaikę mygtuką 5 sekundes – belaidį ryšį išjungsite, pakartotinai palaikę 5 sek. ryšį vėl įjungsite.

2. Jei pasirinkote Wireless belaidžio ryšio konfigūravimą, atsiras papildomas langas;
3. Tuomet atsidariusio lango kairėje pasirinkite, kurį „Wi-Fi“ ryšį – 2.4GHz ar 5GHz –
norite konfigūruoti;
4. Konfigūravimo lange leidžiama keisti tokius
nustatymus:
• išjungti ir įjungti belaidį ryšį;
• pakeisti belaidžio ryšio kanalą Channel;
• pakeisti kanalo plotį;
• pakeisti belaidžio tinklo pavadinimą – SSID Name;
• pasirinkti WEP šifravimo algoritmą (tai būtina, jei
jūsų naudojamas belaidžio ryšio adapteris nepalaiko
saugaus WPA arba WPA2 šifravimo) – Security
Mode.
• pakeisti slaptažodį – Wireless Password.
PASTABA. WEP protokolas neapsaugo jūsų belaidžio ryšio kanalo − patyręs įsibrovėlis gali patekti į jūsų belaidį tinklą šnipinėjimo
tikslais ar nemokamai naudotis jūsų interneto paslauga!
PASTABA. Slaptažodžiui sukurti siūlome didžiųjų/mažųjų raidžių ir skaičių kombinaciją, ne trumpesnę kaip 8 simbolių, sunkiai
atspėjamą kitiems asmenims. Tai jums leis užtikrinti tinklo saugumą.
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5. Norėdami pamatyti išplėstinį nustatymų langą, paspauskite dešinėje viršuje Show
advanced. Tuomet papildomai galėsite:
• keisti belaidžio ryšio standartą – Standart;
• paslėpti SSID, kad kiti nematytų jūsų tinklo pavadinimo – Broadcast SSID.
6. Atlikus Wireless parametrų pakeitimus, juos būtinai reikia išsaugoti. Spauskite Save
mygtuką.

Vidinio tinklo potinklio keitimas, DHCP serverio išjungimas/
įjungimas, statinis IP
Pagrindiniame meniu spauskite Local Network. Atsiradusiame papildomame lange
galėsite keisti bei konfigūruoti šias funkcijas:
DHCP Serverio išjungimas
1. Serverį galima išjungti ties DHCP Settings, pakeitus DHCP Serverio statusą į OFF.
LAN potinklio keitimas
Jei norite pakeisti vidinio tinko potinklį (pvz.: į 192.168.0.x), jums reikia atlikti tokius
veiksmus:
1. Laukelyje Local Device IP address įrašykite reikiamą įrangos IP adresą (pvz.:
192.168.0.1). Spauskite Save norėdami išsaugoti pakeitimus.
2. Jei pageidaujate pakeisti ir kompiuteriams dalinamų IP adresų rėžius, spauskite Show
advanced. Laukelyje New start keičiamas pirmasis IP adresas. Laukelyje New limit
nurodoma, kiek bus dalinama IP adresų nuo pradinio (pvz.: 100). Spauskite Save
norėdami išsaugoti pakeitimus.
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Vidiniame tinkle prijungti kompiuteriai bei prisijungimo prie
interneto ribojimas
1. Pagrindiniame lange spauskite Devices. Atsidariusiame papildomame lange pasirodys
visų jūsų tinkle prijungtų įrenginių sąrašas:

PASTABA. Jeigu pakeitėte „Technicolor“ įrangos IP adresą iš 192.168.1.254 į kitokį (pvz., 192.168.0.1), WEB valdymą prarasite.
Norėdami toliau valdyti ir konfigūruoti įrangą, turite prisijungti nauju IP adresu (pvz., http://192.168.0.1), bei atnaujinti susijungimą su
„Technicolor“ įranga, kad kompiuteris gautų IP adresą iš naujo potinklio.
PASTABA. Jeigu išjungėte lokalų DHCP serverį, turite savo tinklo pajungimą sukonfigūruoti su statiniu IP adresu. Jeigu potinklis liko
nepakitęs (192.168.1.x), tai konfigūruokite tinklo plokštės IP adresą 192.168.1.10 (ar kitą laisvą IP adresą – tokį, kuris nekonfliktuotų su
kliento ir/arba „Technicolor“ įrangos IP adresu). Jeigu LAN potinklį pakeitėte (pvz. į 192.168.0.x), konfigūruokite IP adresą 192.168.0.10
(ar kitą laisvą IP adresą).

Statinis MAC ir LAN IP adresų susiejimas
1. Ties Static lease paspauskite Add new static lease mygtuką. Tuomet atsiras statinio
IP adreso papildomas konfigūravimo laukelis.
2. Laukeliuose suveskite įrangos pavadinimą – Hostname, įrangos fizinį adresą – MAC
address, norimą IP adresą – IP.

DMZ funkcijos įjungimas
1. Pagrindiniame lange spauskite WAN services. Atsiradusiame papildomame lange
dešinėje viršuje paspauskite Show advanced. Viršuje atsiras DMZ nustatymai.
2. Laukelyje Destination įrašykite IP adresą. Tada funkciją įjunkite pakeisdami statusą į
ON.

3. Suvedę visą informaciją į pažymėtus langelius, išsaugokite paspausdami mygtuką
Add .
PASTABA. Jei nežinote įrangos MAC adreso, o įranga konfigūravimo metu yra prijungta, tuomet MAC address laukelyje galima ją
nesunkiai surasti pagal pavadinimą, šiuo metu priskirtą IP adresą ar pagal dalį MAC adreso.
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„Port Forward“ konfigūravimas

„UPnP“ konfigūravimas

1. Pagrindiniame lange spauskite WAN Services;
2. Atsidariusiame lange pasirinkite, kokiai aplikacijai norite sukonfigūruoti portų
nukreipimą Port Forward, toliau PF. Jei reikia sukonfigūruoti specifinius portus
– rinkitės Add new port mapping (pažymėta skaičiumi „1“), jei PF taisyklę reikia
sukonfigūruoti jau žinomai tinklo aplikacijai, pvz. WWW, FTP ar pan., tuomet rinkitės
pažymėtą skaičiumi „2“ bei pasirinkite iš pateikiamo sąrašo.

1. Pagrindiniame lange spauskite WAN Services;
2. Atsiradusiame papildomame lange viršuje dešinėje paspauskite Show advanced.
3. Tame pačiame lange žemiau rasite UPnP nustatymus bei šiuo metu aktyvius portų
nukreipimus.
4. Šiuo metu rodomas statusas UPnP Enabled;

3. Atsiradusioje papildomoje eilutėje suveskite reikiamus parametrus.
Name – įveskite norimą pavadinimą (pažymėta skaičiumi „1“);
Protocol – pasirinkite reikiamą protokolą (TCP/UDP) (pažymėta skaičiumi „2“);
WAN port – įveskite portą, kuriuo bus kreipiamasi iš interneto (pažymėta skaičiumi
„3“);
LAN port – įveskite portą, kuriuo bus kreipiamasi į vidiniame tinkle esančią įrangą
(pažymėta skaičiumi „4“);
Destination stulpelyje pasirinkite LAN kompiuterį, į kurį reikalingas nukreipimas
(pažymėta skaičiumi „5“).

5. Norėdami išjungti UPnP funkciją, pakeiskite statusą į OFF. Tai padarius, vietoje
mygtuko Close atsiras mygtukai Cancel ir Save.
6. Norėdami išsaugoti pakeitimą, paspauskite mygtuką Save.

4. Norėdami išsaugoti nustatymus, spauskite mygtuką Add (pažymėta skaičiumi „6“).
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Dinaminio „DNS“ (DynDNS) konfigūravimas
1.
2.
3.
4.

Pagrindiniame lange spauskite WAN Services;
Atsidariusiame papildomame lange viršuje dešinėje paspauskite Show advanced;
Tame pačiame lange žemiau rasite DynDNS nustatymus;
Pasirinkite jūsų turimą Service name iš sąrašo ir suveskite reikiamus duomenis:

5. Norėdami išsaugoti nustatymus, paspauskite mygtuką Save.

1 priedas. Klausimai-atsakymai
Ką daryti, jeigu įranga neveikia, ar nepavyksta prisijungti prie interneto?
• Patikrinkite, ar teisingai sujungėte laidus, ar visa reikiama įranga (maršrutizatorius, AK
ir IPTV priedėlis) paruošta ir aktyvi, ar teisingi kompiuterio TCP/IP nustatymai.
• Jeigu nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“, pamėginkite pakeisti „Wi-Fi“ prisijungimo
duomenis: belaidžio tinklo pavadinimą ir/arba belaidžio ryšio kodą. Tai atlikę mėginkite
jungtis iš naujo rankiniu būdu arba WPS.
• Jeigu atlikote visus aukščiau paminėtus veiksmus, bet interneto ryšio vis tiek
nėra, paleiskite AK/IPTV priedėlį iš naujo; jeigu ir tai nepadėjo – paleiskite iš naujo
maršrutizatorių.
• Jeigu atlikote visus aukščiau paminėtus veiksmus, bet prisijungti prie interneto vis tiek
negalite, kreipkitės nemokamais („Telia“ tinkle) telefonais: 1817 – privatiems klientams,
1816 – verslo klientams.
PASTABA. Pakeitę maršrutizatoriaus prisijungimo vardą (SSID) arba slaptažodį, ant įrangos korpuso esančios etiketės informacija
pasinaudoti nebegalėsite.

Maršrutizatoriaus bei tinklo diagnostika

2 priedas. Veiksniai, darantys įtaką „Wi-Fi“ spartai

1. Pagrindiniame lange spauskite Diagnostics;
2. Atsiradusiame papildomame lange rasite tris pasirinkimus:
Ping & Traceroute – galėsite atlikti Ping ir Traceroute testus;
Connection – matysite interneto ryšio testų rezultatus;
Network – matysite kiekvieno lizdo statistiką (informacija atnaujinama automatiškai
kas 3 sekundes);

Pagrindinės priežastys, dėl kurių „Wi-Fi“ sparta gali sumažėti:

USB jungtis
Visa informacija bei konfigūravimo instrukcijos, susijusios su USB jungties naudojimu,
pateikiama www.telia.lt/duk.
PASTABA. Lizdas port 5 yra WAN.

„Wi-Fi“ ryšio įrenginių kiekis
• „Wi-Fi“ veikia nelicencijuojamuose ir laisvai įvairių kliento 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 klientiniai įrenginiai, veikiantys tuo pačiu arba
artimų dažnių kanalu. Kuo stipresni kitų „Wi-Fi“ tinklų signalai maršrutizatoriaus
naudojimo vietoje, tuo didesnė tikimybė, kad tinklų dažniniai kanalai persidengs
ir spartos sumažės. Dėl šios priežasties rekomenduojame naudoti kliento
įrenginius, galinčius dirbti 5 GHz dažnių ruože, kadangi šiame ruože yra daugiau
nepersidengiančių kanalų.
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 tinkle. Gali būti, kad dėl silpno signalo priėmimo lygio
ryšys tampa nepatikimu – ryšys trūkinėja. Šiai problemai identifikuoti siūlome atkreipti
dėmesį į galinio įrenginio „Wi-Fi“ signalo priėmimo lygio indikatorių. 2.4 GHz dažnių
ruožo aprėptis yra didesnė nei 5 GHz, todėl 2.4 GHz signalą mažiau blogina sienos ir
pertvaros. Naudojant kliento įrenginius silpno signalo priėmimo lygio zonoje, duomenų
perdavimo sparta gali sumažėti ne tik šiam, bet ir kitiems prie maršrutizatoriaus
prijungtiems „Wi-Fi“ įrenginiams.
Kliento įrangos techninės galimybės
• Kliento „Wi-Fi“ įrenginiai gali turėti skirtingas technines charakteristikas, kurios lemia
mažesnes greitaveikas, nei galėtų pateikti maršrutizatorius. Didžiausią įtaką turi šie
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kliento įrangos parametrai: palaikomas dažnių ruožas (2.4 GHz, 5 GHz), palaikomi „WiFi“ standartai (802.11a/g/n/ac), MIMO srautų (angl. stream) skaičius (1, 2, 3).
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), kliento įrenginyje su nurodytu MIMO
srautų skaičiumi
Galinio įrenginio
galimybės
(standartas ir
dažnių ruožas)

1

2

3

dažniausiai*
tai mobilieji
telefonai

dažniausiai* tai planšetiniai,
nešiojami kompiuteriai, USB
adapteriai. Labiausiai paplitusi
konfigūracija

dažniausiai* tai brangesni
nešiojami kompiuteriai, mažai
paplitusi konfigūracija

g/n (2.4 GHz)

30

60

90

a/n (5 GHz)

60

120

180

ac (5 GHz)

150

300

450

sukuria stiprius trukdžius „Wi-Fi“ ryšiui. Tai mikrobangų krosnelės, apsaugos jutikliai,
radijo mikrofonai ir mobilieji telefonai, belaidžio ryšio apsaugos videokameros. Gali
trukdyti ne tik kliento, bet ir kaimynų butuose veikiantys buitinės technikos įrenginiai. Dėl
šios priežasties rekomenduojame naudoti kliento įrenginius, galinčius dirbti 5 GHz dažnių
ruože.
„Wi-Fi“ adapterio tvarkyklių (angl. drivers) versijos ir/arba konfigūracijos
nesuderinamumas
Problema gali kilti dėl kliento pasenusios „Wi-Fi“ adapterio tvarkyklės PĮ versijos. Visada
naudokite naujausią PĮ versiją, laikykitės gamintojų rekomendacijų.

*tokie tipiniai parametrai labiausiai paplitę rinkoje; jūsų konkretaus įrenginio modelis gali turėti kitokias charakteristikas, kurias galima
pasitikrinti vartotojo instrukcijoje ar techninėje specifikacijoje.

2.4 GHz ir 5 GHz „Wi-Fi“ palyginimas

Privalumai

Trūkumai
1. Tik 3 nepersidengiančių kanalų
grupės;

1. Nedaro įtakos 5 GHz įranga;
2.4 GHz

5 GHz

2. Ilgesnis veikimo nuotolis (žemesni
dažniai lėčiau slopsta);

2. Eteris perkrautas: „Wi-Fi“ ir ne „WiFi“ (analogine) 2.4 GHz dažniais
dirbančia įranga (mikrobangės,
„Bluetooth“, DECT ir pan.);

3. Nedaro įtakos radarai.

3. Nepalaikomas 11ac standartas;

1. Atskiri kanalai;

1. Turi įtakos 5 GHz „Wi-Fi“ ir ne „WiFi“ įranga (analoginiai duomenų
perdavimo įrenginiai, taip pat
radarai);

2. Eteris mažiau užimtas, nes GHz AP
nėra labai paplitę;
3. Neturi įtakos 2.4 GHz įranga;

4. Maksimali greitaveika IP lygmenyje
gali siekti 450 Mb/s.

4. Maksimali greitaveika IP lygmenyje
neviršija, o dažnai net nesiekia 100
Mb/s.

2. Trumpesnis veikimo nuotolis
(aukštesni dažniai greičiau slopsta).

5 GHz veikimo nuotolis yra mažesnis nei 2.4 GHz, tačiau kokybiško signalo zonoje 5 GHz
pranašesnis, nes leidžia išvystyti didesnę duomenų perdavimo greitaveiką.
Netoliese veikiančios buitinės technikos neigiama įtaka
Nemažai buitinės technikos modelių dirba 2.4 GHz „Wi-Fi“ diapazone ir savo darbo metu
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Jei kiltų klausimų, skambinkite nemokamu („Telia“
tinkle) telefonu 1817 arba apsilankykite
www.telia.lt/televizija

