GREITA ĮRANGOS
PERJUNGIMO INSTRUKCIJA
„Technicolor“ maršrutizatoriams

www.telia.lt

ĮRENGINIO PERJUNGIMO INSTRUKCIJA
Prieš atjungiant laidus reikia nustatyti:
1) Kokiu laidu maršrutizatorius prijungtas prie „Telia Lietuva“ paslaugų tinklo
a. Telefoniniu laidu - naują maršrutizatorių reikės lygiai taip pat jungti ir naudoti pilką DSL lizdą ir tą patį telefoninį laidą
(kitame gale niekas nesikeis);
b. Kompiuterinio tinklo laidu - naują maršrutizatorių reikės jungti naudojant raudoną WAN lizdą ir naudoti tą patį
kompiuterinio tinklo laidą.
2) LAN įrenginius, kurie buvo prijungti kompiuterinio tinklo laidais reikės pajungti į geltonus LAN lizdus - naujame
maršrutizatoriuje eiliškumo tvarka nesvarbi, nes visų 4 LAN lizdų paskirtis vienoda - jie skirti tiekti TV ir laidinį internetą.
3) Jeigu į senąjį maršrutizatorių buvo pajungtas telefonas, tai svarbu atsižvelgti į telefonijos lizdo numerį 1 ar 2. Dažniausiai
tai nr. 1. Sumaišius telefonijos lizdus, IP telefonijos paslauga neveiks.
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1. Atjunkite laidus, esančius turimame maršrutizatoriuje.
Išpakuokite naują įrenginį ir sekite nurodymus:
2. 1 numeriu pažymėtą laidą įjunkite į DSL lizdą naujajame maršrutizatoriuje.
3. Sujunkite kompiuterių ir TV priedėlių laidus, pažymėtus 2 numeriu, kaip pavaizduota aukščiau pateiktame brėžinyje.
4. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį, pažymėtą 3 numeriu, įjunkite į įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą –
į elektros lizdą.
5. Paspauskite maršrutizatoriaus gale esantį el. maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką (brėžinyje pažymėtas 4 numeriu).
Jei internetas net ir po kelių minučių nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose
aprašytus žingsnius.

Jeigu viską sujungėte teisingai, bet internetas vis tiek neveikia, kreipkitės „Telia“ klientų aptarnavimo telefonu 1817.
Jei naudojatės išmaniąja televizija ar stacionariu kompiuteriu:
eterneto kabeliu geltonomis jungtimis sujunkite maršrutizatorių su kompiuteriu
ar išmaniosios televizijos priedėliu (brėžinyje pažymėta 2 numeriu).
Naująjį bevielio ryšio („Wi-Fi“) slaptažodį galite
rasti kitoje maršrutizatoriaus pusėje.
Prie bevielio ryšio tinklo („Wi-Fi“) junkitės savo
belaidžiame įrenginyje pasirinkdami maršrutizatoriaus
etiketėje pateikiamą tinklo pavadinimą (Network Name) ir
suvesdami bevielio ryšio kodą (Wireless Key).

MODEMO NUSTATYMAI
Keičiant senąjį modemą nauju, keisis jūsų „Wi-Fi“ tinklo pavadinimas ir slaptažodis, todėl prisijungti prie „Wi-Fi“
reikės iš naujo.
Jeigu nenorite iš naujo prijungti „Wi-Fi“ tinklą naudojančių kompiuterių, telefonų ar kitų prietaisų, tinklo pavadinimą
ir slaptažodį reiktų pasikeisti į naudojamą dabar. Tai galėsite padaryti Telia savitarnos svetainėje.
1. www.telia.lt pasirinkite Mano Telia. Prisijunkite, jeigu paskyros dar neturite, registracijos nuorodą rasite apačioje.
2. Prisijungus meniu rinkitės „Namų paslaugos“.
3. Prie interneto paslaugos spauskite „Valdyti“.
4. Pasirinkite „Wi-Fi“ modemo nustatymai“.
5. Įveskite norimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą.
6. Įveskite norimą slaptažodį, jį sudaryti turi mažiausiai 8 simboliai.
7. Spauskite „Išsaugoti pakeitimus“.
Modemo nustatymai baigti, slaptažodis ir tinklo vardas pasikeis iškart.
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Autorių teisės 2018 m. „Technicolor“ maršrutizatoriams. 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.

