
TEW-638APB
3.01

Lühike paigaldusjuhend



Version 04.24.2016

  Sisukord

Eesti 1           
 1. Enne alustamist        1
 2. Riistvara paigaldus       2



E
e

s
ti

1

Ÿ TEW-638APB 

Ÿ Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend

Ÿ CD-ROM'il kasutusjuhend ja Utiliidi

Ÿ Toiteplokk (12V DC, 0.5A)

Ÿ Võrgukaabel (0.6m / 2ft.)

  1. Enne alustamist

Pakendi sisu

Minimaalsed nõuded süsteemile

Ÿ Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem), Firefox 2.0 (6.0 või uuem), 
Opera, Chrome, Safari

Ÿ Sissepaigaldatud traat- või traadivaba ühendusega võrgukaardiga arvuti

Ÿ Võrguswitch või hub vaba LAN-pordiga

Ÿ DHCP Server -- tavaliselt sisaldavad ruuterid ka DHCP serverit
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  2. Riistvara paigaldus

Märkus:  
1. Leidke access point`ile optimaalne asukoht. Tavaliselt on access point`ile parim koht 
 traadita arvutivõrgu keskel. 
2. Enne paigaldamist blokeerige mistahes viirusetõrje ja tulemüüriprogramm.

Windowsi kasutajatele

1. Sisestage Utiliidi CD-plaat arvuti CD-ROM 
 kettaseadmesse.

2. Klikkige Run Setup.exe 
 (ainult Windows 7/Vista puhul).

3. Klikkige Setup Wizard.

4. Klikkige I accept the terms in the License 
 Agreement ja seejärel klikkige Next.
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6. Ühendage RJ-45 kaabel oma ruuteri LAN 
 pordist arvuti Etherneti porti.

8. Valige loetelust TEW-638APB ja seejärel 
 klikkige   Configure.

9. Sisestage salasõna ja seejärel klikkige Login. 
 Vaikimisi salasõna on admin.

7. Ühendaga toiteplokk Access Poindiga ja siis   
 ühendage seinakontaktiga. Veenduge, et 
 toitelüliti oleks sisselülitatud asendis 
 (Eli  versioon ainult).  Siis klikkige “Next”.

5. Ühendage kaasasolev RJ-45 kaabel oma r
 uuteri LAN pordist TEW-638APB LAN porti. 
 Seejärel klikkige Next.
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10. Valige Access Point ja seejärel klikkige Next. 
  Märkus: AP Client paigaldamise kohta    
  vaadake, palun, kasutusjuhendi juhiseid. 
  Kasutusjuhendi leiate toote CDROMilt.

11. Valige Dynamic IP Address Configuration ja 
 seejärel klikkige Configugure..

12. Valige Manual setup ja seejärel klikkige Next.

13. Sisestage SSID ja seejärel klikkige Next. 
 Vaikimisi on SSID TRENDnet638.  SSID on 
 traadivaba võrgu  nimi  teie  traadivabal 
 võrgul (nt traadita ruuteri  või access pointil). 
 Sisestage unikaalne SSID. Valige midagi, 
 mille järgi oleks teil hõlbus tuvastada oma 
 arvutivõrku, otsides saadaval traadivabasid 
 võrke.
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14. Valige soovitud Wireless Mode ja seejärel 
  klikkige Next.

15. Valige Security Mode ja seejärel klikkige Next.

16. Valige sobiv WPA mode, sisestage oma 
 Pre-Shared key märgid ja AES`ina ja seejärel 
 klikkige Next. WPA-PSK või WPA2-PSK korral 
 peab Pre-Shared Key jääma 8 ja 63 ASCIIvõi 
 64 HEX märgi vahele.Märkige kindlasti 
 Pre-Shared Key üles. Te peate vajutama 
 Preshare nuppu, kui konfigureerite oma 
 traadivabasid adaptereid.

Märkus:  
1. Et hoida võõraid eemal teie arvutivõrgust, oleks soovituslik kasutusele võtta traadivaba 
 krüpteerimine. 
2. Allpool on näide WPA2-PSK (AES) turvalisusest. Kui valite  WPA-PSK või WPA2-PSK, 
 veenduge, et teie traadivaba võrgukaart toetab WPA või WPA2. Kui teie  traadita  võrgukaart ei 
 toeta WPA või WPA2, siis valige WEP.
3. WEP-krüpteering toetab ainult 802.11b / g kiirusel kuni 54Mbps. 
4. Kui ruuteril on krüpteerimine sisse lülitatud, siis peab kõikidel traadivabadel arvutitel ja 
 seadmetel kasutama sama krüpteeringu võtit.
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18. Andke failile nimi, seejärel klikkige Save 
 (vabal valiku).

17. Klikkige Save (vabal valikul). See salvestab 
 teie konfiguratsioonisätted fail, mida saate 
 vajaduse korral uuesti laadida.

19. Klikkige Configure, et rakendada 
 seadistused.

20. Klikkige Exit.
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Märkus: 
Traadita arvuti ühendamise kohta TEW-638APB`iga vaadake Tõrkeotsingu osast 
küsimust 1.

21. Väljumiseks klikkige Yes.

22. Connect the 2dBi detachable antennas to the 
  TEW-638APB.

Paigaldamine on lõppenud.
Täpsemat teavet  TEW-638APB seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate 
käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine
Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, 

et registreerida teie toode OnLines www.trendnet.com/register Täname, et te valisite 
TRENDnet’i.







Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. 
 Including interference that may cause undesired operation.  

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected 
only to PoE networks without routing to the outside plant. 

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority 
to operate the equipment. 

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las 
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para 
su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al 
mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo 
conectado. El adaptador de alimentación debe operar con 
voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente 
en el pais o zona de instalación.

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 
product online. Go to TRENDnet’s website at: 
www.trendnet.com/register

Technical Support
If you have any questions regarding the product 
installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Waste electrical an electronic products must not 
be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
Local Authority or Retailer for recycling advice.
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