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Minimaalsed nõuded süsteemile
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Pakendi sisu

Ÿ TEW-659BRV

Ÿ CD-ROM (kasutusjuhendi)

Ÿ Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend

Ÿ Võrgukaabel  (1.5m/5ft)

Ÿ Toiteplokk (12V DC, 1A)

Kui ükskõik milline eespool sisu on puudu, võtke palun ühendust oma 
edasimüüjaga

  1. Enne alustamist

Ÿ Sissepaigaldatud traat- või traadivaba ühendusega võrgukaardiga arvuti  
(Märkus: Soovitav on seadistada traadivaba ruuterit läbi traatühendusega 
arvuti.)

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

Ÿ Interneti püsiühendus

Ÿ Installeeritud kaabel- või DSLmodem

  2. Riistvara paigaldus

1. Veenduge, et Teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel. 
Samuti kontrollige, et olete ühenduses internetiga, külastades 
veebiaadressi http://www.trendnet.com.

Märkus: Enne paigaldamist koguge kokku Interneti püsiühendust puudutav 
informatsioon. Vajaduse korral võtke ühendust Teie Interneti teenusepakkujaga 
(ISP)

Cable/DSL
Modem

InternetPC
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2. Lülitage välja oma kaabel või DSL 
modeem.

3. Ühendage lahti võrgukaabel 
kaabel- või DSL modemi ja oma 
arvuti küljest.

5. Ühendage võrgukaabli üks ots 
TEW-659BRV WAN porti. 
Ühendage kaabli teine ots teie 
modemi võrgu porti.

4. Ühendage võrgukaabli üks ots ühte 
TEW-659BRV võrgu porti. Teine 
kaabli ots ühendage arvuti võrgu 
porti.

6. Ühendage AC toiteplokk 
TEW-659BRV iga ja  seejärel 
seinakontakti. Lükake toitelüliti 
"On" asendisse.

7. Lülitage sisse oma kaabel või 
DSL modem. Oodake kui LED'id 
näitavad, et modeem on 
korralikult üles laadinud. Rohkem 
infot leiate modemi 
kasutusjuhendist.

8. Kontrollige, et esipaneelil põlevad  
järgmised tuled: LAN (port (1, 2, 
3, 4) arvuti on ühenduses) 
(Roheline), WAN (Roheline) ja 
Wireless (Roheline). Palun 
vaadake veaotsingu  jaos  
täiendavat teavet LEDide 
käitumisviisidest.
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  3. Traadita ruuteri seadistamine

Märkus: 
1. Soovitav on seadistada traadivaba ruuterit läbi traatühendusega arvuti.  
2. VPN konfigureerimiseks palun vaadake kasutaja käsiraamat. Kasutaja 

käsiraamat asub CD-ROM'il.

1. Avage oma veebibrauser, sisestage 
aadressi  aknasse 
http://192.168.10.1 ja vajutage 
Enter.

2. Sisestage Süsteemi parool ja 
klikkige Login. Vaikimisi on 
süsteemi parooliks: admin

3. Valige Wizard ja siis klikkige Enter.

4. Klikkige Next.

5. Sisestage vana parool (vaikimisi on 
parooliks admin), sisestage uus 
parool ja kinnitage üle uus parool ja 
klikkige Next.

 Märkus: 
1. Sätete parool takistab teiste 

kasutajate juurdepääsu 
TEW-659BRV konfiguratsiooni.   

2. Soovitatav on sisestada uus parool. 
Kui te otsustate seda seadet 
muuta, palun kirjutage uus parool 
ülesse.

3. Parool on piiratud kuni 9
tähemärgiga.
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6. Valige oma Time Zone ja seejärel 
klikkige Next.

7. Valige Auto Detecting WAN tüüp 
ja klikkige Next.

8. Häälestage seadistused vastavalt 
sellele informatsioonile, mille saite 
oma ISP'lt.

Märkus: Igal Internetiühendusel 
võivad ollaerinevad häälestused.

9. Te peate konfigureerima  järgmiselt:
Wireless Module (Enable / 
Disable): Vaikimisi  (Enable) peab 
olema valitud.
Network ID (SSID): 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.
Kanal: Enamikul juhtudel vaikesäte 
peaks olema sobiv.
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Märkus:  
1. Et hoida võõraid eemal teie arvutivõrgust, oleks soovituslik kasutusele võtta 

traadivaba krüpteerimine. 
2. Allpool on näide WPA-PSK/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.

10. Valige soovitud autoriseerimis 
reziim, valige soovitud 
krüpteeringu tüüp ja sisestage 
jagatava võtme tähemärgid ja 
klikkige Next. WPA-PSK või 
WPA2-PSK korral peab 
PreShared Key olema 8 ja 63 
ASCII või 64 HEX märgi vahel. 
Märkige krüpteerimisvõti kindlasti 
ü les. Te peate vajutama Preshare 
nuppu, kui konfigureerite oma 
traadivabasid adaptereid.

11. Klikkige siis Apply Settings.

12. Palun oodake, kui TEW-659BRV 
käivitub uuesti ning salvestab 
muudatused.

13. Klikkige Finish.
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14. Avage veebibrauser ja sisestage URL (nt.  www.trendnet.com), et veenduda 
internetiühenduse olemasolus.  

Teie seadme paigaldamine on nüüd valmis.

Detailsemat informatsiooni, mis puudutab TEW-659BRV paigaldust ja põhjalikumat 
häälestamist, leiate Tõrkeotsingust, kasutusjuhendi CD-ROM'ilt või TRENDneti 
kodulehelt http://www.trendnet.com.



    Tõrkeotsing
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1. Ma sisestan Interneti brauseri aadressi aknasse http://192.168.10.1, kuid 
veateade teatab “The page cannot be displayed. ”Kuidas ma saaksin
 TEW-659BRVs veebi konfiguratsiooni lehe?

1. Kontrollige uuesti oma riistvara seadistusi järgides instruktsiooni sektsiooni 2. 
2. Veenduge, et Network Port ja Wireless tuled helenduvad. 

 3. Veenduge, et TCP/IP häälestus on paigaldatud Obtain an IP address 
automatically    

4. Tehaseseadistuste taastamiseks TEW-659BRV'l. Vajutage TEW-659BRV 
esiküljel olevat nuppu 20 sekundit ja seejärel vabastage.   

Windows 7

1. Minge Control Panel, klikkige 
Network and Sharing Center, 
klikkige Change Adapter Settings ja 
siis tehke hiire parem klikk Local Area 
Connection ikoonil ja siis klikkige 
Properties.

2. Klikkige Internet Protocol Version 
4(TCP/IP), siis klikkige Properties. 
Peale seda klikkige Obtain an IP 
address automatically.

Windows Vista

1. Minge Control Panel, klikkige 
Network and Internet, klikige 
Network and Sharing Center, 
klikkige Manage Network
Connections ja siis  parem klikkige 
Local Area Connection ikoonil ja 
klikkige Properties.

2. Klikkige Internet Protocol Version 
4(TCP/IP), siis klikkige Properties. 
Peale seda klikkige Obtain an IP 
address automatically.



2. Klikkige Internet Protocol (TCP/IP), 
siis klikkige Properties. Peale seda 
klikkige Obtain an IP address 
automatically.

Windows XP/2000

1. Minge Control Panel, topel-klikkige 
Network Connections ikooni, ja
peale seda tehke parem-hiireklik 
Local Area Connection ikoonil ja siis 
klikkige Properties.

2. Ma ei ole kindel, millist Interneti ühendust minu Cable/DSL modem kasutab. 
Kuidas ma seda teada saan?
 Võtke ühendust oma Interneti teenuse pakkujaga (ISP), et saada õiget 

informatsiooni. 

3. Ma järgisin viisardi juhiseid, aga ei saa Internetiga ühendust. Mida ma peaksin 
tegema?

1. kontrollige oma Internetiühendust otseühendust Teie modemist.  
2. Võtke ühendust oma ISP ja veenduge, et kõik teie seadistused Interneti 

kasutamiseks on õiged.
3. tehke alglaadimine nii modemile ja ruuterile.   Ühendage modemi toide lahti. 

Liigutage TEW-659BRV toitelüliti OFF asendisse.  Oodake 30 sekundit ja 
seejärel ühendage toide modemisse. Oodake, kui modem on täielikult 
käivitanud ja seejärel liigutage TEW-659BRV toitelülitit ON asendisse       

4. Kõik seadistused on õiged, kuid ma ei saa ruuteriga traadivaba ühendust. 
Mida ma peaksin tegema?

1. kontrollige veelkord et traadivabal ruuteril Wireless lamp põleb. 
2. Login to your router.  Enter http://192.168.10.1 into the address bar of your 

router.  The default system password is admin.  Klikkige Configuration, Basic 
Setting ja siis Wireless.  Make sure Enabled is selected and then click Save. 

3. tehke alglaadimine TEW-659BRV'le.  Liigutage toitelüliti OFF asendisse.   
Oodake 30 sekundit ja seejärel liigutage TEW-659BRV toitelülitit ON 
asendisse.    

4. võtke ühendust teie traadivaba   võrgukaardi tootjaga ja veenduge, et teie 
traadivaba võrgukaart on seadistatud   õigele SSID'le.  TEW-659BRV vaikimisi 
SSID on TRENDnet659BRV.  Kui teie TEW-659BRV on võimaldatud 
krüpteerimine, siis veenduge, et traadita võrgukaart on seadistatud samale 
eeljagatud võtmele.

5. Palun vaadake traadivaba nõuannete lõiku, kui Teil on jätkuvalt traadivaba 
ühendusega probleeme.
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Wireless LAN on sisse lülitatud või 
lubatud / Wireless andmete edastamise
WPS on aktiivne

Wireless/WPS LED

Roheline

Roheline

Roheline

Roheline

N/A

N/A

N/A

N/A

Roheline

Vilgub

Pidevalt

Väljas

Vilgub

Vilgub

Pidev/
Väljas

N/A

Väljas

Vilgub

Pidevalt

Väljas

WAN Link/Act LED

WAN Link/Act LED
(Ports 1-4)

WAN porti on ühendatud 10/20Mbps või 
100/200Mbps  (Half / Full Duplex)

 WLAN on välja lülitatud või keelatud

 WAN pordis andmete  edastamine / 
vastuvõtmine 10/20Mbps  või  
100/200Mbps kiirusega (Half / Full Duplex)

WAN port on lahti ühendatud / Ethernet 
Link puudub
 LAN porti on ühendatud 10/20 Mbps või 
100/200Mbps (Half / Full Duplex)

LAN pordis andmete  edastamine / 
vastuvõtmine 10/20Mbps või 100/200Mbps 
kiirusega (Half / Full Duplex)

LAN port on lahti ühendatud / Ethernet 
Link puudub

LED/Nupp Tegevus KirjeldusVärv

 Seade on töökorras

Status LED

Reset/WPS Button

 Seade pole töökorras

Taastamine: Hoidke 20 sekundit, 
et taastada seadme vaikesätted. 
WPS: Hoidke 3 sekundit, 
et aktiveerida WPS

1 2 3 4
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5. Palun andke mulle selgitusi kõikide LEDid ja nuppude kohta.

Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi TEW-659BRV kohta, palun võtke 
ühendust TRENDneti tehnilise toega.
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