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Samm 1: Ühenda kaablid 
Ühenda LinkStation’i toitekaabel ja Ethernet cable kaabel LinkStation’i tagaküljel olevatesse 
pistikupesadesse.  
Ühenda toitekaabli seinakontaktiga. Ethernet kaabli teine ots ühenda kohaliku võrgu 
kommutaatori või marsruuteri võrgupordiga. 

 



 

 



 

 



 
 

Samm 2: Kontrolli ühendust 
Lülita LinkStation esiküljel olevast nupust sisse. 
Kontrolli LINK/ACT LED-i (LED – valgusdiood) LinkStation’i esiküljel. Kui see helendab, siis on  
LinkStation õieti ühendatud. 
Kui LINK/ACT LED LinkStation’i esiküljel ei pole,siis pole LinkStation õieti võrku ühendatud. 
Kontrolli järgmist: 
• nii LinkStation kui kommutaatur, marsruuter või arvuti on sisse lülitatud,  
• Ethernet on korralikult ühendatud mõlema seadmega 
• Ethernet kaabel on vigastuseta. Kindlaks tegemiseks proovi teist  Ethernet’i kaablit. 
Kui endiselt probleemid jätkuvad siis võta ühendust Buffalo tehnilise toega.  
 



 



 
 

Samm 3: Tarkvara installeerimine  
Aseta LinkNavigator CD oma arvuti CD-ROM lugejasse. Kui Setup ei käivitu automaatselt, siis 
saab seda käsitsi käivitada klõpsates Start, siis Run....  
Kui Run dialoog avaneb siis, toksi d:\setup.exe (kus “d” on Sinu CD-ROM lugeja täht). 
Jätkamiseks vajuta OK.  

 

 

 

Kui installeerid tarkvara Mac’ile siis ava CD ja klõpsa installeerimise alustamiseks 
LinkNavigator’it. 

 

 

Alustamiseks vajuta Begin Installation ikoonile. 

 



 

 

Kui installeerid Mac’ile, siis jäta järgmine lehekülg vahele 

Kui installeerid PC-le siis klõpsa Connect this PC to LinkStation (pruunil, alumine nupp). 

 



 

Klikka Next. 

 

Käesolev viisard juhatab Sind läbi installeerimise protsessi. 

 



 

 

Peale installeerimise lõpetamist võid installeerimisakna sulgeda.  

 



 

Palu õnne – Sinu LinkStation on nüüd kasutamisvalmis. Jätkamiseks PC puhul mine lk. 6 ja 
Mac’i puhul lk. 7. 

Põhjalikumaks seadistuseks leiad LinkStation’i CD-lt inglise keelse  LinkStation User Manual’i 
kus on abi ja näpunäiteid põhjalikumaks seadistamiseks..

 
LinkStation’i kasutamine Windows’i operatsioonisüsteemiga arvutiga 

Kui kasutat Windows’iga arvutit siis on nüüd kaks uut ikooni Sinu arvuti desktop’il : Shortcut 
for LinkStation ja Buffalo NAS Navigator.  

 

 

 

LinkStation’i ikoon viib Su otse Linkstation’i kataloogide juurde. 

Share on vaikimisi asukoht küikidele lisatavatele kataloogidele ja failidele. Info sisaldab inglise 
keelset koopiat kasutusjuhendist.  

 



 

 

Buffalo NAS Navigator ikoon avab LinkStation’i haldusprogrammi. 

 

 

 

 See võimaldab Sul näha informatsiooni LinkStationi operatsioonisüsteemi kohta. Kui klõpsad 
Setup ja valid Configuration Settings, avaned Sulle konfigureerimise aken kus Sa saad muuta 
LinkStation’i seadistusi. Vaikimisi on sisse logimisel kasutajanimeks “admin” ja parooliks 
“password”.  

Enamat informatsiooni leiad ingliskeelsest täielikust kasutusjuhendist. 



Teine viis LinkStation’i andmetele ligipääsuks on selle ühendamine “L” kettaks. 
 

 

 

Kui installeerimisprogramm käivitada siis ühendab ta LinkStation’i “share” kataloogi “L” kettaks.  
Seda virtuaalset ketast saad kasutada nagu iga muud arvuti kõvaketast. Võid lisada lisa jaotusi 
ja jagada neid ketastena välja. Lisainfot saad ingliskeelsest täielikust kasutusjuhendist.
 
LinkStation’i  kasutamine Mac’iga 

Pärast LinkNavigator tarkvara installeerimist on Sinu Mac’i desktopil kaks uut ikooni. 

 

 

 

Share kaust on vaikimisi asukoht kõikidele lisatavatele kaustadele ja failidele. NASNavigator on 
LinkStation’i haldusprogramm.  

NASNavigator ikoonil klikkimine käivitab LinkStation’i haldusprogrammi. 

 



 

 

See võimaldab Sul näha informatsiooni LinkStation’i operatsioonisüsteemi kohta. Kui klikid 
Setup ja valid Browser Management siis avaneb seadistuste graafiline kasutajaliides. Siin saad 
muuta LinkStation’i seadistusi. Kuniks Sa pole muutnud on vaikimisi sisse logimisel kasutaja 
nimeks “admin” ja parooliks “password”. Lisainfot saad ingliskeelsest täielikust 
kasutusjuhendist.  
Klõpsates Share avaneb LinkStation’i põhikataloog.  
 

 
 



Võid lisada lisajaotusi LinkStation’ile. 
 

Tehniline spetsifikatsioon 
LAN Standardid: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3 

Ülekanne: 1000BASE-T: 8B1Q4, PAM5; 100BASE-TX: 4B5B MLT-3, MLT-3; 10BASE-T Manchester Coding 

Access Media: CSMA/CD 

Etherneti liides: RJ-45 

USB standard: USB 2.0  

Hi-Speed (HS)  

Full-Speed (FS)  

Low-Speed (LS) 

USB liides: USB A Connector (2)  

Maksimaalne andmete edastuskiirus: Max: 480 Mbps (HS Mode)  

Max: 12 Mbps (FS Mode) 

Elektrivool: 230V vahelduvvool 

Tarbitav võimsus: ~21W 

Mõõtmed: 60 x 160 x 216 mm. 

Kaal: 1.6 Kg 

Töötemperatuus: 5-35˚ C; 20-80% õhuniiskust 

Tehniline tugi 

Buffalo Technology pakub tasuta tehnilist tuge. Inglise keels kiirinstalleerimisjuhendi tagaküljel 
leiad kontaktinformatsiooni. 

Külasta ka kodulehekülge aadressil:http://www.buffalo-technology.com. 

 

Keskkonnaalane teave 
• Ostetut seadet saab taaskasutada toorainena. 
• Seade võib sisaldada kahjulikke aineid mis võivad mõjutada teie tervist ja keskkonda.  
• Et vältida nende kahjulike ainete levimist keskonda soovitame teid seade pärast kasutusaja 
lõppemist viia taaskasutuskeskusesse. 

 

 


