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1. Sissejuhatus 
 
See dokument on mõeldud andmaks vajalikku informatsiooni hoonetevahelise Wi-Fi ruuteri 
TEW-212APBO kiireks paigaldamiseks. 
 
Mida sul teada on vaja 
 
Lugeja peaks olema tuttav: 
 

• Põhiliste TCP/IP võrgutehnoloogiatega 
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2. Nõuded riistvarale 
 
TEW-212APBO hoonetevahelise ruuteri seadistamiseks on sul vaja järgnevat: 
 

• TEW-212APBO hoonetevahelist ruuterit 
 

• Kinnituskomplekti 
 

• TEW-212APBO ruuteri CD-plaati dokumentatsiooniga 
 
Lisanõuded 
 

• Ruuteriga samasse võrku ühendatud arvuti 
 

• Pööramata kiududega Cat 5 Ethernet kaabel RJ-45 pistikutega ruuteri ühendamiseks 
koht- ja vooluvõrguga (maksimaalselt 100m) 
 

• Järgnevat informatsiooni oma võrguadministraatorilt: 
 

- Kohaliku raadiovõrgu Teenusekomplekti Identifikaatorit (SSID). See 
parameeter on tähesuurusetundlik. 
 

- Unikaalset IP-aadressi ruuterile (näiteks 192.168.2.123), kui teda ei ühendata 
DHCP serveriga võrku. 
 

- Põhigateway aadressi ja subnet maski kui ruuter ei asu samas subnetis sinu 
arvutiga. 
 

• E110 Toide üle Etherneti (PoE) ühepordist hubi. 
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3. Ruuteri ühendamine ja sisse lülitamine 

Ruuteri kinnitamine 
 
1. samm: Ühenda kinnituskomplekt korpuse tagaküljele. Vaata lähemalt kinnituskomplekti 
kotis olevalt jooniselt. 
 
2. samm: Kinnita ruuter tugeva varda külge 
 
3. samm: Kohenda antenni suunda, et saada maksimaalne levi (vt joonist 3.1) (Märkus: 
osadel mudelitel on lame suundantenn ehitatud korpuse sisse. Parima signaali saad otse läbi 
esipaneeli). 

 
Pilt: Joonis 3.1 – TEW-212APBO kohendamine parima signaali leidmiseks 

 
4. samm: Kinnita seade 
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Ühendamine vooluvõrgu ja kohtvõrguga 
 
1. samm: Ühenda TEW-212APBO Etherneti kaabli abil POE (Toide üle Etherneti) hosti (PH-
110 PowerLAN) P-LAN OUT tähistusega porti. 
 
2. samm: Ühenda ristamata kiududega Etherneti kaabel POE hosti LAN-IN pordist mõnda 
vabasse porti kohtvõrgu hubis või switchis. 
 
Kirjeldatud sammud on võetud kokku joonisel 3.2: 
 

 
Pilt: Joonis 3.2 – TEW-212APBO ühendamine koht- ja vooluvõrku 

 
Järgmises peatükis kirjeldame kohtvõrgu arvuti ettevalmistamist, et seadistada selle abil 
ruuterit. 
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4. Seadistusarvuti ettevalmistamine kohtvõrgus 
 
TEW-212APBO esmaseks seadistamiseks oleks vaja valmistada ette üks arvuti. Arvuti 
operatsioonisüsteemiks võib olla Windows, Linux või MAC standardsete brauseritega 
(näiteks Netscape Navigator või Microsoft Internet Explorer 4.0 või hilisem). 
 
TEW-212APBO tavalised tehaseseadistused on: 
 
 IP-aadress 192.168.2.2 
 Netmask 255.255.255.0 
 
Antud arvuti peab olema ühendatud samasse kohtvõrku, kuhu TEW-212APBO, ja arvuti 
võrguparameetrid peaksid sisaldama järgmist: 
 
 IP-aadress vaba IP-aadress 192.168.2.0/24 vahemikust 
 Netmask 255.255.255.0 
 Gateway Puudub 
 
Näiteks Microsoft Windows XP puhul näeks TCP/IP seadistuste aken välja umbes järgmine: 

 

 
Pilt: Windows XP näidisaken 

 
Peale nende ettevalmistuste tegemist saab alustada ruuteri seadistamist nagu on kirjeldatud 
järgmises peatükis. 
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5. Seadistuswizard 
 
Kui TEW-212APBO on ühendatud sinu kohtvõrguga, saad teda seadistada tavalise 
veebibrauseri abiga. 
TEW-212APBO seadistamiseks veebibrauseriga toimi järgnevalt: 
 

1. Käivita kohtvõrku ühendatud arvutis tavaline veebibrauser 
2. Sisesta brauseri URL-reale ruuteri IP-aadress. Tehaseseadistustes on TEW-212APBO 

IP-aadress 192.168.2.2. Seega sisesta SSL ühenduse loomiseks seadistusprogrammiga 
veebibrauserisse URL-na https://192.168.2.2 . See võib näha välja järgnevalt: 

 

 
Pilt: Brauser URL-rida 

 
3. Kui kohtvõrk on õieti seadistatud, peaks ilmuma sisselogimisaken: 

 

 
Pilt: Sisselogimisaken 

 
Sisesta kasutajatunnus (tehaseseadistustes on kasutajatunnuseks root) ning parool 
(tehaseseadistustes pass) ja vajuta jätkamiseks OK nupule. 
 
Järgnevalt peaks avanema allkujutatud TEW-212APBO tervitusaken: 
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Pilt: Tervitusaken 

 
TEW-212APBO seadistamiseks vajuta Setup Wizard nupule menüüribal (täpsemalt järgmises 
peatükis). 
 

Seadme režiimi seadistuste aken 
 
TEW-212APBO seadistuswizardi esimene aken koosneb seadme töörežiimi valikust: 
TEW-212APBO toetab kolme erinevat töörežiimi: AP (Accesspoint)-ruuter, AP ja Sild. Loe 
igast režiimist lähemalt käsiraamatu kolmandast peatükist „Kolm töörežiimi“. 
 

 
Pilt: Töörežiimide seadistuste aken 
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Vali üks kolmest töörežiimist ja vajuta jätkamiseks Next nupule. Kui sa soovid taastada 
väljad eelnevatele väärtustele, vajuta Reset nupule. 
  

Üldseadistuste aken 
 
Peale töörežiimi valikut, peaks avanema üldseadistuste aken. Siit saab määrata erinevaid 
üldisi parameetreid. Kõik parameetrid siin aknas on valikulised kuid on väga soovitav täita 
Host Name, Address, ja Coordinates väljad vastavalt. See teeb ruuterite identifitseerimise 
lihtsamaks (Täpse seletuse parameetrite kohta leiad TEW-212APBO käsiraamatu peatükist 
„Üldseadistuste aken“). 
 

 
Pilt: Üldseadistuste aken 

 
Eelmisesse aknasse (Töörežiimi seadistused) minemiseks vajuta Back nupule või vajuta 
TEW-212APBO seadistamise jätkamiseks Next nupule. 
 

Võrguseadistuste aken 
Sõltuvalt ruuterile valitud tööreþiimist on kaks versiooni võrguseadistuste aknast. 
 

* AP-Ruuter režiimis 

Ruuteri režiimis saab siit muuta LAN (kohtvõrk) ja WAN (Laivõrk � TEW -212APBO puhul 
võib selleks olla firmavõrk internetis) seadistusi kasutades allkujutatud LAN ja WAN 
tabeleid. 
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Pilt: Võrguseadistuste aken (AP-ruuter režiimis) 

 
WAN seadistused tuleb sisestada ISP- lt saadud informatsiooni põhjal. LAN seadistustel 
selliseid piiranguid ei ole. WAN ühenduse saab kohtvõrgu kasutajate juurdepääsu piiramiseks 
välja lülitada. 
 
Maskeraadiseadistus võimaldab kasutada ruuteri NAT (Network Address Translation) 
võimalust. Kui see valik on sisse lülitatud, “peidab” TEW-212APBO LAN aadressid 
välisvõrgu eest. Sisevõrgus asetsevatele teenustele, näiteks veebiteenused, pääseb juurde 
kasutades pordiedastust. 
 
Vihje: Kasuta kohtvõrgu jaoks privaataadresse, sest kui sa kasutad aadresse, mis internetis 
juba olemas on, ei saa sa ühendust WAN-ga. Soovitav on kasutada  192.168.0.0/24 
aadressiklassi. 
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* AP-sild režiim 
AP ja silla režiimis puudub TEW-212APBO-l aktiivne LAN (kohtvõrk) liides, seega ei 
näidata siin LAN seadistuste tabelit. 

 
Pilt: Võrguseadistuste aken (AP või silla reþiimis) 

Raadiovõrgu seadistuste aken 
 
Seadistuswizardi viimane aken on raadiovõrgu seadistuste aken: 

 
Pilt: Raadiovõrgu seadistused 

 

 
Pilt: Raadiovõrgu seadistused (WEP) 
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Siin aknas on vähemalt kaks olulist välja: 
 
* Access Point SSID (Teenusekomplekti identifikaator) on tähesuurusetundlik parameeter 
sinu raadiovõrgu identifitseerimiseks. 
 
* Default Channel for BSS (Teenusekomplekti põhiline raadiokanal) – selle võib määrata 
käsitsi rippmenüüst. 
 
Vihje: Kasuta kindla kanali kontrollimiseks Võrguinfo akent Süsteemi Utiliitide seast. Selle 
abil saad leida vabu kanaleid või kontrollida teiste accesspointide signaali tugevust antud 
kanalil. Soovitame valida vaba kanali või kanali, kus teiste AP-de signaal on nõrk. 
 
Sõltuvalt regulatsioonidest erinevad kanalite kasutusreeglid. Palun otsi allolevast tabelist õige 
regulatsioon ja asukoht: 
 
Regulatsioon Asukoht Töösagedused/kanalid 
FCC P-Ameerika 2,412~2,462 GHz (11 kanalit) 
ETSI  Euroopa 2,412~2,472 GHz (13 kanalit) 
Hispaania Hispaania 2,457~2,462 GHz (2 kanalit) 
Prantsusmaa Prantsusmaa 2,457~2,472 GHz (4 kanalit) 
MKK Jaapan 2,473~2,484 GHz (1 kanal) 
MKK1 Jaapan 2,412~2,472 GHz (13 kanalit) 
 

Lülitades sisse L2 eralduse, ei saaks kliendid omavahel suhelda. 
 
Kui sa soovid lisaturvalisust oma raadiovõrgus, võid kasutades WEP (Wired Equivalent 
Protocol) krüpteerimist. TEW-212APBO toetab 64/128-bitiseid raadiovõrgu 
turvatehnoloogiaid. Krüpteerimisvõtmed kombineeritakse viie (64-bitise WEP-i puhul) või 13 
(128-bitise WEP-i puhul) kuueteistkümnendkoodis paari kaupa, mis on eraldatud koolonitega 
(näiteks 01:23:45:67:89 64-bitise WEP krüpteerimisvõtme puhul). WEP-i abil krüpteeritakse 
iga edastatud kaader võtme abil sellest tabelist. 
 
Seadistuste salvestamiseks ja TEW-212APBO seadistamise lõpetamiseks  vajuta Save 
settings nupule. 
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Ümbersuunamisteenus 
 
Peale võrguseadistuste salvestamiseks Save Settings nupule vajutamist, ilmub oote- ja  
suunamisteade nagu kujutatud allpool: 
 

 
Pilt: ümbersuunamisteade 

 
See tähendab, et brauser suunatakse uuele leheküljele (IP- le). Kui uus lehekülg on esialgsest 
erinevas subnetis (näiteks oli 192.168.2.218/24 ja nüüd on 168.20.1.10/24), 
ümbersuunamisfunktsioon ei tööta. Enne peab arvuti samuti liituma uue subnetiga 
(168.20.1.x/24). Seejärel vajuta leheküljega ühendamiseks ülalkujutatud 
ümbersuunamisteadet või sisesta TEW-212APBO uus IP brauseri URL reale. 
 
Kui uus lehekülg on samas subnetis kui vana (näiteks oli 192.168.2.218 ja nüüd on 
192.168.2.100) ja ümbersuunamisfunktsioon ei viinud sind automaatselt uuele leheküljele, 
vajuta palun ümbersuunamisteadet või Refresh nupule brauseris. 
Sinu ruuter on nüüd seadistatud ja töötab. Süsteemihaldusfunktsioonidest ja abitekstide 
leidmisest loe lähemalt kasutaja käsiraamatust CD-plaadil. 
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6. Kiire test (seadistusjärgne) 
 
Et kontrollida, kas ruuteri IP-aadress on õieti seadistatud, on komplektis utiliit “FindAP”. 
Selle abil saad otsida töötavaid accesspointe raadiovõrgus. Utiliidi kasutamiseks: 
 

1. Pane TEW-212APBO CD CD-lugejasse 
2. Topeltkliki FindAP.exe faili 

 
Nüüd peaksid nägema järgnevat ekraani, vajuta otsimiseks Search nupule: 
 

 
Pilt: FindAP ekraan 

 
See utiliit otsib üles ja näitab kõiki TEW-212APBO seadmeid võrgus. Kui ruuter on õieti 
seadistatud, peaks ta ilmuma tabelisse vastava IP-aadressiga. 


