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FCC klass B sertifikaat 
 
Käesolev seade on läbinud katsetused ning vastab klass B 
digitalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt FCC reeglite osale 15. Need 
piirangud tagavad mõõduka kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme 
kasutamisel tööruumides. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib 
väljastada raadiosagedusel energiat. Kui teda ei paigaldata ja kasutata 
vastavalt käesolevale juhendile, võib seade põhjustada ebasoovitavaid 
häireid raadiosides. Häirete mittetekkimise kohta puudub igasugune 
garantii. Kui seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida 
saab kontrollida seadme sisse ja välja lülitamise abil, peaks kasutaja 
püüdma häired kõrvaldada ühel järgmistes viisidest: 
 

• Paiguta vastuvõtja antenn teise kohta 
• Vii vastuvõtja ja seade üksteisest kaugemale 
• Ühenda seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku 
• Konsulteeri elukutselise raadiospetsialistiga 

 
 
CE Mark hoiatus 
See seade vastab klassile B. Seadmete kasutamine eluruumides võib 
tuua kaasa raadioside häireid, millisel juhul võib kasutaja olla 
kohustatud astuma vajalikke samme nende kõrvaldamiseks.
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Sissejuhatus 
TW100-S4W1CA Fast Ethernet Switch ning kaabel/xDSL modem on 
integreeritud IP aadressi jagamise seade sisseehitatud 4 pordiga Nway 
10/100Mbps switchiga. See on parim võimalus ühendada internetti mitu 
arvutit, kasutades selleks kaabelmodemi ühte IP aadressi. 
 
Seade töötab interneti tulemüürina, kaitstes sinu kohtvõrku väljast 
tulevate rõndajate eest. Kõiki sisenevaid IP pakette jälgitakse ja 
filtreeritakse. Seadet on võimalik seadistada ka piirama sisevõrgu 
kasutajate juurdepääse osadele internetiaadressidele. 
 
Seadmega on kaasas lihtne haldustarkvara Windows 95/98/ME/NT/2000 
operatsioonisüsteemidele. Tänu DHCP klienttarkvarale ning DSCP 
serverile konfigureerivad seadmed end automaatselt. Sisseehitatud 
switchi abil saad ühendada võrgukaablid otse seadmesse, vajamata lisaks 
hube või switche. TW100-S4W1CA seadistamine on lihtne nagu plug-n-
play. 
 

Lisaks on seadmega kaasas e-posti indikaator, mis 
süttib uute E-kirjade saabumisel serverisse roheliselt.
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NÄIDISRAKENDUS 
 

 
Pilt1: Näidisrakendus (Väikekontori/kodulahendus) 

 
Võimalused 
• Toetab PPPOE protokolli 

• Toetab internetitarkvara nagu veebibrauserid, ICQ, Telnet, E-post, 
AOE, News, NetMeeting, VDOLive Player, Ping jt 

• DHCP server toetab kuni 128 klienti 

• DHCP klient saab automaatselt ISP DNS-i aadressi 

• 4 pordiga Nway 10/100Mbps switche 

• Lihtne seadistamine üle võrgu telneti abil 
Lihtne graafiline seadistusprogramm Windows 95/98/ME/NT/2000 
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operatsioonisüsteemidele 
• Püsivara uuendamise võimalus 

• Toetab levinumaid operatsioonisüsteeme nagu Windows 
95/98/ME/NT/2000, UNIX, Mac 

• Sisseehitatud tulemüür peatab häkkerid 
 
Osade nimed ja funktsioonid 

 
LED indikaatorid esipaneelid                             Pordid tagapaneelil 

Pilt 2 

 
Staatus 

LED indikaator Värv 
Pidev Vilkuv 

1  Power/Error  Roheline/ 
Punane 

 Põleb roheliselt 
kui seade on sisse 
lülitatud. Kui 
seade ei tööta 
korralikult, põleb 
punaselt 

 Puudub 

2  Internet  Roheline/ 
OranŜ 

 Ühendus 
kohtvõrgu 
seadmega 

 Edastab/ 
võtab vastu 
andmeid 

3  Kohalik port #1 

4 

 100Mbps 
ühenduse puhul 
põleb roheliselt 

 

 Kohalik port #2 

5  Kohalik port #3 

6  Kohalik port #4 

 Roheline/ 
OranŜ 

10Mbps ühenduse 
puhul põleb 
oranŜilt  

 Edastab/ 
võtab vastu 
andmeid 

7  E-post  Roheline  Puudub  Uued E-kirjad 

Tabel 1: LED indikaatorid 
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Port/nupp Funktsioon 
5V DC Toiteadapteri pistik 
Internet Kaabel/xDSL modemi pistik 

MDIX/MDI Siit nupust saad valida 
internetipordi kiudude skeemi 
(MDIX/MDI) 

Local (1 – 4) Neli automaatse kiirusevalikuga 
RJ-45 pistikut ühendamiseks 
10/100Mbps kohtvõrku 

MDIX/MDI Siit nupust saad valida neljanda 
kohaliku pordi kiudude skeemi 
(MDIX/MDI) 

Tabel 2: Ühenduspordid 
 
Nõuded süsteemile 
Sinu arvutisüsteem peab seadme haldusporgammi käivitamiseks vastama 
järgmistele nõuetele. Kui sa kasutada UNIX või Apple arvutit, kasuta 
seadme haldamiseks telnetti. 
 

Graafilise haldusprogrammi kasutamiseks vajad: 
1. Windows 95/98/ME/NT/2000 operatsioonisüsteemi 
2. IE 4.01 või uuemat 

 
Märkus:   
Telneti ja terminali kaudu haldamine ei sõltu operatsioonisüsteemist.
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TEHASESEADISTUSED 
 
Parool 
 
Tehasest tulles ei ole seadmel parooli. Kasutades konsooliporti või 
telnetti, vajuta esimest korda sisse logides lihsalt Enter klahvi. Parooli 
seadmine on turvalisust ja haldusküsimusi silmas pidades väga oluline. 
 
Kui sa oled parooli unustanud, võid taastada seadme tehaseparameetrid. 
Loe lähemalt jaotusest “Tehaseseadistuste  taastamine”. 
 
Kohalikud ja globaalsed pordiaadressid 
 
Seadme LAN parameetrid on tehaseseadistuses järgmised: 
 

Kohalik port Globaalne port 
IP aadress 192.168.1.254 

Subnet mask 255.255.255.0 

DHCP server Sisse lülitatud 

DHCP klient on 
globaalse pordi 
parameetrite 
automaatseks 
seadistamiseks sisse 
lülitatud 

IP aadressid PC-dele 
jagamiseks 

128 IP aadressi vahemikus 192.168.1.1 – 
192.168.1.128 

 
Tabel 3: Kohalikud ja globaalsed pordiaadressid 
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Informatsioon ISP-lt 
 
Kui sinu ISP (Interneti teenusepakkuja) eraldab sulle IP aadressi 
dünaamiliselt, jäta järgnev lõik vahele. Kui sinu ISP eraldab sulle 
staatilise IP aadressi, kogu kokku järgnevas tabelis viidatud 
informatsioon ning säilita seda edaspidiseks. 
 
ISP eraldatud IP aadress Näiteks 203.66.81.201 
Subnet mask Näiteks 255.255.255.0 
Ruuteri aadress Näiteks 203.66.81.254 
DNS server 1 Näiteks 203.66.81.251 
DNS server 2 Näiteks 203.66.81.252 

Tabel 4: Eraldatud aadressid
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SEADISTAMINE 
Seadet saab konfigureerida komplektis oleva graafilise programmiga, 
terminali emulatsiooniprogrammidega (nagu Telnet) ning 
HyperTerminaliga (konsoolipordi kaudu). 
 
Seadistamine graafilises keskkonnas 
  

Käivitamine  
 

1. Esimesel korral on vaja tarkvara paigaldada. Sisesta ketas 
kettaseadmesse ning käivita Windowsis ketta juurkataloogis 
setup.exe programm. 

 

 
Pilt 3 

3. Peale seadistusprogrammi paigaldamist vali Start menüüst 
Programs ning sealt alt IP Share Setup. 

 

 
Pilt 4 

 
4. Programmi käivitumisel avaneb nimekiri töötavatest seadmetest. 

Vali seade, mida tahad seadistada. 
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Pilt 5 – seadme valimine 

 

5. Vajuta seadme valimiseks  nuppu tööriistaribal. Configure 
dialoogiaken on jaotatud mitmeks sakiks, mille tähendust 
selgitatakse järgnevalt 

  

Haldamine 

 
Pilt 6 

 
Firmware Version (Püsivara versioon): Ainult loetav väli 
 
Device/Computer name (Seadme/arvuti nimi): Sisesta seadet 
iseloomustav nimi. Osad ISP-d nõuavad selle välja täitmist. Nime 
maksimaalne pikkus on 20 tähemärki ja numbrit ning nimi on 
tähesuurusetundlik. 
 
Domain name (Domeeninimi) 1: Näiteks firma.ee. Välja maksimaalne 
pikkus on 32 tähemärki ja numbrit ning väli ei ole tähesuurusetundlik. 
                                                 
1 Sinu ISP võib paluda Sul kirjutada sinna kindla nime. Domeeni-nime on vaja 
sisevõrgu e-posti ja uudisgruppide funktsioonidele 
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PPPoE enabled (PPPoE sisse lülitatud): Kui sa kasutad PPPOE teenust, 
märgi see valik ja sisesta ISP poolt antud kasutajatunnus ja parool. 
 
PPPoE functions (PPPoE võimalused): 

• Single Account Sharing (ühe konto jagamine): Ühte kontot 
võivad jagada mitu kasutajat. 

• Automatically connected to the Internet (loo internetiühendus 
automaatselt): Peale suvalise internetiprogrammi käivitamist logib 
seade ISP võrku ning käivitab PPPoE internetiühenduse. 

• Automatically disconnect from the network (lõpeta ühendus 
automaatselt): Seade lõpetab internetiühenduse automaatselt kui 
keegi ei ole seda määratud aja jooksul kasutanud. 

 
Username (PPPoE kasutajatunnus): Maksimaalselt 52 tähemärki ja 
numbrit (tähesuurusetundlik). 
Password (PPPoE parool): Maksimaalselt 36 tähemärki ja numbrit 
(tähesuurusetundlik). 
 
Auto-disconnect (automaatne ühenduse lõpetamine): Seadet on võimalik 
konfigureerida lõpetama ühendus automaatselt, kui keegi ei ole seda 
määratud aja jooksul kasutanud. 

• Default (Vaikimisi): 5 minutit. Sa võid sisestada suvalise numbri 
vahemikus 0 – 65535.  

• Et ühendust kunagi ei lõpetataks, sisesta 0. 
 

Change Administrator Password (Vaheta administraatori parooli): Siia 
väljale saad sisestada administraatori parooli. Maksimaalselt 6 tähemärki 
ja numbrit (tähesuurusetundlik). 
 
TELNET Management… (TELNETipõhine haldamine): Selle valiku 
sisselülitamisel saad kasutada seadme haldamiseks telnetti. Vaikimisi 
välja lülitatud. 
 
Kohalikud pordid 
See sakk sisaldab informatsiooni seadme kohtvõrgu portide kohta. 
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Pilt 7: Kohalikud pordid sakk 

 
IP Address (IP Aadress): Vaikimisi 192.168.1.254 
 
SubNetmask (Subnet mask): Vaikimisi 255.255.255.0 
 
Don't distribute IP addresses to local computers (Ära jaga kohtvõrgu 
arvutitele IP aadresse)2: Selle nupu valimine lülitab välja IP aadresside 
jagamise kohtvõrgu arvutitele. 
 
Distribute IP  addresses to local computers (Jaga kohtvõrgu arvutitele  
IP aadresse): Selle nupu valimine lülitab sisse IP aadresside jagamise 
kohtvõrgu arvutitele ning muudab aktiivseks järgmise välja, kuhu saad 
sisestada esimese jagatava IP aadressi. 
 
Continuous IP address pool starts at (IP aadressid algavad): Esimene 
kohtvõrgu arvutitele jagatav IP aadress. 
 
Number of IP address in pool (Jagatavate IP aadresside arv): 
Maksimaalne 128, vaikimisi 128. 
 
 
 
                                                 
2 Kui sa teed selle valiku, pead sa andma kohtvõrgu arvutitele staatilised IP aadressid. 
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Globaalne port 
 
Siin sakil on globaalse pordi parameetrid. 

 
Pilt8: Globaalse pordi sakk 

 
Adapter Address (Adapteri aadress): Osade ISP-de puhul on vaja seade 
identifitseerida tema MAC aadressi kaudu. 
 
Obtain global port configuration automatically (konfigureeri 
globaalne port automaatselt): Kui see valik on aktiivne, 
konfigureeritakse globaalne port automaatselt DHCP protokolli abil peale 
seadme käivitumist. Seadme aadress võib muutuda peale iga käivitamist. 
 
Set static global port configuration (Staatilised globaalse pordi 
parameetrid): Muuda see valik aktiivseks kui ISP annab sulle staatilise IP 
aadressi. 
 
IP address (IP aadress): Selle annab ISP 
 
SubNetmask (Subnet mask)3: Selle annab ISP 
 
Gateway/DNS server #1/DNS server #2 (Ruuter/DNS server #1/DNS 
Server #2): Need väärtused saadakse pordi automaatse konfigureerimise 
puhul automaatselt. Muudel juhtudel kirjuta siia vajalikud andmed. 
                                                 
3 Kui sa valisid halduse sakis PPPoE (loe lähemalt jaotusest “Haldus”), on see ja 
Staatilised globaalse pordi aadressid väljad mitteaktiivsed. 
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VIRTUAALSERVER 
 

IP jagamise seade kaitseb sinu kohtvõrku väliste kasutajate eest 
tulemüüriga. Kui mõni rakendus (veebi, FTP, e-posti või uudisgruppide 
server) vajab juurdepääsu välisvõrgust, saab seadet konfigureerida 
virtuaalserveriks. Sa võid määrata kohtvõrgu arvuti IP aadressi ning 
pordi, mis vastab antud teenusele (näiteks www 80, FTP 21, Telnet 23). 
Kui seade saab päringu vastavale pordile, edastab ta selle määratud 
sisevõrgu arvutile. 
 

 

 
Pilt 9: Virtuaalserveri aken 

 
Single Port/Port range (Üks port/portide vahemik): Siit saad valida, kas 
soovid edastada ühendusi ühe pordi kaupa või määrata edastatavate 
portide vahemiku. 
Browse (Vali): Kui DHCP on aktiivne, ilmub ekraanile jagatud IP 
aadresside nimekiri, kust sa võid iga pordi kohta valida ühe serveri ning 
lisada selle virtuaalserverite nimekirja. 

 
Pilt 10: IP aadresside nimekirjast valimine 

 
Port type (pordi tüüp): Vali eelnevalt määratud pordi tüüp (TCP või 
UDP). 
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Märkus: Maksimaalselt on võimalik määrata 12 virtuaalserverit ning ühe 
pordiga saab seostada ainult ühe serveri. 
 
Paketifilter 
Paketifiltri seadistamise aknast saad piirata kindlate sisevõrgu kasutajate 
juurdepääsu internetile ning lülitada välja osasid internetiteenuseid. 
Filtreid on võimalik luua kome eri tüüpi ning iga filter kas filtreerib 
(drop) või edastab (forward) paketi. Kokku on võimalik luua kuni 6 filtrit. 
MAC Address Filter (MAC aadressi filter): filtreerib kohtvõrgu sedmete 
MAC aadressi (tuntud ka riistvara aadressina) järgi. 
IP Address Filter (IP aadressi filter): Filtreerib ühe IP aadressi või IP 
aadresside vahemiku järgi. 

• LANIP : filtreerib kohtvõrgu IP aadresside järgi 

• WANIP : Filtreerib kaugserverite IP aadresside järgi 
 

Port filter  (Pordifilter): Filtreerib pordinumbri järgi. Kasutada võid kas 
ühte pordinumbrit või pordinumbrite vahemikku. 

• TCP port:  filtreerib TCP pakette kaugserveri pordinumbri järgi 

• UDP port: filtreerib UDP pakette kaugserveri pordinumbri järgi 

 
Pilt 11: Võrgukaardi  aadressi filter 

 
Kohtvõrgu arvutite Mac aadresside järgi filtreerimine. 
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Pilt 12: Mac address filter 

 
Võrgukaardi Mac aadress koosneb 12-st numbrist ja tähemärgist. (näiteks 
00 ab 12 cd 34 ef) ja tavaliselt leiad selle võrgukaardi peale kinnitatud 
kleepekalt. 
Kui sa kasutad operatsioonisüsteemi Windows 95/98/ME, vali Start 
menüüst Run... ning kirjuta winipcfg ja käivita. Vali Network Adapter 
ning sa näed ekraanil võrgukaardi MAC aadressi. 
Kui sa kasutad operatsioonisüsteemi NT või Win2000, ava DOS-i aken 
ning sisesta ipconfig /all ja vajuta Enter klahvi. Ekraanile trükitakse 
võrgukaardi MAC aadress koos muude võrguparameetritega. 
 

IP aadressi filter 
Siit saad valida IP aadresside järgi filtreerimiseks vajalikud parameetrid. 
Local IP: Filtreeri kohtvõrgu arvuti IP aadressi järgi 
Remote IP: Filtreeri kaugserveri (näiteks veebiserver) IP aadressi järgi 

 
Pilt 13: IP address filter 

 

TCP/UDP pordinumbri järgi filtreerimine  
TCP port : filtreerib TCP pakette kaugserveri pordinumbri järgi 
UDP port: filtreerib UDP pakette kaugserveri pordinumbri järgi 
 

 
Pilt 14: TCP/UDP port filter 

 
Kui sa oled filtrite seadistamise lõpetanud, ilmuvad uued filtrid filtrite 
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nimekirja. Filtri eemaldamiseks nimekirjast vali filter ning vajuta Delete 
nupule. 
Peale seadistamist vajuta muudatuste salvestamiseks Save nupule. 

 
Pilt 15: Save nupp 

 
Filtrite seadistamise näited on toodud peatükis “Terminali käsud” 
alamjaotises vserv. 
 

SEADISTAMINE TERMINALIST 
 

Seadme seadistamiseks ja haldamiseks võid kasutada oma tööjaamas ka 
terminali emulatsiooniprogrammi. Selleks sobivad Windows 
HyperTerminal ja teised programmid. 
Soovi korral võid kasutada ka telnetiühendust. Telnet võimaldab sama 
terminaliemulatsiooni. Turvakaalutlustel kasutab seade 
telnetiühendusteks porti 333. Kõik järgnevad terminaliemulatsiooni käsud 
kehtivad ka telnet ühenduse puhul. Telneti puhul tuleb peale iga seadme 
taaskäivitamist luua seadmega uus ühendus. Lisainformatsiooni 
telentiühenduste kohta leiad jaotusest “Telneti käivitamine” 
 
HyperTerminali käivitamine  
 

1. Lülita Internet Station välja 
 

2. Ühenda arvuti COM port RS-232 kaabliga seadme jadaporti. 
 

3. Ava Windowsis Start menüü -> Programs -> Accessories > 
Communications -> HyperTerminal 
 

4. Kui HyperTerminali aken avaneb, topeltkliki uue seansi alustamiseks 
Hypertrm -I 
 

5. Anna uuele ühendusele nimi ning vali talle ikoon 
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6. Vali Connect To dialoogiaknast seadmega ühendatud COM port 
 

 
Pilt 16: Connect To dialoogiaken 
 

7. Kui avaneb järgmisel pildil kujutatud dialoogiaken, vali Bits per 
second kiiruseks 38400 ning Flow Control väärtuseks None. 
Jätkamiseks vajuta OK nupule. 

 

 
Pilt 17: COM porperties 

 
8. Käivita seade 
 
Telneti käivitamine 
 

1. Alltoodud instruktsioonid kehtivad seadme kasutamisel 
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tehaseparameetritega (DHCP aktiivne, IP aadress 192.168.1.254, 
subnet mask 255.255.255.0) 
 

2. Vali Start menüü -> Run 
 

 
Pilt 18: Start menüü 

 
3. Sisesta aknasse telnet 192.168.1.254 333 ning vajuta OK  nupule. Kui 

sa oled kohaliku pordi aadressiks määranud 192.168.1.254 asemel 
muu numbri, sisesta see number). 

 

 
Pilt 19: Run... dialoogiaken 

 

Konfiguratsiooni käivitamine 
1. Kui ühendus on HyperTerminali või Telneti kaudu loodud, ilmub 

järgnev kiri: 
 
Dual Ethernet IP Share for Cable/xDSL modem, versio n 
X.XX 
 
Administrator password: 

 
2. Esimest korda sisse logides ei ole parooli vaja. Et siseneda 

konfiguratsioonireŜiimi, vajuta <Enter> klahvile. Järgnevalt 
palutakse sul sisestada käsk: 
 
command> 
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3. Käskude loetelu vaatamiseks sisesta ? ning vajuta <Enter> 
klahvile 

 
Terminali käskude põhjaliku kirjelduse leiad peatükist “Terminali 
käsud”. 
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TERMINALI KÄSUD  
 

Alltoodud käskude nimekirja vaatamiseks sisesta ? või help ning vajuta 
Enter klahvi. 
 
Command> help  

 
Käsk  Kirjeldus 

help  Näitab käskude nimekirja 

session  Näitab aktiivseid seansse 

show Näitab aktiivset konfiguratsioo-
nire Ŝiimi 

user Näitab aktiivseid kohtvõrgu  arvutitele 
jagatud IP aadresse 

filter  Paketifiltrite seadistamine 

passwd  Administraatori parooli vahetamine 

ping <x.x.x.x> Pingib valitud arvutit 

release Unustab globaalse pordi dünaamilised 
parameetrid 

renew Uuendab globaalse pordi dünaamilisi 
parameetreid 

set Seadistab kõiki parameetreid korraga 

vserv  Seadistab virtuaalservereid 

quit  Lahkub sisselogimisreale 

reboot  Taaskäivitab seadme  
 

PASSWD 
• Esimest korda sisse logides ei ole parooli vaja 

• Et vahetada parooli, sisesta command> reale passwd ning vajuta 
Enter klahvi 

• Parool võib olla kuni 6 tähemärki pikk 

• Parool võib sisaldada tähemärke, numbreid ja tühikuid 

• Parool on tähesuurusetundlik 

• Et parooli vahetada, sisesta kuni 6 tähemärki ning vajuta Enter klahvi. 
Sul palutakse parool kinnitamiseks uuesti sisestada. Tagasi avaaknasse 
saad kirjutades quit. 

• Parooli vahetamise õnnestumise kontrollimiseks proovi uuesti sisse 
logida. 
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Näide: 
command> passwd 

Please type old password (palun sisesta vana 
parool): 

type new password (0 to 6 characters) (sisesta 
uus parool): ****** 

re-type new password (0 to 6 characters) 
(sisesta uus parool uuesti): ******  

 

SHOW 
Näitab aktiivset konfiguratsiooni. Esimest korda sisse logides on aktiivne 
konfiguratsioon tehaseseadistused. Loe lähemalt jaotusest 
“Tehaseseadistused”. 
 

Näide: 
command> show 

Wan MAC Address: AB CD 12 34 56 78 

IP address of local port ( kohaliku pordi IP 
aadress ): [192.168.1.254] 

SubNetmask of local port ( kohaliku porti subnet 
mask): [255.255.255.0] 

Distribute IP addresses to local computers ( Jaga 
kohtvõrgu arvutitele IP aadresse ): [Yes] 

Continuous IP address pool starts at ( IP 
aadressid algavad ): [192.168.1.1] 

Number of IP addresses in spool ( Jagatavate IP 
aadresside arv ): [128] 

Enable PPPoE ( aktiviseeri PPPoE ): [No] 

Obtain global port configuration from ISP 
( konfigureeri globaalne port automaatselt ): 
[Yes] ...under claiming ( konfigureerin... ) 

IP address of global port ( globaalse pordi IP 
aadress ): [0.0.0.0] 

SubNetmask of global port ( globaalse pordi 
subnet mask ): [0.0.0.0] 

Device Name ( seadme nimi ): [Untitled] 

Domain name ( domeeninimi ): [Domain] 

Gateway ( Ruuter ): [0.0.0.0] 

Primary DNS server ( primaarne nimeserver ): 
[0.0.0.0] 

Secondary DNS server ( sekundaarne nimeserver ): 
[0.0.0.0]  

 



 25 

SET 
Peale set käsu sisestamist ilmuvad konfiguratsiooniparameetrid ükshaaval 
ekraanile. Nurksulgudes oleva väärtuse säilitamiseks vajuta Enter klahvi, 
muul juhul sisesta uus väärtus ja vajuta Enter klahvi. Käsu 
katkestamiseks vajuta suvalisel hetkel ESC klahvi. 
 

Näide: 
command> set 

Press <ENTER> if you agree with the default 
value, 

or press <ESC> to escape ( Pakutava väärtuse 
aktspteerimiseks vajuta Enter klahvi, 
väljumiseks vajuta <ESC> klahvi ). 

IP address of local port [192.168.1.254]: 

SubNetmask of local port [255.255.255.0]: 

Distribute IP addresses to local computers? 
(Yes/No) [Yes]: 

Continuous IP address pool start at 
[192.168.1.1]: 

Number of IP address in pool [128]: 

Enable PPPoE? (yes/No) [No]: 

Obtain global port configuration from ISP? 
(Yes/No) [Yes]: 

IP address of global port [0.0.0.0]: 
SubNetmask of global port [0.0.0.0] :  
Device name (0 to 20 characters) [Untitled] :  
Domain name (0 to 36 characters) [Domain] :  
Gateway [0.0.0.0] :  
Primary DNS server [0.0.0.0] :  
Secondary DNS server [0.0.0.0] :  
New configuration will be:  
IP address of local port : [192.168.1.254]  
SubNetmask of local port : [255.255.255.0]  
Distribute IP addresses to local computers : 
[Yes]  
Continuous IP address pool starts at : 
[192.168.1.1]  
Number of IP address in pool : [128]  
Enable PPPoE : [No]  
Obtain global port configuration from ISP : 
[Yes]  
IP address of global port : [0.0.0.0]  
SubNetmask of global port : [0.0.0.0]  
Device name : [Untitled]  
Domain name : [Domain]  
Gateway : [0.0.0.0]  
Primary DNS server : [0.0.0.0]  
Secondary DNS server : [0.0.0.0]  
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Save and reboot?(Yes/No) : [No]   <type yes and 
hit "Enter" to save  settings> ( Seadistuste 
salvestamiseks sisesta yes ning vajuta Enter  
klahvi ).  

 

VSERV 
Näitab virtuaalserverite seadistusi. Sa saad muuta, kustutada ja lisada 
kohalike arvutite IP aadresse. Tulemüür lubab serverist väljaminevaid 
päringuid kuid blokeerib väljast sisse tulevad päringud. Vserv käsuga 
saad anda välisvõrgu kasutajatele juurdepääsu sisevõrgu arvutitele. 
Vserv käsul on neli võimalust: 1) Show (näita), 2)Add (lisa), 3) Del 
(Kustuta) ja 4) Quit  (Lahku) 
 
Näide: 

command> vserv 

Set local virtual server mapping (maximum 12) 
( Seadista virtuaalservereid (maksimaalselt 12 ) 

või vajuta lahkumiseks <ESC>) 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 4)Quit: 2 Lisa 
virtuaalserver  

Port number/application name ( pordi 
number/porgrammi nimi ): 80  See on veebiserver  

Tüüp => 1) TCP 2)UDP: 1 Pordi tüüp  

Server IP address: 192.168.0.254 Kohaliku 
veebiserveri IP aadress  

 

Levinumad Interneti programmide pordinumbrid: 
 

Pordi nimi Number 

ftp 21 
telnet 23 
pop3 110 
smtp 25 
dns 53 
www 80 
news 119 
gopher 70 
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RELEASE 
See käsk sunnib seadet unustama globaalse pordi parameetreid. Kui 
sellele ei järgne alltoodud renew käsku, lõpetab käsu kasutamine 
globaalse pordi töö. 
 
Näide: 

command> release 

Give up the obtained global port configuration 

 

Märkus: Kui sa valisid globaalse pordi staatilised parameetrid, käsku ei 
käivitata ja ilmub järgmine teade: 

 

command> release 

Works only if 'Obtain global port configuration 
from ISP' is enabled  

 
RENEW 
Peale globaalse pordi seadistuste unustamist on vaja nad uuesti luua, 
vastasel juhul lõpetab port töö. Show käsu abiga võid konfiguratsiooni 
kontrollida. Port ei tööta kuni on saanud uued parameetrid. 
 
Näide: 

command> renew 

Update global port configuration 

 
(Uue konfiguratsiooni vaatamiseks võid kasutada show käsku) 
 
Märkus: Kui sa valisid globaalse pordi staatilised parameetrid, käsku ei 
käivitata ja ilmub järgmine teade: 
 

command> renew 

Works only if 'Obtain global port configuration 
from ISP' is enabled  

 
USER 
Näitab aktiivseid kasutajaid (kuni 128 kasutajat) 
 

Näide: 
command> user 
IP address Node address Remainder time Host name 
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(IP aadress) (Sõlme aadress) (Allesjäänud aeg) (Arv uti nimi) 

-------------|----------------|-----------------|-- ----------- 

192.168.10.1 0080-C8F8-8A64 5:47:17 Allen 

192.168.10.2 0080-C8F8-8A64 Expired ( läbi ) Calvin 

192.168.10.3 0080-C8F8-8A64 0:12:25 Edward 

192.168.10.4 0080-C8F8-8A64 2:55:48 Victoria 

192.168.10.5 0080-C8F8-8A64 expired SNL 

Total 5 users, 3 active lease.  

( Kokku 5 kasutajat ja 3 jagatud IP aadressi ) 

Elapsed 0:01:03  

(Möödunud 01:01:03)  

 
PING 
Ping on internetis levinud programm, millega saab kontrollid IP aadressi 
olemasolu ja seal oleva serveri töötamist. Kirjuta command> reale ping 
ning uuritav IP aadress ja vajuta Enter klahvi. Kui vastuseks on Reply 
ok!, on seadmel selle IP aadressiga ühendus. Kui vastuseks on no 
response, ei ole IP aadress kättesaadav. 
 

Näide: 
command> ping 192.168.1.1 

Reply OK. 

command> ping 192.168.1.5 

No response! 

command> 

 
SESSION 
Näitab aktiivseid edastatavaid ühendusi 
 
Näide: 
command> session 

 IP Port Port IP Port APType 

T/U Flag client client fake remote remote idle 

Tcp  37 192.168.10.27 1062 4133 210.66.41.132 110 0  GENERAL 
Tcp   7 192.168.10.31 1032 4136 211.75.84.154 80 0 GENERAL  
Tcp   7 192.168.10.31 1033 4138 211.75.84.154 80 0 GENERAL  
tcp   7 192.168.10.32 1729 4139 140.113.39.195 110 0 GENERAL  
tcp   7 192.168.10.27 1063 4140 210.66.41.132 110 0  GENERAL  
udp   1 192.168.10.31 1028 16385 168.95.192.1 53 20  GENERAL  
udp   1 192.168.10.32 1726 16386 168.95.1.1 53 5 GE NERAL  
udp   1 192.168.10.32 1728 16387 168.95.192.1 53 5 GENERAL  

Active >> TCP:5,UDP:3  (Maximum >> TCP:128,UDP:64)  
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FILTER 
 

See seade toetab kolme tüüpi filtreid. Iga filter võib kas pakette filtreerida 
(drop) või edstada (pass). Kasutaja saab määrata kuni kuus filtrit. 
 
MAC aadresside filter 
 

Näide: Loome filtri, mis keelab 0080C8123456 MAC aadressiga arvutil 
juurdepääsu Internetile. 
 

Set filter (maximum 6), or <ESC> to escape ( Sisesta 
filter (maksimaalselt 6) või vajuta katkestamiseks 
<ESC>) 

 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit  
( 1)Näita 2)Lisa 3)Kustuta 0)Välju) : 2 Loome uue 
filtri 

Filter Type => 1)MAC 2)LAN IP3)WAN IP 4)TCP 5)UDP 
(Filtri tüüp 1)MAC 2)kohtvõrgu IP aadress 
3)kaugserveri IP aadress 4)TCP 5)UDP): 1 MAC aadressi 
filter 

Action => 1)Forward 2)Filter (Käitumine => 1)Edasta 
2)Filtreeri): 2 peata vastav pakett  

MAC Address (12 HEX-digit) (MAC aadress (12-märgine 
HEX)): 0080C8123456 Filtreeritav MAC aadress 

 

Show Setting ( Näita seadistusi ): 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit: 1 

Item Type Action From  To 

1. MAC Filter 0080C8123456 

 
IP aadresside filter 
 

Näide 1: Loome filtri, mis lubab juurdepääsu internetile kohtvõrgu 
arvutitele IP aadressidega vahemikus 192.168.0.25 kuni 192.168.0.32. 
 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit: 2 

Filter type: 1)MAC 2)LAN IP 3)WAN IP 4)TCP 5)UDP: 2 
Kohtvõrgu arvuti IP aadress 

Action => 1)Forward 2)Filter: 1 Laseme läbi 

IP Address (x.x.x.x): 192.168.0.25-192.168.0.32 IP 
aadresside vahemik  

 
Näide 2: Keelame kõigil kohtvõrgu kasutajatel kindla serveri kasutamise 
 



 30 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit: 2 

Filter Type => 1)MAC 2)LAN IP 3)WAN IP 4)TCP 5)UDP:  3 
Kaugserveri IP aadressi järgi 

 

Action => 1)Forward 2)Filter: 2 Keelame juurdepääsu 

IP Address (x.x.x.x): 203.66.99.100 Kaugserveri IP 
aadress 

 

Show Settings: 

 

Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit: 1 
 

Item Type Action From To 

filter Tüüp Tegevus Kust Kuhu 

===== ===== ======= ============= ============= 

LAN IP Forward 192.168.0.25 192.168.0.32 

WAN IP Filter 203.66.99.100 203.66.99.100  

 
Kahe ülaltoodud filtri kombinatsioonis pääsevad tööjaamad 192.168.0.25 
– 192.168.0.32 internetti, kuid ükski neist ei pääse serverisse 
203.66.99.100 (veebilehele). 
 
Pordifilter  
 
Näide 1: Lubab juurdepääsu ainult veebiteenustele 
 
Operations => 1)Show 2)Add 3)Del 0)Quit: 2 

 

Filter Type => 1)MAC 2)LAN IP 3)WAN IP 4)TCP 5)UDP:  5 Filter 
UDP pordi järgi 

 

Action => 1)Forward 2)Filter: 1 lubame juurdepääsu 

 

UDP port (xxx, or xxx-yyy): 20-25 teenused 
FTP(20,21),telnet(23),e-post(25) on keelatud
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PÜSIVARA UUENDAMINE  
 
1. Ava Seadme haldusprogramm ning vajuta  nuppu tööriistaribal. 
Avaneb püsivara uuendamise abimees. 

 
 
2. Kopeeri kõige uuem püsivara C:\firmwareupgrade  kataloogi 
 
3. Vali Default File ning vajuta Start nupule. Programm hakkab laadima 
C:\firmwareupgrade\firmware.bin  faili seadmesse. Võid paigutada 
püsivara faili muusse kohta ning valida Specify File ja valida faili 
asukoha. 

 
 
4. Peale uuendamise lõppu vajuta Finish nupule
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Parooli vahetamine 
Tehasest tulles ei ole seadmel parooli. Et keegi teine ei saaks seadistusi 
muuta, soovitame sul kaitsta seade parooliga. 
 

Graafilisest keskkonnast 
1. Käivita peatükis “Seadistamine” paigaldatud tarkvara 
2. Vali Change Administrator Password 
3. Sisesta uus parool New Password ning Confirm New Password 
väljadele. 

 

 
Pilt 20: Uue parooli sisestamine 

 

Terminalist  
Terminali emulatsioonist loe eelmisest peatükist. Peale command> rea 
ilmumist sisesta käsk passwd ning järgi alltoodud juhiseid. Paroolid on 
tähesuurusetundlikud. 
 
command> passwd 

Please type old password: ****** Sisesta vana parool ning 
vajuta <Enter> klahvi  

 
Märkus: Tehasest tulles ei ole sedmel parooli. Esimest korda parooli 
vahetades vajuta lihtsalt Enter klahvi. 
 
type new password (0 to 6 characters): ******  Sisesta uus 
parool (maksimaalselt 6 tähemärki) ja vajuta Enter 
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klahvi . 

re-type new password (0 to 6 characters): ******  Sisesta 
uus parool teistkordselt ning vajuta Enter klahvi . 

 

Unustasid parooli? 
Loe peatükist “KKK”  jaotust “tehaseseadistuste taastamine”. 

 

PPP ÜLE ETHERNETI (PPPoE) 
 

Mis on PPPoE 
PPPoE on nõndanimetatud ADSL dialup. Ta ühendab kiire 
internetiühenduse levinud, lihtsa ja odava dialup infrastruktuuriga. Seega 
saavad kasutajad juurdepääsu kiiremale internetiühendusele ilma 
ühendusviisi muutmata. 
 
Kuidas ma tean, et ma PPPoE-d kasutan 
PPPoE kasutamiseks on vaja esmalt paigaldada klienttarkvara, mille saab 
tavaliselt ISP käest. Kasuta programmi oma arvuti internetti 
ühendamiseks ja ühenduse lõpetamiseks. PPPoE ühenduseks on vajalik 
ka kasutajakonto. 
 
PPPoE ühenduse kontrollimine 
 

1. Graafilises keskkonnas 
 
1. Vali Start > Programs > IP Share Setup 
 
2. Kui avaneb Configure ekraan, vali Global Port sakk. Loe lähemalt 
jaotusest “Seadistamine graafilises keskkonnas” 
 
3. Kui Global port IP address välja väärtus on 0.0.0.0, tähendab see, et 
PPPoE ühendus ei õnnestunud. Kui välja väärtus on midagi muud, PPPoE 
ühendus õnnestus. 
 

2. Terminalist 
 
1.  Ava Telnet või Hyperterminal nagu on kirjeldatud jaotuses 
“Seadistamine Terminalist”. 
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2. Sisesta show käsk 
command> show 

 
3. Kui Global port IP address rida on 0.0.0.0,  tähendab see, et PPPoE 
ühendus ei õnnestunud. Kui rea väärtus on midagi muud, PPPoE ühendus 
õnnestus. 
 

Märkus:  Kui oled seadmes PPPoE ühenduse loonud, ära käivita PPPoE 
klienttarkvara tööjaamades.
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KKK 
 

Tehaseseadistuste taastamine 
Kui sa oled unustanud administraatori parooli, pead taastama seadme 
tehaseseadistused. Selle käigus kaovad kõik sinu tehtud muudatused 
seadme konfiguratsioonis ning taastuvad algväärtused. 
Tehaseseadistused on kirjeldatud jaotuses “Tehaseseadistused”. 

 
Pilt 21: Tehase seadistuste taastamine 

 

Ma ei leia graafilise tarkvara abil seadet üles 
Et graafiline tarkvara leiaks sinu seadme, peab ta olema kliendile 
juurdepääsetav. See tähendab, et arvuti, kus sa klienttarkvara kasutad, 
peab olema seadistatud vastavalt jaotuses “Seadistamine graaafilises 
keskkonnas” toodud juhistele. Samuti tuleks arvuti taaskäivitada, et ta 
saaks seadmelt IP aadressi. 
Et veenduda oma arvuti TCP/IP parameetrite korrektses seadisuses, 
kasuta winipcfg rakendust (Windows 95/98 ja ME). Selle käivitamiseks 
vali Start menüüst Run..., sisesta dialoogiaknasse winipcfg ning vajuta 
OK  nupule. Veendu, et võrgukaart on valitud ning vajuta More Info  
nupule paremal all nurgas. 
 
Kui DHCP server kasti ei ole kirjutatud seadme IP aadress (vaikimisi 
192.168.1.254) ja see on kas tühi või näitab 255.255.255.0, on tegemist 
ilmselt kaabeldusvigadega. Samuti võib sinu kohtvõrgus töötada teine 
DHCP server. Mõlemal juhul alusta paigaldusega algusest peale ning 
ühenda kohtvõrku AINULT seade, klient ja modem. Kui võimalik, palu 
DHCP serveri osas abi oma kohtvõrgu administraatorilt. IP aadresse 
jagava DHCP serveri paigutamine olemasoleva DHCP serveriga 
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kohtvõrku võib põhjustada probleeme kõikidele tööjaamadele. Kui sa 
soovid seda seadet kasutada, soovitame teise DHCP serveri välja lülitada. 
 

IP aadresside konflikt 
Kui sa näed teateakent, mis informeerib sind IP aadresside konfliktist, 
tähendab see, et kaks või rohkem tööjaama sinu kohtvõrgu üritavad 
kasutada sama IP aadressi. Kui seade töötab DHCP serverina, kasuta 
winipcfg rakendust olemasolevate seadistuste unustamiseks ning seejärel 
uuenda seadistusi. Kui DHCP server ei tööta ja tööjaamadele on eraldatud 
staatilised IP aadressid, kontrolli käsitsi kõigi tööjaamade IP aadresse. 
 

Minu internetitarkvara ei tööta 
Et kaitsta sinu kohtvõrku häkkeite eest, kasutab see seade IP filtreerimise 
tehnoloogiat. Iga port on nagu uks sinu süsteemi. Igal teenusel internetis 
on oma port. Seade kaitseb sinu arvutit, sulgedes osad pordid, seega ei 
saa kuritahtlikud programmid neist läbi. Kui aga tarkvara soovib mõnda 
neist blokeeritud portidest kasutada, ei saa ta normaalselt töötada. Sellisel 
juhul pead antud pordid programmi tööks käsitsi vabastama. 
 
Mõned sellised programmid on: 
 Osad E-posti programmid 
 Osad multi-player mängud 
 Osad Internetitelefoni/Videokonverentsi programmid 
 
Samuti on programme, mis vajavad juurdepääsu sinu arvutile internetist. 
Teisisõnu pead selliste programmide kasutamiseks avama pordid 
mõlemas suunas. 
Esimese asjana pead kontrollima, milliseid porte tarkvara kasutab. Kõige 
kiirem viis selle kindlaks tegemiseks on uurida tootja veebilehe 
abitekstidest informatsiooni NAT, tulemüüride ja Proxyde kohta. Sealt 
leiad tavaliselt 1 – 3 porti, mida tarkvara oma töös vajab. Kui sa ei leia 
sobivat informatsiooni, helista tarkvara tootjale ning küsi, milliseid porte 
vajab tarkvara tööks läbi tulemüüri. 
Kui sa oled leidnud vajaliku informatsiooni portide kohta, järgi alltoodud 
juhised virtuaalserveri loomiseks: 

A. Käivita graafiline seadistusprogramm, vali seade ning vajuta  
nuppu tööriistaribal. 
 



 37 

 
Pilt 22 

 
B. Vali Virtual Server  sakk 
 
C. Sisesta programmile vajalik pordinumber ning vajuta Browse nupule 

 
Pilt 23: Pordi numbri sisestamine 

 
D. Vali arvuti, kus tarkvara kasutatakse ning vajuta Select nupule 
Märkus: Kui sa tead arvuti IP aadressi peast, võid sisestada selle Local 
Server väljale ning vajutada Add nupule. 
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Pilt 24: kohaliku arvuti valimine 

 
E. Korda seda protseduuri iga vajamineva pordi kohta 

 
Pilt 25: Virtual server 

 
F. Vajuta Save nupule. Oota 30 sekundit kuni seade taaskäivitub ning 
proovi seejärel tarkvara kasutada. Vahel võib olla muutuste jõustumiseks 
vaja tarkvara või arvuti taaskäivitamine. 
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Ei pääse internetti 
Kaabelmodemi kasutajad peaksid leidma oma tööjaama nime ning 
sisestama selle seadme Device / Computer Name väljale. 
 
1. Windows 95/98 ja ME tööjaamades ava Start menüü -> Control 
Panel -> Network ning vali Identification  sakk. Kopeeri Computer 
name väli (alltoodud pildil vasakul). Windows 2000 tööjaamades 
paremkliki My Computer ikooni, vali properties, kliki Network 
identifications, kliki Properties ja kopeeri seejärel Computer name 
väli. 
 
2. Käivita graafiline seadistamise programm, vali seade, vajuta 
Configure nupule ning ava Management sakk. 
 
3. Kleebi arvuti nimi Device/Computer Name väljale (alltoodud pildil 
paremal) 
 

 
Pilt 26: Nime kopeerimine ja kleepimine 

 
DSL-i kasutajad peaksid proovima oma kasutajatunnuse (mille annab 
ISP) sisestamist koos ISP domeeninimega. Näiteks 
kasutaja@earthlink.net. 
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Pilt 27: PPPoE kasutajatunnuse sisestamine 

 
Kontrolli kohtvõrgu kaabeldust 
Veendu, et seadme kohaliku ja globaalse pordi LED indikaatorid põlevad 
roheliselt. Kui see nii ei ole, kontrolli, kas kasutad õigeid kaableid ja kas 
kaablid on korralikult võrguseadmetega ühendatud. 
 
Kontrolli internetiühenduse kaabeldust 
Vaata kaabelmodemi/xDSL modemi kohaliku ja internetiühenduse 
indikaatoreid. Kui kohtvõrgu indikaator ei põle, veendu, et kasutad õigeid 
kaableid ja kaablid on korralikult kinnitatud. Kui internetiühenduse 
indikaator ei põle, konsulteeri oma ISP-ga. 
 
Kontrolli IP jagamise seadet 
Kui su ISP eraldas sulle IP aadressi, jäta see jaotus vahele. Teisel juhul 
kasuta HyperTerminal programmi globaalse pordi parameetrite 
unustamiseks ja uuendamiseks. Seejärel sisesta show käsk, et näha, kas 
globaalse pordi automaatse konfigureerimise välja juures on märge under 
claiming (konfigureerimisel...) või claiming (konfigureerin...). Kui IP 
aadress on “claiming”, mine järgmise lõigu juurde, muudel juhtudel 
taaskäivita seade ja proovi uuesti. Kui tulemuseks on endiselt “under 
claiming”, konsulteeri oma ISP-ga. 
 
Kontrolli oma kohtvõrgu ja interneti vahelist ühendust 
Loe läbi “PING.EXE” jaotus “TCP/IP diagnostika” peatükis. Järgi 
toodud juhiseid probleemi põhjuse leidmiseks.
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DIAGNOSTIKA 
 

TCP/IP diagnostika 
 
TCP/IP diagnostikaks käivita WINIPCFG.EXE või PING.EXE 
 

WINIPCFG  
 
Winipcfg (Windows 95/98/ME) programmi kasutatakse arvuti aktiivsete 
TCP/IP seadistuste vaatamiseks. Samuti saad programmi kasutada 
jagatud IP numbrite uuendamiseks (kui see on kohtvõrgus lubatud). 
Programmi ei saa kasutada TCP/IP seadistuste dünaamiliseks 
muutmiseks. 
Ava Start menüü, vali Run..., sisesta winipcfg ning vajuta OK  nupule. 
 

 
Pilt 28: Run... dialoogiaken 

 
Järgnev pilt näitab võrgukaardi aadressi ning kasutatavat TCP/IP 
aadressi. 
 
Märkus: Vali Ethernet Adapter Information  menüüst õige võrgukaart. 

 
Pilt 29: IP informatsioon 
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Lisainformatsiooni saamiseks vajuta More Info  nupule. 
 

 
Pilt 30: Lisainformatsioon 

 
Host Name (arvuti nimi) - on arvuti Internetinimi 
DNS Server - on kaugserver, mille poole sinu arvuti pöördub 
internetinimede IP aadressideks tõlkimiseks 
Default gateway (ruuter) - on server, läbi mille on arvutil ühendus 
internetiga. 
DHCP server - näitab ära kasutatava serveri, mis jagab tööjaamadele IP 
aadresse. 
 
Kui seade töötab korralikult, peaks siin ekraanil olema näha järgmine 
informatsioon: 
 
1) IP aadress peaks olema seadmes määratud vahemikusT 
 
2) DHCP server ja Default gateway peaksid näitama seadme kohaliku 
pordi aadressi (seadme IP aadress) 
 



 43 

3) DNS serverite IP aadressid peaks ühtima seadme DNS serverite IP 
aadressidega. 
 

PING.EXE  
Pingi kasutatakse kaugarvuti olemasolu ja töötamise kontrollimiseks. 
Pingida saab kindlat internetiaadressi või IP aadressi. 
 
Näide: 
Et leida serverit 168.95.192.1, sisesta MS-DOS käsureale järgnev käsk 
ning vajuta Enter klahvi: 
C:\>ping 168.95.192.1 

 
Pingi saab kasutada ka Windowsis: 
 
1. Ava Start menüü 
 
2. Vali Run... 
 
3. Sisesta ping 168.95.192.1 ning vajuta OK  nupule 
 
4. Kui ilmub järgnev teade, on server võrguga ühendatud: 
Reply from 168.95.192.1: bytes=32 time=3ms TTL=100 

 
5. Kui ilmub järgnev teade, ei ole server kättesaadav: 
Reply from 168.95.192.1: Destination host unreachab le 

või 
 

6. Request timed out 

 
ISP ühenduse diagnostika 
Kasuta PING käsku ISP ruuteri või DNS-i kontrollimiseks. 
 
Märkus: Kui globaalne port seadistatakse automaatselt, leiad ISP ruuteri 
ja DNS serverite aadressid graafilise seadistamisprogrammi Global Port 
jaotusest. 
 

Näide: 
Kui oled graafilise seadistamisprogrammiga leidnud DNS serveri 
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aadressi (203.66.81.254), sisesta C:\ käsureale 
Ping 203.66.81.254 
 
Kui ühendus on korralik, saad vastuse oma ISP serverilt. 
 
Kui vastust ei tule, võib olla probleem sinu ühenduses ISP-ga. Veendu, et 
seade on õieti konfigureeritud ning ühenduses ISP-ga. Veendu ka, et su 
kaabel/xDSL modem töötab ning kaabeldus on korralik. 
  
Internetiühenduse diagnostika 
Pingi internetinime või IP aadressi. 
 

Näide: 
C:\PING 168.95.192.1 -w 500 

C:\PING www.yahoo.com -w 500  

 
Kui saad vastuse, oled ühenduses internetiga. 
Kui sul õnnestub pingida ISP ruuterit, kuid mitte aadresse internetis 
(näiteks www.yahoo.com), võib probleem olla ISP sisevõrgus. 
Konsulteeri nendega lähemalt. 
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TEHNILINE TUGI  
 

Tehnilise toe saamiseks võid kontakteeruda 
 
TRENDware - USAs 
www.trendware.com 
E-post: techsupport@trendware.com 
Telefon: 310-891-1100 (USA) 
 
A-Kaabel YE AS - Eestis 
www.akaabel.ee 
E-Post: trendware@akaabel.ee  
Tel: +3726 593 600
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LISA A:  KIRJELDUS  
 

Protokollid: 
IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP klient/server, PPPoE, PPP,  
PAP, CHAP 

 

Haldus/paigaldus 
 Telneti kaudu üle kohtvõrgu 

Graafilise programmi abil Windows 95/98/Me/NT/2000 
operatsioonisüsteemides 

 

Kohtvõrk 
 4 x RJ-45 10/100Mbps Nway switchivad pordid 
 

Internet 
 10/100Base-T Nway Fast Ethernet port 
 

MDIX/MDI nupud 
 Üks kohalikule uplink pordile 
 Üks Kaabel/xDSL modemile 
 

LED indikaatorid 
 Power/Error Roheline/Punane 
 Local x 4 100/10 Roheline/oranŜ 
 Internet 100/10 Roheline/oranŜ 
 E-post  Roheline 
 

Elektroonika 
 Sisendvool: DC 5V, 2,4A 

Vastavus regulatsioonidele: FCC osa 15 klass B, VCCI, CE 
 

Füüsiline kirjeldus 
 Mõõtmed: 160mm x 105,4mm x 27mm (S x L x K) 

 Kaal: 218g 
 

Töötemperatuur 
 0°C – 50°C 
 

Õhuniiskus 
 0% – 90% mittekondenseeruv
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LISA B: TOETATUD INTERNETI TARKVARA  

 
Tarkvara Väljuvad ühendused Sissetulevad 

ühendused 
 ICQ98a,99b  Puudub  Puudub 
 Netmeeting 2.1 & 3.0  Puudub  1503 (tcp) 

 1720 (tcp) 
 AOE  2300-2400 (tcp) 

 2300-2400 (udp) 

 47624 (tcp) 

 2300-2400 (tcp) 

 2300-2400 (udp) 

 47624 (tcp) 
 VDO Live  Puudub  Puudub 
 mIRC  Puudub  Puudub 
 Cu-Seeme  7648 (tcp) 

 7648 (udp) 

 24032 (udp) 

 7648 (tcp) 

 7648 (udp) 

 24032 (udp) 
 PCAnywhere  5632 (udp) 

 22 (udp) 

 5631 (tcp) 

 65301 (tcp) 

 5632 (udp) 

 22 (udp) 

 5631 (tcp) 

 65301(tcp) 

 
 


