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• Windows XP                   • Windows Vista                    • Windows 7
• Windows 98                   • Windows 2000                    • Windows 2003
• Windows Me                  • Mac                                         • Linux 

• Microsoft Internet Explorer                    • FireFox  
• Safari
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3G/3.75G Wireless N Router TL-MR3420

WAN Port
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3G/3.75G Wireless N Router

7106503604

Kiirpaigaldusjuhend

TL-MR3420
3G/3.75G Wifi N Router

/ TL-MR3220

Toetatud operatsioonisüsteemid:

Toetatud internetibrauserid:

Süsteeminõuded

Pakendi sisu

Kiirpaigaldusjuhend

TL-MR3420
3G/3.75G Wifi N Router

/ TL-MR3220

Toote kirjeldus

• Esipaneel

• Tagapaneel

Toide

4 10/100Mbps LAN Pordid
USB Port

Taaskäivitamise (Reset) Nupp

Kirjeldus

SYS

WLAN

PWR

Märgutuli

• Sees. Seadme toide on ühendatud.
• Väljas. Toitevool ei ole ühendatud.

• Sees .  Seade on ühendatud vastavasse porti. 

• Aeglane vilkumine . Mõni WiFi seade on
  ühendumas võrku. Vilkumised kestab kuni 
  2 esimest minutit.

• Sees. Ruuter käivitub.
• Vilgub. Ruuter töötab korralikult.
• Väljas. Süsteemiviga.

• Sees. USB 3G modem on ühendatud.

• Vilgub. WiFi ühendus töötab.
• Väljas. WiFi on välja lülitatud.

3G

QSS

• Vilgub. Infot saadetakse või võetakse vastu
   vastavas pordis.WAN, LAN 1~4

• Väljas. Vastavasse porti pole ühtegi seadet
   ühendatud.

• Väljas. USB porti ei ole modemit ühendatud. 

• Vilgub. Infot saadetakse/võetakse vastu 3G 
  modemi kaudu.

• Sees. Wifi seade on edukalt ühendatud 
   võrku.

• Kiire vilkumine . WiFi seadme ühendamine
   ebaõnnestus.

• Väljas. QSS funktsioon on välja lülitatud.

Seadme ühendamine

Ruuter tpetab nii 3G/3.75G ühendust kui ka WAN ühendust. Kui mõlemad 3G/3.75G USB Modem ja WAN port on ühendatud siis 3G/3.75G ruuter valib ühe neist moodustest Internetiga ühendamiseks vastavalt Teie seadistustele. Detailsema info saamiseks lugege palun kasutusjuhendist 5-nda osa 3-ndat sammu.
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3G/3.75G Ruuter

Sülearvuti
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1. Enne 3G/3.75G USB modemi ühendamist olge palun 
    kindlad, et PIN kontroll Teie SIM kaardil oleks välja 
    lülitatud. 
2. PIN kontrolii välja lülitamiseks kasutage modemi haldamise 
    programmi. Palun minge “My computer” ja tehke 
    topeltklikk seadmel programmi installeerimiseks. 
    Programmis valige “Tools” →“PIN Operations” →“ Disable 
    PIN Veri�cation...” nagu on näidatud joonisel.

Ühendage 3G USB Modem USB porti. 
(Jälgige, et SIM kaart oleks modemis.)

Ühendage vooluadapter voolupesasse.

Ühendage notebook/PC 3G/3.75G ruuteri LAN porti võrgukaabliga.

Ühendage 3G/3.75G Ruuter 3G võrku

Märkus

Ühendage 3G ruuter ja ADSL Modem võrgukaabliga.

Ühendage vooluadapter voolupessa.   
Ühenda notebook/PC 3G/3.75G ruuteri LAN porti Ethernet kaabliga.1
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1. Soovitame kasutada vaid seadmega 
kaasas olnud toiteadapterit.

2. Asetage seade tasasele ja stabiilsele 
pinnale.

3. Äikese ja tormi ajal on soovitav 
toiteadapter vooluvõrgust eemaldada.

4. Asetage seade hästiventileeritud 
kohta ja kaugele radiaatoritest ja 
soojapuhuritest.

5. Hoidke seade eemal veest.
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ADSL Modem

SOCKET

WAN 4 3 2 1POWER

Sülearvuti 
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3G/3.75G Ruuter

3G/3.75G Ruuteri WAN võrku ühendamine Hoiatus !

Märkus: Joonisel on näidatud mudel TL-MR3420.
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Ruuteri seadistamine5

Klikkige  “Start”→“Control Panel”, seejärel peaksite nägema järgnevat 

Windows XP/2000: 

Klikkige “Network and Internet Connections” ja siis “Network  Connections”.1

Valige “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” ja klikkige “Properties”.3

2

3 Klikkige “Quick Setup” menüül ja siis vajutage “Next” (järgmine). 
Valige üks internetti pääsemise viisidest ja vajutage taas ”Next”.

4 Valige oma asukoht ja teenusepakkuja, või täitke 3G ühenduse 
loomiseks vajalikud parameetrid käsitsi, kaasa arvatud “Dial Number”, 
“APN”, “Username” ja “Password” mis on antud Teie 3G teenusepakkuja 
poolt ja vajutage “Next” (järgmine). 

5
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Seadistage oma WiFi ühendus, TP-LINK soovitab tungivalt muuta 
järgmist kahte seadistust ja siis vajutage “Next” (järgmine).
1. Looge unikaalne ja kergesti meelde jääv WiFi võrgu nimetus (SSID). Aga võite jätta ka 
etteantud nimetuse.
2. Valige  “WPA-PSK/WPA2-PSK” turvalisusseaded ja sisestage 8-st või rohkematest  
tähemärkitest koosnev turvavõti (Security Key) PSK salasõna lahtrisse.  

Vajutage “Reboot” (taaskäivita) seadistamise lõpetamiseks. Teadmiseks, 
et kui WiFi ühenduse lehel ei ole midagi muudetud siis on “Reboot” 
(taaskäivita) nupu asemel võimalik valida vaid “Finish” (lõpeta).

Peale edukat sisselogimist avaneb  “Status” (seisukord) leht. Palun 
kontrollige kas Teie 3G/3.75G USB modem installeeriti edukalt. Kui 
mitte, laadige meie veebisaidilt viimane püsivara või kontak-
teeruge tehnilise toega. Kui USB modem on installeeritud edukalt 
saate internetiga ühenduda kas ühel või teasel viisil: (Enamjuhtudel 
toimib esimene lahendus) 

•   3G Preferred - Kasutate peamiselt 3G ühendust, WAN ühendus jääb tagavaraväljapääsuks.
•   3G Only - Internetiga ühendamiseks kasutate ainult 3G ühendust.
•   WAN Preferred - Kasutate peamise ühendusena WAN-i, 3G jääb tagavaraühenduseks.
•   WAN Only - Kasutate internetti pääsemiseks vaid WAN ühendust.

4 Valige “Obtain an IP address automatically” ja “Obtain DNS 
server address automatically”. Siis klikkige “OK”. 

1 Avage veebibrauser, sisestage 192.168.1.1, vajutage “Enter”, siis 
sisestage User name (kasutajanimi) ja Password (salasõna) (admin 
/admin) ja vajutage  “OK”.
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Tehke paremklikk “Local Area Connection” ikoonil, ja valige “Properties”.

2

•   Tarvis on sisestada Dial Number/APN/Username/Password
Sisenege“Quick Setup” (kiire seadistamine) lehele ruuteris ja sisestage teenusepakkuja 
poolt antud 3G/3.75G parameetrid. Põhijuhendis samm 3-6 on see ka täpsemalt ära 
seletatud.

•   Arvutisse on vaja paigaldada vastavad draiverid/programmid
Kui peale teenusepakkuja poolt antud parameetrite sisestamist pole endiselt võimalik 
internetti ühenduda siis palun sisestage 3G USB modem arvutisse ja installeerige 
modemi draiver/programm ning ühenduge internetiga kõigepealt arvutis. Alles seejärel 
sisestage modem ruuterisse ja proovige uuesti internetiga ühenduda taas läbi ruuteri.

Minge “Start” → “Settings” → “Control Panel”  ja siis peaksite nägema 

järgmist ekraanipilti:

For Windows Vista / Windows 7: Valige “Internet Protocol (TCP/IP)” ja vajutage “Properties”.

Klikkige “ View network status and tasks” ja siis “Manage network 
connection”.

1
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4 Valige “Obtain an IP address automatically” ja “Obtain DNS 
server address automatically”. Siis vajutage OK. 

Tehke paremklikk “Local Area Connection” ikoonil ja valige “Properties”.

Märkus:
3G/3.75G teenusepakkujad võivad parameetreid APN, Dial number, username, password 
muuta ilma kasutajaid hoiatamata. Seega võivad need parameetrid olla lihtsalt vanad. Kui 
ruuter ei pääse peale seadistamist internetti, soovitame Teie 3G teenusepakkujalt küsida 
värskeid andmeid parameetrite APN, Dial number, username, and password kohta.

PC Arvuti konfigureerimine

Enne TP-LINK 3G/3.75G Wireless N Ruuteri ülesseadmist seadistage oma PC arvuti saama IP aadressi automaatselt - “Obtain an IP address automatically.”

ekraanipilti:

      Tehniline tugi

E-post : support.de@tp-link.com 
Tööaeg: GMT+ 1 or GMT+ 2 
(suveaeg Saksamaal). Välja arvatud
Hesses kehtivate pühade ajal.

Tel :+49 1805 875465 (saksakeelne)
Saksamaa / Austria / Šveits E-post : support.sg@tp-link.com

Tel: +65 62840493

Singapur Tööaeg: Esmaspäevast reedeni 9.00 
kuni 21.00 AEST

E-post : support@tp-link.com.au
    NZ 0800 87 5465
Tel: AU 1300 87 5465

Tööaeg: 24h, 7 päeva nädalas
E-post : support@tp-link.com
Tel: +86 755 26504400  

Austraalia ja Uus-MeremaaÜlemaailmne

Muud laadi tehniliste probleemide lahendamiseks kontakteeruge meiega 
järgmiste kanalite kaudu:

www.tp-link.com/support/faq.asp

www.tp-link.com/support/download.asp

Uusima püsivara, draiveri, utiliidi ja kasutusjuhendi allalaadimiseks külastage
 linki 

Täpsemat tõrkeotsingu infot leiate lingilt

Tööaeg: 24h, 7 päeva nädalas

Tööaeg: 24h, 7 päeva nädalas
E-post :  support.usa@tp-link.com
Tasuta telefon: +1 866 225 8139

USA/Kanada
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