
Ettevalmistamine

See kiirinstalleerimisjuhend abistab Sind Sinu uue marsruuteri seadistamisel Keerukamaks
häälestamiseks ja seadistamiseks kasuta toote täielikku juhendit, mis on inglise keelsena saadaval

-i pealt või allalaetav tehnilise toe Internetileheküljelt

Pakendi sisu
Raadiovõrgu kaabel/DSL marsruuter /WHR-HP-G54
väline antenn

plaat ingliskeelse täieliku juhendiga
Kiirinstalleerimisjuhend inglise keeles
Toiteplokk
Toitekaabel
Alusjalg

i kaablit
Garantiitingimused inglise keeles

Kui midagi eelpool loetust on puudu või vigastatud  siis pöördu toote müünud kaupluse poole.

Kiirinstalleerimisjuhend
/WHR-HP-G54

raadiovõrgu kaabel marsruuter



Esimene samm informatsiooni kogumine

Toote  täielik  seadistamiseks läheb nüüd vaja informatsiooni, mis sõltub sellest, millist
lairiba Interneti teenust kasutama hakkad. DSL ühenduse korral läheb ühenduse saamiseks vaja 
PPPoE kohta käivat informatsiooni.  Kui Sul seda infot ei ole, siis helista teenusepakkuja klienditoe
telefoninumbrile ja küsi järele.

i -i aa

Enne kui paned paika oma 'i tasub kirja panna tema a
MAC aadress on ka marsruuteri raadiovõrgu -ks Leiad selle marsruuteri põhja all
olevalt kleebiselt

a on sümbolit sisaldav kood mis koosneb tähtedest ja numbritest. Kui pannakse
ise aa  siis grupeeritakse sümbolid kahekaupa ja eraldatakse paarid semikooloniga.
Näiteks



Teine samm kaablite ühendamine

Lülita välja kaa l/ ja PC millega hakatakse marsruuterit seadistama.

Keera ärakäiv marsruuteri peal oleva pesa külge
Ühenda Etherneti kaabliga modemi port i diga

Ühenda Etherneti kaabliga marsruuteri kommutaatori port ja arvuti võrguadapteri port.
Kui seadistat marsruuterit raadio teel (mitte soovitatav), siis võid selle osa vahele jätta.

Lülita modemil toide sisse ja oota üks minut. Nüüd lülita marsruuteri toide sisse ja oota
teine minut. Pealse seda lülita sisse see arvuti, millega hakkad marsruuterit seadistama.
Kui peale marsruuteril toite sisselülitamist hakkab põlema või vilgub mitme minuti jooksul
punane tuli, siis konsulteeri Buffalo tehnilise toega.

'i kaabel
kaabel i ühendamiseks

Toiteploki kaabel

'i kaabel -sse



Näpunäited raadio teel seadistamiseks

Kui on võimalik PC ühendada marsruuteriga Ethernet'i kaabliga, siis soovitame seda kasutada
marsruuteri seadistamiseks Siiski saab vajadusek marsruuterit seadistada ka raadio teel.

Jälgi, et arvuti raadiokaart oleks korralikult installeeritud, samuti ka tema driver'id.

Kas Sinu raadioadapter toetab -i Kui toetab, siis on seadistamine väga lihtne Lihtsalt
vajuta alla marsruuteri nupp ja vajuta nuppu ka klientseadmel ning

sekundit hiljem on Sinu raadiovõrk seadistatud.
-i toe olemasolu leiad klientseadme dokumentatsioonist.

Vaikumisi on marsruuteri -ks marsruuteri -i aa vt. lk. .
Kui kasutad raadiovõrku ühendamiseks raadiokaardiga kaasasolevat tarkvara või
Windows XP 'it siis ühenda võrku, mille SSID-ks on marsruuteri

aa

Karbist väljavõetult on marsruuteril krüpteering välja lülitatud.

Lisainformatsiooni leiad raadiokaardiga kaasasolevast dokumentatsioonist.



Kolmas samm arvutite aa ite seadistamine

Parem klikk 'il või ja vali

Vali kruvi alla peale ja vajuta
Vali ja

Kliki et sulgeda
Kliki et sulgeda
Sulge aken

Kliki
Topeltklikk ikoonil
Parem klikk peal ja vali

MÄRKUS kuikasutad raadioühendust  siis parem klikk tema ikoonil ja vali

Kruvi alla peale ja vajuta
Vali ja

kui need ei ole juba valitud
Kliki et sulgeda
Sulge ja aknad



Neljas samm seadistamine

Neljas samm ligipääs 'i seadistuslehekülgedele

Käivita veebilehitseja ja sisesta aadress:  ja kliki Kui oled vahepeal
juba muutnud i -i a i siis sisesta see uus aadress.

Kui tekib vajadus saada tagasi tehase vaikimisi seadistusi, siis vajuta punast
nuppu 'l ja hoia seda all sekundit. Hoia  nuppu all kuni punane

tuli süttib või hakkab vilkuma. Taastusprotsess võib aega võ ta paar minutit.

See dialoogiaken küsib kasutajanime
ja parooli

Sisesta kasutajanimeks
Parooli väli jäta tühjaks

Kliki 



Sellega on esmased 'i seadistused läbi Keerukamate seadistuste jaoks tutvu
toote täisjuhendiga. Leiad selle kaasasolevalt -lt või mine Internetilehele:

Kui kasutad ühendust siis tõenäoliselt on vaja sisestada  paroolid.
Kui Sa neid ei tea, siis küsi teenuse pakkuja käest.

Kaabel
Enamus kaablioperaatoreid ei vaja lisainormatsiooni IP aadressi saamiseks. Kui Su
ühendusvajab, et käsitsi seadistataks i aadress, siis viisard ka küsib
lisainformatsiooni DNS serveri aadressi saad kaablioperaatorilt, kui Sa seda ise ei tea.

Vaikimisi seadistused
Kui tekib vajadus saada tagasi tehase vaikimisi seadistusi, siis vajuta punast INIT
nuppu AirStation'il ja hoia seda allsekundit. Hoia INIT nuppu all kuni punane DIAG
tuli süttib või hakkab vilkuma. Taastusprotsess võib aega võta paar minutit.

Marsruuter teeb ise kindlaks kas kasutad DSL või kaabelühendust ja vastavalt sellele
küsib edaspidist s o i



'it saab igal ajal ringi seadistada veebilehitseja kaudu nii juhtmega kui
raadioühendusega sisestades aadressi veebilehitseja aadressiväljale ja
vajutades klaviatuuril klahvi

Lisainformatsioon

/WHR-HPG54 toetab  tehnoloogiat -i toega raadiovõrgu
klientide ühendamiseks marsruuteriga

aadress
Staatiliste või automaatsete aadressite seadistuste ülekontollimiseks kliki vali

kui olemas ja kliki 's topelt klikk
või Siis parem-klikk nii juhtmega kui raadioühenduse

korral ja vali P 's saad näha ja muuta oma arvuti
'i atribuute

 seadistuse valik kindlustab hõlpsama võrguühenduse.



EELESPEA



tehniline tugi

pakub sellele tootele tehnilist tuge ajavahemikul
esmaspäevast neljapäevani ja ajavahemikul reedeti

o a kliendid saavad tehnilist tuge järgmist informatsiooni kasutades:

tugi Saadaval kaasasoleva  pealt
Internetist          

iga          
fonitsi         +353 61 708 050

Värskeimat tarkvara, firmware'i ja driverid Buffalo toodetele leiad tootja veebist.

o a Liidu vastavusdeklaratsioon
Käesolev toode vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõuetele.
Selle kontrollimiseks on läbi viidud järgmised testimised:



Sihtotstarve
Seade on raadiovõrgu -i ülekandja  kasutamiseks siseruumides nii kodus
kui kontorites kõikides EL ja liikmesriikides

L riigid, kus võib seadet kasutada:
Seade on kasutamiseks siseruumides nii kodus kui kontorites järgmistes riikides

a Saksamaa Taani Hispaania Kreeka Prantsusmaa Soome Itaalia
Iirimaa ksemburg Holland Rootsi Inglismaa
Küpros Tšehhi esti Ungari äti eedu ola

kia ja e

Seadet on samuti lubatud kasutada liikmesriikides nagu Island
ra ja Šveits.

L kus on keelatud seadet kasutada:
Puuduvad

Võimalikud kasutuspiirangud
Käesolev raadiovõrgu seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides nii
kodus kui kontorites kõigis EL ja liikmesriikides v.a. Prantsusmaa a
ja Itaalia, kus on järgmised piirangud:

Itaalia - lõppkasutaja vajab välitingimuste raadiolinkide ehitamiseks luba kohalikult Sideametilt.

Belgia - piirang välistingimustes kasutamiseks: Lubatud sagedusvahemikus:

Prantsusmaa - seadet ei või kasutada välitingimustes raadiolinkide ehitamiseks.
Lisainfo ja/või

Toimimisel režiimis on selle seadme maksimaalne saavutatav läbilaskevõime kuni mis
on võrdne süsteemi läbilaskevõimega järgides protokolli toimides signaalikiirusel 



GARANTIITINGIMUSED
toodetel on piiratud aastane garantii alates ostu kuupäevast.

kindlustab seadme toimimise garantiiaja vältel.
Garantii ei kehti installeeritud mitte-Buffalo komponentidele.
Kui seade siiski läheb garantiiaja jooksul katki, siis see remonditakse tasuta või vahetatakse
ringi samaväärse töökorras seadme vastu. Toote tagastamisel müüjale peab kaasas olema ostmist
tõendav dokument. Toote saatmiskulud Buffalo Technology'sse on seadme ostja kanda. 
Toote tagastamisel pane sellega kindlasti kaasa ostmist tõendava dokumendi originaal (selle
puudumisel toote garantiiprotsessi ei menetleta).


