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D-Link
Kiire Installeerimise Juhend
DI-614+
2.4 GHz raadiomarsruuter

DI-614+
2.4GHz Wireless Router

5V alalisvoolu toiteadapter

©2003 D-Link Systems, Inc. Kõik õigused reserveeritud. Kaubamärgid või registeeritud kaubamärgid on nende vastavate hoidjate omand.
Tootja võib ette hoiatamata muuta tarkvara või spetsifikatsiooni. DI-614+. 03192003

Enne kui alustad
1. Kui ostsid käesoleva ruuteri selleks, et jagada kiiret Internetiühendust teiste arvutitega,

siis vajad ka Etherneti baasil  kaabel või DSL modemit ning toimivat Internetiühendust
mõne Internetiteenuse pakkuja ehk ISP (Internet Service Provider) juures.

2. DI-614+ raadiovõrgu marsruuteri seadistamiseks on parim kasutada sama arvutit 
mis on ühendatud modemi külge. DI-614+ toimib DHCP serverina ja määrab sinu
võrgule vajalikud IP aaddressid.

Vaata lisast kuidas igale võrgulekaardile saada automaatselt IP aaddress.

Kontrolli pakendi sisu

DI-614+ 2.4GHz raadiovõrgu marsruuter

CD-ROM (inglise keelse juhendiga)

Etherneti (CAT5 UTP/StraightThrough) kaabel

        Kui kasutad mõne muu
        pingega toiteadapterit
võid vigastada toodet ja
jääda ilma garantiist.

Kui mõni ülalolevast esemest on puudu võta ühendust müüjaga.

Part No. IG-BDI614+
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DI-614+ raadiovõrgu marsruuteri
võrku ühendamine

 A. Esmalt ühenda toiteadapter masruuteriga ja ühenda siis vooluvõrku. 
Süttib toite olemasolu näitav "POWER" valgusdiood (edaspidi LED).

 B. 1. Lülita välja oma kaabel või DSL modem; mõnedel seadmetel võib puududa on/off
lüliti ja nad vajavad toiteadapteri eemaldamist vooluvõrgust. Seega DI-614+ peaks
olema sisse lülitatud ja kaabel / DSL modem välja lülitatud.

2. Kaabel / DSL modem (Power Off) – DI-614+ (Power On)
Ühenda Etherneti kaabel Etherneti pistikusse mille leiad kaabel / DSL modemi
küljest. Kui Etherneti kaabel on turvaliselt ühendatud, lülita kaabel / DSL modemil
toide sisse.

3. Kaabel / DSL modem (Power On) – DI-614+ (Power On)
Ühenda Etherneti kaabli teine ots DI-614+ WAN PORT-i mille leiad seadme
tagaküljelt. WAN LED hakkab helendama, osutades õigele ühendamisele.
Kui WAN LED ei sütti, pöördu tagasi punkti juurde B1 ja toimi juhendi järgi.

 C. Ühenda Etherneti kaabli üks ots LAN port 1-te DI-614+ tagaküljel ja teine ots
selle arvuti võrguadapteri Etherneti porti, millega kavatsed marsruuterit seadistama
hakata. LAN Port 1-e LED hakkab helendama osutades õigele ühendamisele.
Märkus: DI-614+ LAN pordid on Auto-MDI/MDIX, s.t. pordis saab kasutada nii
otse kui pööratud Etherneti kaablit.

 D. Arvutid, milledel on 802.11b standardit järgiv raadiovõrgu adapter on võimelised
ühenduma DI-614+ -ga. DWL-650+ AirPlus Wireless Cardbus ja DWL-
520+ AirPlus Wireless PCI raadiovõrgu adapterid on suutelised marsruuteriga
ühenduse looma tehase vaikimisi seadistustega.

B. WAN PORT
Siit kaudu ühendatakse
seade Ethernet kaabli abil
kaabel / DSL modemiga.

D. Antenn
Kasutatakse
ühenduse
loomiseks
802.11b
adapterga.

C. LAN PORDID
Nendesse ühendatakse
Ethernet kaabliga võrku
ühendatavad arvutid.

A. Pesa
toiteadapterile 

Reset nupp
Nupule vajutades taastad esmase tehase seadistuse.
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Käivita arvuti uuesti

Järgmiste arvutite ühendamine
marsruuteriga DI-614+

WAN LED – pidev põlemine
näitab ühenduse olemasolu
WAN pordiga. Andmete üle-
kande ajal see LED vilgub.

LOCAL NETWORK LEDid –
pidev põlemine näitab ühenduse
olemasolu pordi 1-4 ja võrku
ühendatud arvuti vahel. See
LED vilgub andmete ülekande
ajal.

POWER LED – pidev
põlemine osutab toite-
adapteri õigele ühenda-
misele.

WLAN LED – pidev põlemine 
näitab raadioosa valmis-
olekut. Andmete ülekande
ajal see LED vilgub.

M1 LED     – pidev põlemine
näitab DI-614+ valmis-
olekut.

M2 LED     – pidev põle-
mine näitab, et seade
on vigane.

Kui oled järginud  Kiire Installeerimise Juhendit, peaks Su arvutivõrk
nüüd välja nägema umbes selline:

Kasutades lisa Ethernet (CAT5 UTP) kaableid ühenda oma ülejäänud võrku ühendata-
vad arvutite Etherneti LAN pordid DI-614+ LAN portidesse.
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Nüüd oled sisse logitud, ilmub Home
(kodu) ekraan .

Kliki Run Wizard

Seadistuse viisardi kasutamine

Ilmub audentimise hüpikaken.

Ava oma Interneti lehitseja ja
toksi “http://192.168.0.1” lehitseja
URL addressi aknasse. Vajuta
Enter või Return klahvile.

Toksi “admin”  kasutaja nimeks ja
jäta parooli väli tühjaks.

Kliki OK
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Seadistuse viisardi kasutamine (järg)

Näed järgmisi aknaid

Sisesta oma uus parool
Sul on võimalus omale parool
tekitada.

Kliki Next

Kliki Next

Vali rippmenüüst ajatsoon
milles asud.

Kliki Next
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Kui valisid Dynamic IP
Address, ilmub selline pilt:
(Kasutusel põhiliselt kaabli kaudu
Interneti pakkujate juures.)

Kliki “Clone MAC Address”
nuppi selleks, et kopeerida Sinu
arvuti võrguadapteri MAC address.
Muidugi võid Sa selle ka käsitsi sisse toksida.

Seadistuse viisardi kasutamine (järg)

Vali oma Interneti ühendusviis.
Saad valida oma marsruuterile õige
Interneti ühendusviisi.

       Kui Sa pole kindel milline on see
õige valik, võta ühendust oma ISP-ga
(Internetiühenduse pakkujaga).

Kliki Next

Kliki Next

       Sellist seadistust peaks tegema
       arvutile mis on registreeritud
       Internetipakkuja võrku.

Jätka raadiovõrgu häälestusega.

Selles punktis püüab häälestuse
 viisard ise kindlaks määrata Sinu
Internetiühenduse tüüpi. Kui Sul on
dünaamiline või PPPoE ühendus
juhatatakse Sind vastavale lehele.

Muul juhul peaksid nägema järgmist pilti:
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Seadistuse viisardi kasutamine (järg)
Kui Su ISP nõuab Statilist
IP Aadressi ja oled selle valinud
siis ilmub järgmine aken:

Sisesta IP aadressi puudutav
info selliselt nagu said selle
oma ISP  käest. Pead kõik need
väljad ära täitma.

Kliki Next

 Jätka raadiovõrgu häälestusega.

Kui Su ISP kasutab PPPoE-d
(Point-to-Point Protocol over
Ethernet)  ja see võimalus on
valitud siis ilmub ekraanile
(Kasutusel põhiliselt DSL-il
põhineval Internetiühendusel):

Veendu, et oled arvutist maha
installeerinud varasemalt instal-
leeritud PPPoE klienditarkvara.

Sisesta ISP poolt antud
kasutajanimi ja parool.

Kliki Next

 Jätka raadiovõrgu häälestusega.
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DI-614+ on võimaldab kolme
tasemega krüpteerimist (64-bit,
128-bit ja 256-bit) juhuks kui Sa
soovid oma 802.11b võrgus
raadiosidet krüpteerida.
Vaikimisi on krüpteerimine
keelatud. Turvalisema raadio-
side jaoks saad krüpteerimise
seadistusti muuta.

Seadistuse viisard (järg)

Vaikimisi on raadioseadistus sinu
 802.11b raadiovõrgu jaoks:

SSID = default
Channel = 6
Sa saad muuta neid seadistusi, et saada
ühendust olemasoleva raadio-
võrguga.

Kliki Next

Raadioseadistus

Kliki Next
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Seadistus on valmis!

Kliki Restart

Kliki Close

 Testi Internetiühendust.
Sind suunatakse tagasi Home viite juurde.

Täiendavaks seadistuseks või
info saamiseks vaata üle
Advanced, Tools või
Status punktid veebihalduse
liideses või vaata inglise keelset 
juhendit,mille leiad kaasas
olnud CD-lt.

Nüüd taaskäivita oma veebi-
sirvija (Internet Explorer, Opera  
Mozilla jt.) ja suundu Interneti-
ühenduse testimiseks oma
lemmik veebilehekülgedele.

Kliki to Exit
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Et  võrguga  ühenduse  saaks kontrolli, et Sinu arvuti  
võrguarapter oleks õigesti seadistatud.
Siin juhendatakse kuidas võrguadapterit
seadistada nii, et  ta saaks DI-614+  mars- 
ruuterilt automaatselt IP aadressi. 

Microsoft Windows XP korral:
Mine Start > parem klikk ja
My Network Places >
vali Properties > topeltklikk viidal
Network Connection mis on seotud
võrguadapteriga (näiteks D-Linki
DFE-530TX+).

Lisa (järg)

Taaskäivita  oma arvuti
(kui vajalik)

Kliki OK

Vali Obtain an IP address
automatically

Kliki Internet Protocol (TCP/IP)

Kliki Properties
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Apple Macintosh OS X seadistamiseks:

Mine Apple Menu
kliki Network
ja vali System
Preferences

Ilmuvad IP aadressi teave,
Subnet Mask, marsruuteri
IP aadress võrguadapteri
aadress.

Vali Built-in Ethernet
"Show" rippmenüüst

Kliki siin
Network

Kliki Apply Now

Vali Using DHCP
"Configure" ripp-
menüüst
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Tehniline tugi
             Tarkvara  uuendused ja kasutaja dokumentatsiooni leiad D-Link-i veebilehelt.

                        Tehniline tugi USA-s
               D-Link-i tehnilise toe telefon:
                               (877) 453-5465
             24 h, seitse päeva nädalas.

         D-Link-i tehniline tugi Internetis:
               http://support.dlink.com
              email:support@dlink.com
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