


SINU UKS  
DIGITAALSESSE  
MAAILMA

JUHEND  
INTERNETI  
ÜHENDAMISEKS

Ruuter
Zyxel LTE3302



OLULINE TEAVE:

LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST!
Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused – internet, 
televisioon ja palju muud.

VALI RUUTERILE ASUKOHT
•	  Aseta ruuter elektritoite lähedale, arvestades komplektis olevate juhtmete pikkustega.

•	 Hea WiFi leviala tekitamiseks eelista ruuterile asukohta, mis on avaras kohas, et  
signaal saaks vabalt levida.

•	  Paiguta ruuter nii, et näeksid esipaneeli tulukesi. Need annavad sulle infot  
ühenduste toimimise osas.

•	  Jäta ruuteri ümber vaba ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist.

•	  Hoia ruuterit otsese päikesevalguse eest.

TAGA PIISAVA TUGEVUSEGA 4G-SIGNAAL
•	  Teenuse heaks toimimiseks peab ruuterisse jõudma piisava tugevusega 4G-signaal. 

Ruuteri esipaneelil asuva vasakpoolseima signaalitugevust näitava tulukese värvi järgi  
saad aru, kas seadme asukohas on piisav 4G-signaali tugevus. See peab põlema  
vähemalt	oranžilt,	soovitavalt	roheliselt.	

•	  Tulukese punaselt põlemise korral on 4G-signaali tugevus nõrk ja seda on vaja parandada.

•	  Kui sul ei õnnestu ruuteri asukohta või suunda muutes saada signaali tugevust näitava  
tulukese värvust punasest paremaks, tuleb kindlasti kasutada välisantenni.  
Sellisel juhul pead arvestama ka antenni kaablite pikkusega.

KOMPLEKT SISALDAB

Ruuter Zyxel LTE3302

Võrgukaabel

Toiteadapter + USB-kaabel       



RUUTERI ÜHENDAMINE
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 1 Antenniliides 1

 2 Antenniliides 2

 3 Toitelüliti

 4 Elektritoitepesa

 5 LAN-kaabli pesad seadmete ühendamiseks

 6 SIM-kaardi sahtel 

 7 SIM-kaardi sahtli väljastamise nupp



1. SIM-KAARDI SISESTAMINE 
Vajuta peenikese esemega (näiteks pliiatsiga) SIM-kaardi sahtli väljastamise nupule nii,  
et sahtel avaneks. 

Paigalda SIM-kaart sahtlisse ja lükka sahtel tagasi ruuterisse. 

 
2. TOITE ÜHENDAMINE
Ühenda toiteadapter komplektis sisalduva USB-juhtme abil ruuteriga ja pane  
adapter vooluvõrku. 

Lülita ruuter tööle, vajutades POWER nuppu. 
Esmasel ühendamisel uuendab ruuter oma 
tarkvara. Oota kuni 15 minutit,
et „INTERNET“   tuluke esipaneelil jääks 
püsivalt roheliselt põlema.
NB! Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadet 
välja lülitada: võid seadme rikkuda!

Kui sul ei õnnestu internetiühendust saada, siis palun võta ühendust teenindusega.
Kui oled eraklient, helista numbril 123. Ärikliendina helista numbril 1551.



3. SEADMETE ÜHENDAMINE VÕRGUKAABLIGA

Oma seadmete (digiboks, arvuti jt) ühendamiseks võr-
gukaabliga saad kasutada ruuteri võrgupesasid LAN1 ja 
LAN2.

4. SEADMETE ÜHENDAMINE WIFI KAUDU
Vaikimisi on ruuteris WiFi sisse lülitatud. Seda näitab esipaneelil oleva WiFi tulukese põlemine.

Leia ruuteri põhjal olevalt kleebiselt WiFi-võrgu nimi („SSID“) ja salasõna („WiFi KEY“). Otsi 
oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi-võrk, sisesta salasõna ning ühenda seade 
võrguga.

NÜÜD VÕID HAKATA KASUTAMA TELIA TEENUSEID!
 



ONLINE-ABI
Oma ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online-Abi keskkonnas –  
telia.ee/abi. Online-Abi võimaldab sul oma arvutis või nutiseadmes mugavalt kontrollida,  
kas ruuter ja muud seadmed on õigesti ühendatud. Lisaks saad Online-Abis muuta  
WiFi-võrgu nime, salasõna, turvataset ja kanalit. (Alates juuni 2018)

Tähelepanu! Soovitame WiFi-võrgu nime ja salasõna muuta esimesel võimalusel, vältimaks 
tootjapoolsete nimede ja salasõnade kasutamisega kaasnevaid turvariske.

TÄIENDAVAD SEADISTUSED
Täiendavate seadistuste tegemiseks ühenda ruuter ja arvuti omavahel võrgukaabliga ja ava 
arvutiga veebis aadress http://192.168.1.1.

Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus „user“ ning salasõnaks ruuteri põhjal olevalt kleebiselt 
tehasepoolne WiFi salasõna („WiFi KEY“, näiteks 377D5736AE).

Tähelepanu! Algseadete taastamisel („reset“) kustuvad ruuterist kõik sinu lisatud seadistused.
 

ESIPANEELI TULUKESTE SELGITUSED
Nimi Olek Tähendus

Signaali
kvaliteet

Ruuter on sisse lülitatud, 4G-signaali tugevus hea

Ruuter on sisse lülitatud, 4G-signaali tugevus rahuldav

Ruuter on sisse lülitatud, 4G-signaali tugevus nõrk

 Vilgub – ruuter on sisse lülitatud, aga ei saa ühendust teenusega

Interneti
ühendus

Olemas on 4G-ühendus 

4G-ühendus puudub

WiFi
WiFi on sisse lülitatud

WiFi on välja lülitatud. Sisse lülitamiseks vajuta nuppu  
ruuteri peal u 1 sek jooksul või mine telia.ee/abi

Ethernet
Seadmed on sisevõrku ühendatud kaabli kaudu

Kaabli kaudu ei ole seadmeid sisevõrku ühendatud

Aku Telia teenusruuteritena kasutatakse ilma akuta mudeleid



LISAINFO JA TAGASISIDE
Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

VALI ENDALE MUGAVAIM VIIS:
•	  Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.

•	  Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.

•	  Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.

TÄHELEPANU!
Äikese korral ühenda ruuteri küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaablid!


