
Zyxel PLA5405V2

Funktsionaalne seade, millega on võimalik interneti või
TeliaTV signaali viia ruuterist digiboksi, arvutisse või 
telerisse, kasutades selleks korteri- või majasisest 
elektrivooluvõrku.

Sobib kasutamiseks kortermajades kui ka eramutes, kus 
ei soovita teha kaabeldust.

Kortermajas on soovitav seadmetevaheline ühendus 
krüpteerida, et teistes korterites olevad analoogsed 
seadmed ei segaks ühendust.
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KOMPLEKT SISALDAB
2 võrgupikendust

2 võrgukaablit (1,5 m)

Ühenda esimene võrgupikendus ruuteriga
•   Ühenda võrgukaabli üks ots ühte ruuteri neljast 
    kollasest võrgukaabli pesast ja teine ots ühe 
    võrgupikenduse võrgukaabli pesasse.

•   Ühenda võrgupikendus seinakontakti.
    NB! Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitatav.

elektritoide digiboks

elektritoide ruuter

teler

ETHERNET

POWER
HomePlug

Ühenda teine võrgupikendus digiboksiga:
•   Ühenda võrgukaabli üks ots ühte digiboksi 
    võrgukaabli pesasse ja teine ots teise 
    võrgupikenduse võrgukaabli pesasse.

•   Ühenda võrgupikendus seinakontakti.

Ühenduse loomine kahe seadme vahel võtab aega 
kuni kaks minutit.

Ühenda krüpteerimine:
•   Vajuta ja hoia ruuteripoolse adapteri ENCRYPT nuppu 
    2 sekundit, kuni toite indikaator hakkab vilkuma.

•   Seejärel tee sama 2 minuti jooksul teis(t)e adapteri(te)ga.  
    Vajuta ja hoia ENCRYPT nuppu 2 sekundit, kuni toite 
    indikaator hakkab vilkuma.

Nüüd on ühendus krüpteeritud.
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Juhul kui  seadmete ühendamine ebaõnnestub 
või ühenduse töös esineb häireid

         Veendu, et võrgupikendused on õigesti ühendatud.

         Mõlemal seadmel peab peale toitega ühendamist 
         ühtlaselt põlema roheline POWER indikaator.
         Juhul, kui esimesel ühendamisel pannakse ainult  üks 
         võrgupikendus vooluvõrku ja kahe minuti jooksul teise 
         seadmeid ei ühendata, siis läheb võrgupikendus 
         “Sleep Mode’i” ja POWER indikaator hakkab vilkuma.
         Ühenduse loomiseks võta mõlemad seadmed 
         vooluvõrgust välja ja ühenda nad tagasi nii, et esimese ja 
         teise seadme vooluvõrku ühendamise vahe ei ole 
         rohkem kui kaks minutit.

         Tee võrgupikendusele algseadistamine: hoia all ühe 
         võrgupikenduse RESET nuppu (kasuta selleks 
         peenikest eset, nt kirjaklambrit) 10 kuni 15 sekundit 
         ning tee kahe minuti jooksul sama teise seadmega.
         Mõlemal seadmel hakkab vilkuma POWER indikaator. 
         Mõne hetke pärast jääb põlema HomePlug indikaator, 
         mis näitab et kahe seadme vahel on loodud ühendus.

         Kontrolli, kas seinakontaktide ühendused 
         elektrijuhtmestikuga on korras. Vajadusel kasuta 
         elektriku abi.
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Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie 
poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:
•   Kodulehelt telia.ee/abi leiad lähemat teavet kõigi 
    Telia teenuste kohta.
•   Telefonil 123 (erakliendid) või 1551 (ärikliendid) 
    saad abi tehnilistes küsimustes.
•   Tehnilise abi telefonidel saad tellida ka 
    põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Värv Olek Selgitus

POWER  ENCRYPT nupp

Seade on sisse lülitatud ja vooluvõrgus.
Seade üritab teise Zyxel võrgupikendusega 
ühendust saada.
Seade on standby olekus. Reset/encrypt nupp ei 
tööta, selle töölesaamiseks tee restart või ühenda 
digiboksi/arvutiga.
Seade ei saa voolu.

Põleb ühtlaselt
Vilgub

Ei põle

Roheline

HomePlug – ühendus teiste võrgupikendustega
Värv Olek Selgitus

ETHERNET

Värv Olek Selgitus

Põleb ühtlaselt

Vilgub

Ei põle

Roheline

Oranž

Punane

Roheline/
oranž/
punane

On olemas ühendus teise võrgupikendusega. 
Andmevahetuse kiirus on suurem kui 80 Mb/s.
On ühendus teise võrgupikendusega.
Andmevahetuse kiirus on 20–80 Mb/s.
On ühendus teise võrgupikendusega.
Andmevahetuse kiirus on väiksem kui 20 Mb/s.
Toimub suhtlus teise võrgupikendusega.
Tulukese värv näitab ühenduse kiirust.

Puudub ühendus teiste võrgupikendustega.

Põleb ühtlaselt

Vilgub

Ei põle

Roheline Võrgukaabli pesa on sisse lülitatud ja Zyxel võrgu-
pikendus on tuvastanud pesasse ühendatud seadme.
Toimub suhtlus võrgupikenduse ja ETHERNET 
pesasse ühendatud seadme vahel.
Võrgupikendus ei tuvasta, et võrgukaabli pesaga 
oleks ühendatud ühtegi seadet.


