Mobiilireitittimen ja
mobiililaajakaistan
käyttöönotto
MOBIILIREITITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA SIM-KORTIN ASETTAMINEN LAITTEESEEN
1. Aseta mobiilireitittimeen normaalikokoinen SIM-kortti (Mini-SIM).
•L
 aiteoppaasta löydät mallikohtaiset ohjeet SIMkortin asettamiseen.
Irrota oikean kokoinen SIM-kortti varovasti
Useimmissa laitteissa SIM-kortin paikka löytyy
kehyksestä ja laita kortti laitteeseen.
Remove the SIM card of the appropriate size
laitteen sivusta tai akun alta.
from the frame and place the card in your
mobile device.
2. Lataa mobiilireitittimen akku täyteen tai kytke laite
virtajohdolla pistokkeeseen, jos laitteessa ei ole akkua.
3. P idä mobiilireitittimen virtapainiketta pohjaan
painettuna, kunnes laite käynnistyy ja valot syttyvät
laitteeseen.
ICC:
4. Odota, että mobiilireititin löytää mobiiliverkon.
Laite voi etsiä verkkoa ensimmäisen kerran useita
minuutteja.
Mini

Micro

SAUNALAHTI

SAUNALAHTI

SAUNALAHTI

INTERNET-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

Riippuen laitteestasi voit käyttää nettiä joko langattomasti tai kaapelin avulla. Langatonta WLAN-verkkoa
käytetään yleisesti tablettien ja kannettavien tietokoneiden kanssa. Kaapelilla voidaan kytkeä
ns. pöytätietokoneet tai vanhemmat laitteet joissa ei ole WLAN-sovitinta.
Ennen käytön aloittamista kytke mobiilireititin päälle ja odota noin 1-3 minuuttia, jotta laite
on varmasti käynnistynyt ja Elisan verkko löytynyt.
LANGATTOMAN YHTEYDEN (WLAN) TIEDOT
Tarkista mobiilireitittimessä olevasta tarrasta langattoman lähiverkkosi nimi (SSID) ja salasana.
Tarra sijaitsee joko laitteen takaosassa tai pohjassa.
Tarkista siis seuraavat tiedot mobiilireitittimestä ennen yhdistämistä:
• Verkon nimi on merkitty kohtaan: WiFi SSID / WLAN-Name/ SSID
• Verkon salasana eli salausavain on merkitty kohtaan: WiFi Key / WLAN-Name/ PWD

Käännä –>

4G/3G/2G

KYTKEMINEN KÄYTTÄEN VERKKO- TAI USB-KAAPELIA

Mobiilireitittimen luomaa nettiyhteyttä voi käyttää myös kaapelilla. Voit myös ladata akkua yhdistämällä
mobiilireittimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
USB-KAAPELILLA KYTKEMINEN
1. Kytke mobiilireitittimen mukana tullut USB-kaapeli reitittimeen ja toinen pää tietokoneen USBliittimeen tietokoneen ollessa päällä.
2. Seuraa tietokoneen ruudulle tulevia ohjeita.
• Ensimmäisellä kerralla tietokone ehdottaa mobiilireitittimen ohjelman latausta. Hyväksy lataus
ja asennus, jotta saat yhteyden käyttöösi. Esim. Huaweireitittimissä ohjelman nimi on MobileWifi ja ZTE-reitittimissä
4G Mobile Hotspot.
3. Asennuksen jälkeen yhdistä nettiin.
KYTKEMINEN VERKKOKAAPELILLA
(NS. PÖYTÄREITITTIMET)
Pöytäreitittimessä on LAN-Ethernet -liittimet, joiden kautta
laite voidaan kytkeä tietokoneeseen verkkokaapelilla.

OLET VALMIS! SURFFAA ELISAN
KATTAVASSA 4G-VERKOSSA!

Tarvitsetko apua asennuksessa tai asetuksissa?
Omaguru opastaa ja neuvoo!
Tavoitat Omagurun numerosta

0600 900 500
(Ark. 8–21, la 9–17. 2,19 €/min + mpm/pvm)

67031 11/14

1. Avaa käyttämäsi tietokoneen tai muun laitteen WLAN-verkkoasetukset.
2. Etsi langattomien verkkojen luettelosta mobiilireitittimen langattoman verkon nimi ja yhdistä siihen.
3. Salasanaa (salausavainta) kysyttäessä syötä mobiilireitittimen salasana.
Varmista, että kirjoitat isot ja pienet kirjaimet oikein.
• Tietokone voi kysyä laitteen PIN-tunnusta (WPS-toiminto), valitse sen
sijaan salausavaimen käyttö.

