
Langaton reititin/ WLAN-tukiasema

Laitteessa on kosketusnäyttö. Ota suojateippi laitteen mustan näytön päältä pois.

LAN-portti (keltainen): tähän kytketään kiinteästi Ethernet-kaapelilla esim. tietokone, pelikonsoli tai toinen langaton 
tukiasema ketjuttamista varten.
WAN-portti (punainen): tähän yhdistetään Ethernet-kaapeli kuitupäätelaitteesta.

EX400:n langaton verkko toimii kahdella eri taajuudella: 5 GHz on nopeampi ja 2.4 Ghz yhteensopiva vanhempien 
laitteiden kanssa, sekä yltää hieman pidemmälle. Ongelmatilanteessa voit kokeilla vaihtaa verkkoa. Laitteen WiFi 
toimii myös 802.11ac-standardin mukaisesti.

EX400 pikaohje

Merkkivalot

Status: Palaa vihreänä, kun laite on käynnissä ja toimii. 
Punainen tarkoittaa vikatilaa.
Laajakaista: Palaa vihreänä tai keltaisena, kun internetyhteys 
on toiminnassa. Vilkkuu kun laite yrittää yhdistää verkkoon. 
Palaa punaisena kun yhteyttä ei saada muodostettua.
2.4G: Palaa vihreänä kun langaton 2,4GHz WLAN-yhteys on 
toiminnassa.
5G: Palaa vihreänä kun langaton 5GHz WLAN-yhteys on 
toiminnassa.
WPS: Merkkivalo osoittaa kun WPS on aktiivisena. Painamalla 
tästä kohtaa aktivoidaan WPS. WPS on yhden painalluksen 
yhdistäminen langattomiin laitteisiin, kuten kännyköihin. 
Et tarvitse verkon nimeä tai salasanaa, kun käytät tätä 
toimintoa. Myös yhdistettävän langattoman laitteen on 
tuettava WPS-ominaisuutta.

Langattoman verkon tunnus (Network name) ja oletussalasana (WiFi-Key) on ilmoitettu laitteen pohjassa olevassa 
tarrassa.
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Loviisa: Linnunrata 6



Trådlös router/ WLAN-basstation

Appraten har en pekskärm. Lösgör skyddstejpet från den svarta skärmen.

LAN-port (gul): till denna kopplas med Ethernet-kabel t.ex. dator, spelkonsol eller en annan trådlös basstation, som 
kopplas i serie. 
WAN-port (röd): till denna kopplas Ethernet-kabeln från fiberterminalen.

Det trådlösa nätet i EX400 fungerar på två olika frekvenser: 5 GHz är snabbare och 2.4 Ghz är kompatibel med äldre 
apparater, samt har en längre räckvidd. I problemsituationer kan du testa byta nät. Apparatens WiFi fungerar även 
enligt 802.11ac-standard.

EX400 snabbguide

Signallampor

Status: Lyser grönt, när apparaten är påkopplad och fungerar.  
Rött betyder felläge.
Bredband: Lyser grönt eller gult, då internetförbindelsen är 
i bruk. Blinkar när apparaten försöker koppla sig till nätet. 
Lyser rött då uppkopplingen ej lyckas.
2.4G: Lyser grönt, då det trådlösa 2,4GHz WLAN-nätet är i 
bruk.
5G: Lyser grönt, då det trådlösa 5GHz WLAN-nätet är i bruk.

WPS: Lyser då WPS är aktiv. Genom att trycka här aktiveras 
WPS. Med WPS förenar man med en knapptryckning  
trådlösa apparater, t.ex. mobiltelefoner, till det trådlösa nätet. 
Du behöver varken nätets namn eller lösenord, då du anväder 
denna funktion. Även apparaten som kopplas trådlöst bör ha 
WPS-egenskapen.

Det trådlösa nätets namn (Network name) och lösenord (WiFi-Key) finns på apparatens botten.

Kundbetjäning
kundbetjaning@lponet.fi
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