
EI VIELÄ INTERNET-YHTEYTTÄ

Laajakaistamodeemin käyttöönotto
Asunto, jossa on puhelinkaapelit (ADSL- tai VDSL2-
tekniikka)
1. Liitä puhelinkaapeli, jossa on läpinäkyvät liittimet, mo

deemin takaosan liittimeen, jossa lukee ADSL tai DSL.
2. Liitä puhelinkaapelin toinen pää modeemin mukana 

tulleeseen kolmipiikkiseen sovittimeen ja liitä sovitin 
asunnon puhelinpistorasiaan. Mikäli asunnossa ei ole 
kolmenapaista puhelinrasiaa, kytke kaapelin liitin data
rasiaan ilman sovitinta.

3. Liitä laajakaistamodeemi sähkörasiaan ja kytke virta 
päälle reitittimen POWER ON/OFF kytkimestä. 

4. Varmista, että laitteessa on virta päällä  
(POWERvalo palaa).

5. Kun internetvalo palaa vihreänä, laajakaistaliittymäsi on 
käyttövalmis.

Asunto, jossa on Ethernet-kaapelointi (kuitutekniikka)
1. Liitä verkkokaapeli laajakaistareitittimen WANliittimeen.
2. Liitä verkkokaapelin toinen pää asuntosi ethernetseinä

pistorasiaan tai suoraan datanousuun. Datanousu sijait
see asuntosi kotijakamossa, joka on yleisesti sähkökaapin 
yhteydessä. 

3. Liitä laajakaistareititin sähkörasiaan ja kytke virta päälle 
reitittimen POWER ON/OFF kytkimestä.

4. Varmista, että laitteessa on virta päällä. 
5. Kun internetvalo palaa vihreänä, laajakaistaliittymäsi on 

käyttövalmis.

Kaapelimodeemin käyttöönotto
Huomioi että kun kaapelimodeemi kytketään ensimmäistä 
kertaa, yhteyden hakemisessa kestää voi kestää jopa 2–3 
tuntia. Ensimmäisen kytkennän aikana laite voi käynnistyä 
useita kertoja itsekseen. Anna laitteen olla kytkettynä kunnes 
yhteys toimii. 

1. Liitä laitteen mukana tullut metallisilla liittimillä varustettu 
vaalea antennikaapeli (M2) modeemin (M1) CABLE
liittimeen. Liitä kaapelin toinen pää mukana tulleen 
haaroittimen DATAliittimeen. Lopuksi kytke haaroitin 
antennipistorasian TVliittimeen.

2. Liitä virtalähteen kaapeli (M4) takapaneeliin POWER
liittimeen ja kytke virtalähde seinäpistorasiaan.

3. Käynnistä laite takapaneelin ON/OFFkytkimestä.
4. Kun Onlinevalo palaa vihreänä, voit siirtyä Elisa Viihteen 

käyttöönottoon. Älä kuitenkaan etene, ennen kuin valo on 
syttynyt.

Laajakaistaliittymäsi on käyttövalmis, kun olet kytkenyt mo
deemin ohjeiden mukaisesti ja merkkivalot palavat kiinteästi. 

Kaapelimodeemi

Käännä >>

INTERNET-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA  
KYTKENTÄ LAAJAKAISTA- JA KAAPELIMODEEMILLA
Jos asunnossasi ei vielä ole internetyhteyttä, alta löydät ohjeet, kuinka saat yhteyden kuntoon –  
olipa käytössäsi kiinteä laajakaista tai kaapelimodeemi. Löydät apua modeemin kytkentään myös osoitteesta
elisa.fi/modeemi-kayttoon
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Esimerkkikuva: modeemi 
asennettu kotijakamoon

Modeemi kannattaa sijoittaa asunnon kotija
kamoon, jolloin internetyhteys voidaan jakaa 
korkeintaan neljään eri pistorasiaan asunnossa. 

Datanousu kytketään modeemiin joko A) 
puhelinkaapelilla DSLmerkittyyn liittimeen  
tai B) ETHERNETyhteydellä WANporttiin.  
ETHERNET 1–4 porteista voidaan vetää 
yhteys muihin haluttuihin huoneisiin. Käytä 
yhdistämiseen lyhyitä ethernetkaapeleita. 

Mikäli haluat käyttää ethernetkaapelilla 
kytkettyjä laitteita useammassa kuin neljässä eri 
huoneessa, voit joutua jakamaan yhteyden se
kä kytkentätaulussa että halutuissa huoneissa. 

Verkkoyhteyden jakamiseen voidaan käyttää 
laajakaistareitittimen lisäksi muuta palvelun 
kanssa yhteensopivaa reititintä tai kytkintä. 

Kun olet tehnyt tarvittavat asennukset, voit 
siirtyä laajakaistayhteyden käyttöönottoon.

Voit käyttää nettiyhteyttäsi myös  
langattomasti. Ohjeita langattoman verkon 
käyttöön elisa.fi/wlan-ohjeet

Tilaa kotiverkkoasiantuntijamme laittamaan 
kotisi WLANkuntoon sekä asentamaan 
mahdollisesti tarvittavat verkkoa vahvis
tavat lisälaitteet yhdellä kertaa. Näin saat 
täyden huvin ja hyödyn laajakaistastasi!
Lisätietoa osoitteessa elisa.fi/kotiverkko

Langaton yhteys

INTERNET-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA  
KYTKENTÄ KODIN SISÄVERKKOON
Suorita tarvittavat kytkennät sisäverkkoon ennen laajakaistan käyttöönottoa. Yleiskaapeloiduissa huoneistoissa 
on usein sähkökaapissa tai erillisessä kotijakamossa kytkentätaulu, jonka kautta verkkoyhteys ohjataan haluttuihin 
huoneisiin. Yleensä jokaisessa huoneessa on yksi tai useampia numeroituja ethernetpistorasioita. Niitä vastaavat 
numeroidut liitäntä rasiat löytyvät kytkentätaulusta.

Huomaa, että 
langattoman verkon 
kuuluvuus heikkenee 
oleellisesti, jos laite 
on metallisessa 
kaapissa.

ASUNNOSSA SISÄVERKKO

Käännä >>

Liittimet asunnon huoneiden 
datapistorasioihin.
Voit kytkeä digiboksin ja muut verkkolaitteet 
niihin huonerasioihin, jotka yhdistit kotijaka
mossa modeemin ETHERNETliittimiin.

Asunnon datanousuun kytketty liitin, johon 
internetyhteys on toimitettu.

Huono sijoittelu Hyvä sijoittelu
Kuvista näet miten asettelet modeemin, jotta langaton yhteys digiboksille toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
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