
Google WiFi voidaan ottaa käyttöön kaikissa kodeissa.  
Alkuasennustapa riippuu siitä onko asunnossa ethernet-sisäkaapelointi. 

A) Asunto, jossa on ethernet-sisäkaapelointi
Asunnossasi on kytkinkaappi (usein asuntosi sähkökaapissa), jossa voit määrittää mihin asunnon nettipistokkeista 
nettiyhteys tulee. Voit myös saada yhteyden useampaan nettipistokkeeseen hankkimalla DNA Kytkimen.  
Lisätietoja kääntöpuolella.

Asenna ensimmäinen Google WiFi ethernet-johdolla suoraan seinässä  
olevaan ethernet-rasiaan tai kytkinkaapin läheisyyteen.

B) Asunto, jossa tarvitaan modeemi
Asuntosi netti tarvitsee modeemin tai mokkulan. Ensimmäinen Google WiFi asennetaan yhdistämällä  
modeemin LAN-portista ethernet-johto Google WiFin toiseen ethernet-porttiin eli WAN-porttiin.

Google WiFi Mesh  
-järjestelmän käyttöönotto
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Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

Kytke virtajohto Google WiFiin ja mikäli sinulla on modeemi, varmista että se on päällä. Suosittelemme että  
asetat modeemin siltaavaan tilaan ja otat siitä WiFin pois päältä. Voit tehdä nämä modeemin asetuksista.

Lataa Google WiFi -sovellus matkapuhelimeesi tai tablettiisi. Ilmaisen sovelluksen löydät laitteesi sovel-
luskaupasta. Huomioithan, että sinulla pitää olla Android 4 tai iOs 10 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

Avaa sovellus ja noudata sen ohjeita. Tarvitset käyttöön Google-tilin (esim. Gmail), 
jonka voit luoda sovelluksen avustamana, jos sinulla ei vielä ole sellaista.

Google WiFi on yksittäin myytävä ethernet-reititin, joka asennetaan ja jota hallinnoidaan mobiilisovelluksella. Kun hankit useamman 
Google WiFin, saat kotiisi koko kodin kattavan, yhtenäisen ja automaattisesti itseään optimoivan WiFi-verkon. Ensimmäinen Google WiFi 
pitää asettaa ethernet-rasian tai modeemin läheisyyteen. Muut Google WiFit kannattaa asettaa tasaisin välein. Lisätietoja dna.fi/modeemit.

http://dna.fi/modeemit


Jos asunnossasi on ethernet-sisäkaapelointi, voit valita mistä ethernet- 
pistorasiasta nettiyhteys tulee. Jotta Google WiFin muodostama verkko 
kattaa huoneistosi mahdollisimman hyvin, kannattaa Google WiFi sijoittaa 
huoneistossa mahdollisimman keskeiselle paikalle. Jotta voit asentaa  
ensimmäisen Google WiFin haluamaasi huoneeseen, saatat joutua  
tekemään muutoksia kytkinkaapissa. Tee se näin:

Katso kytkinkaapista (usein asuntosi sähkökaapissa), että nettiyhteyden  
sisääntulosta on vedetty lyhyt ethernet-johto haluamasi huoneen ethernet- 
pistorasian liitäntään. Mikäli näin ei ole, siirrä ethernet-johto haluamaasi 
liitäntään. Mikäli liitäntöjä ei ole merkitty, voit joutua testaamaan eri kytken-
töjä. Kaapissa voi myös olla useampi sisääntuloliitäntä. Mikäli nettiyhteys  
ei toimi asennuksen jälkeen, kokeile siirtää kytkinkaapin ethernet-johto 
toiseen sisääntuloliitäntään.

Vinkki! Jos haluat kytkeä useita laitteita johdolla nettiin, voit hankkia  
DNA Kytkimen. Sen avulla saat kaikki asunnon rasiat ja niihin liitetyt  
laitteet yhdistettyä tai kytkettyä Google WiFit ethernetillä toisiinsa, ja  
sitä kautta samaan sisäverkkoon ja nettiin. Kytkin asennetaan kytkin- 
kaappiin. Lisätietoja kytkimestä: dna.fi/modeemit.

Ohessa pikaohje modeemin  
asennukseen. Lisä ohjeistusta  
löydät mukana tulevasta oppaasta,  
viereisestä asennus videosta sekä  
www.dna.fi/tuki-modeemit  
löytyvästä manuaalista.(Asennusvideo)

(Asennusvideo)
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Kytkinkaappi – Nettiyhteyden  
kytkeminen haluttuun huoneeseen

Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme! 
DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä modeemin ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi.  
Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä. 

Chatin ja lisätietoja löydät dna.fi/asennusmestari tai soita maksutta arkisin klo 8–18 numeroon 0800 304 010.

http://dna.fi/modeemit
http://www.dna.fi/tuki-modeemit
http://dna.fi/asennusmestari

