Ethernet-asennus
Ethernet-sovittimen asennus
Ethernet-sovitin täytyy ensin olla asennettuna tietokoneeseen.
Katso tarvittaessa Ethernet-sovittimen asennusohjeesta, miten se asennetaan.
Varmista, että tietokoneesi hakee IP-osoitteen automaattisesti.
SpeedStream-DSL-modeemin kytkeminen
1.
2.
3.
4.
4a.
5.

Kytke Ethernet-kaapeli modeemin Ethernet-porttiin.
Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.
Kytke DSL-kaapeli modeemin DSL-porttiin.
Työnnä DSL-kaapelin toinen pää puhelinpistorasiaan.
Mikäli käytät haaroitinta, kytke kaapeli haaroittimen vapaaseen liitinpaikkaan.
Työnnä verkkolaite pistorasiaan ja sähköjohdon toinen pää modeemiin.
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SpeedStream-laitteisto on nyt asennettu.

Vianmäärittely
Merkkivalo

Pois päältä

Vihreä

Vilkkuva vihreä

PWR

Laite ei saa virtaa.

Järjestelmä toimii
normaalisti.

DSL

Laite ei saa virtaa.
DSL-signaalia ei havaita.

DSL-linja on testattu ja
valmiina tiedonsiirtoa
varten.

Vilkkuu tasaisesti:
DSL:ää testataan.
Vilkkuu: tiedonsiirtoa
jompaankumpaan suuntaan.

Ethernet

Laite ei saa virtaa.
Ethernet ei kytketty.

Ethernet kytketty.

Ethernet-tiedonsiirtoa
jompaankumpaan suuntaan.

Punainen
Itsetestaus epäonnistui, jos merkkivalo on
punainen yli 30 sek.

Asiakaspalvelu:
Arkisin klo 9.00-18.00 numerossa (09) 2294 3700
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Takuuehdot

Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen
mukaisen takuun:
◆ Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien.
Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret)
takuu on voimassa kaksitoista kuukautta ostopäivästä lukien.
◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän
itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien
lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä.
Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen
mukainen virhe on havaittu.
◆ Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi
myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai
rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on
oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
◆ Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

