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KÄYTTÖOPAS

LANGATON EASYMESH REITITIN

GENEXIS EX600
Tämän ohjeen avulla opit käyttämään reitittimiäsi, tekemään muutoksia langattoman
reitittimesi asetuksiin, sekä valjastamaan erilaisiin käyttötarkoituksiin.
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LAITETIEDOT
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GENEXIS EX600

KUVAUS

EX600 on reititin/WiFi-verkon tukiasema, jossa on kaksi LAN-porttia (keltainen), joko
langattomien tukiasemien ketjuttamista varten tai muiden laitteiden, kuten tietokoneen
langalliseen yhdistämiseen.

WAN-porttiin (punainen) yhdistetään ethernet-kaapeli kuitupäätelaitteesta (nettiyhteys).

Laitteen WiFi kykenee 802.11ax-standardin (WiFi 6) mukaiseen tiedonsiirtoon (4x4 5GHz
ja 2x2 2.4GHz). Laite tukee myös monia edistyneitä ominaisuuksia.

Laite tukee EasyMeshiä, eli useammalla laitteella voi luoda mesh-verkon. Laitteita voi
parittaa yhteen joko langattomasti tai kytkemällä WAN-portista päätelaitteeseen, tai
asunnon ethernet-sisäverkon avulla päätelaitteeseen.

Käyttökohteet: Langaton tukiasema Neven valokuitukohteisiin. Sekä useammalla
laitteella kattamaan isompikin asunto.



Laitteen tila

Vihreä – toiminnassa

Vihreä (vilkkuu) – yhteysongelma

Keltainen - käynnistyy

Keltainen (vilkkuu) - ohjelmiston alustus

Sininen - paritus onnistui

Sininen (vilkkuu) - paritustila

Punainen – vikatila

Ei pala – laite ei ole päällä/ei saa virtaa
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MERKKIVALOT JA NAPIT

Toimintonappi

Aktivoi paritus (WPS) – paina nappia

Ota käyttöön/poista WiFi käytöstä –
paina ja pidä pohjassa yli 3 sekuntia
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WAN-portti

Yhteyden kytkemiseen
kuitupäätelaitteeseen

LAN-portit

Omien laitteiden
kytkemiseen

Virtajohto

Laitteen resetointi

Paina reiän pohjalla olevaa
nappia pohjassa esimerkiksi
suoristetun klemmarin avulla
10 sekunnin ajan ja laite
palautuu oletusasetuksiin.

Alle 10 sekunnin painallus
käynnistää laitteen uudelleen
ilman resetointia

LIITTIMET

USB 2.0-portti

Virtanappi
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LANGATON VERKKO
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LANGATTOMAN YHTEYDEN
TUNNUKSET
Langattoman verkon tunnus (Network) on ilmoitettu laitteen pohjassa olevassa
tarrassa.

Laitteiden mukana toimitetaan myös irrallinen tarra, josta tunnukset myös löytyvät.
Tarran voi kiinnittää itse minne haluaa.

Tarrasta löytyy myös langattoman verkon oletussalasana (WiFi-Key).

Tarrasta löytyy myös QR-koodi, jolla tunnukset voi lukea älylaitteella ilman kirjoittamista,
mutta huomaa, että tällä tavalla voit yhdistää vain 2.4GHz ja 5GHz kaistat sisältävään
yhdistelmäverkonnimeen.

VERKON TUNNUKSET
EX600 toimii kahdella eri taajuudella, 2.4GHz ja 5GHz.

Oikealla näkyvässä kuvassa verkon nimen
GNX-A2C0 alla ovat molemmat taajuudet,
tähän yhdistämällä laitteet valitsevat itse
signaalin voimakkuuden mukaan kumpaa
taajuutta käyttävät, jotkin laitteet osaavat
käyttää molempia taajuuksia yhtäaikaa.

2.4GHz ja 5GHz ovat myös erikseen, joihin
yhdistämällä voi lukita jompaan kumpaan
taajuuteen. 5GHz on nopeampi ja 2.4Ghz
yhteensopiva vanhempien laitteiden
kanssa, sekä yltää hieman pidemmälle.

Ongelmatilanteessa voit koettaa eri
vaihtoehtoja.
Muista poistaa vanha verkonnimi
laitteen muistista, ettei laite yhdistä
siihen enää.

Langattoman verkon tunnus
(Network)

Verkon salasana (WiFi-Key)

QR-koodi
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EASYMESH-PARITUS
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MIKÄ ON EASYMESH?
Easymesh tarkoittaa, että useampi EX600 muodostaa yhtenäisen verkon ja laajentaa
langattoman verkon kuuluvuutta.

Tämä on erityisen tarpeellista esimerkiksi jos asunto on useammassa kerroksessa tai jos
asunnossa on vaimentavia seinärakenteita (betoni, tiili, hirsi) ja yhdellä laitteella
kuuluvuus ei riitä kaikkialle, missä langatonta yhteyttä käytetään.

Paksu kiviseinä estää signaalia

ONGELMA RATKAISU
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KYTKENTÄTAVAT
EX600 voi toimia mesh-verkossa joko langattomana tai langallisena toistimena.

Ehdottomasti paras vaihtoehto on käyttö langallisena toistimena, jossa
lisälaitteena toimiva EX600 yhdistetään johdolla päätelaitteeseen (tai muuhun fyysisesti
valokuituun kytkettyyn reitittimeen tai kytkimeen), samalla lailla kuin jo aiemmin
toiminnassa ollut langaton reititin.

1. LANGALLINEN MESH-TOISTIN
EX600 yhdistetään päätelaitteseen (tässä tapauksessa DZS 2425A1) EX600 punaisesta
WAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin. Samoin toistimena toimiva toinen EX600
yhdistetään EX600 WAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin.

Johtona käytetään ethernet-kaapelia (Suositus luokka CAT 6 UTP).

Huom! Taloyhtiökohteissa päätelaitteena voi olla myös ED500!

ED500 tapauksessa toimitaan kuitenkin samoin, EX600 toistin
yhdistetään LAN-porttiin, eroavaisuus on vain siinä että ED500
itsessään toimii langattoman reitittimenä ja EX600:t toistimina.

Päälaite

Toistin

Ethernet-verkkokaapeli
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2. LANGATON MESH-TOISTIN
EX600 yhdistetään päätelaitteeseen (tässä tapauksessa DZS 2425A1) ja EX600
punaisestaWAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin.

Toistimena toimivaa EX600:aa ei yhdistetä kaapelilla, vaan se ottaa päälaitteen signaalin
langattomasti vastaan, sekä välittää eteenpäin.

Huom!

Langattomana laite
välittää eteenpäin sen
signaalin, minkä saa, eli
signaali vaimenee
matkalla, samalla

vaimenee myös laitteen
maksimisiirtonopeus!

Päälaite

Toistin

Päälaite

Signaali
vaimenee

Hyvä
kuuluvuus

Esimerkki hyvästä ja huonosta langattoman toistimen asettelusta

Langaton toistin
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MESH PARITUS
Kahden, tai useamman EX600:n paritus on helppoa.

Vain painallus päälaitteen päällä olevasta napista ja merkkivalo alkaa vilkkua
sinisenä. Tämän jälkeen painallus paritettavan laitteen napista ja sen
merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Paritus onnistuu kun sininen valo sammuu, laite
käynnistyy uudelleen, eli keltainen valo vilkkuu ja lopulta molempien laitteiden
merkkivalot palavat vihreänä.

Jos laitteita on enemmän kuin 2kpl, tee paritus aina yksi kerrallaan, kun yhden laitteen
paritus onnistuu, siirry toisen laitteen paritukseen.

Jos paritus ei jostain syystä onnistu, tee laitteille tehdaspalautus painamalla laitteen
virtajohdon vieressä olevan reiän pohjalla olevaa nappia pohjassa 10 sekuntia ja odota
että laite käynnistyy uudelleen.

MERKKIVALO KERTOO LAITTEEN TILAN

Vihreä - laite toimii ja on yhdistänyt

Vihreä (vilkkuu) - yhteysongelma tai laite yrittää yhdistää

Sininen (vilkkuu) - paritustila

Sininen - paritus onnistui

Keltainen - laite käynnistyy

Keltainen (vilkkuu) - ohjelmisto käynnistyy

Paritusnappi ja
merkkivalo
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Esimerkkinä kaksi laitetta.

Päälaite verkkojohdolla kiinni
päätelaitteessa, toinen laite
langattomana toistimena.

Laitteet ovat muodostaneet
mesh-verkon ja yhteys toimii

kun molemmissa palaa
pysyvästi vihreä valo.

ESIMERKKI
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HALLINTA



DHCP eth1 False ARRIS_VIP4302

brvlan1001 Pulse-EX600-xxd1234c1a34 192.168.1.17 18 hours, 51 minutes, 30 seconds DHCP eth4 True

ZNID24xxA1-Router
ZNID-GPON-2427A1-EU: S4.1.224

logout

System
Configuration
Tests
Status
Device Info
Statistics
Interfaces
SFF
Firewall
DHCP
Leases
Wireless

Status - DHCP Leases

Interface Hostname MAC Address IP Address Expires In Type Port Active Vendor ID

brvlan1001 Inteno-4FD9 192.168.1.11 0 seconds DHCP eth3 False

brvlan1001 Inteno-4FD9 192.168.1.10 0 seconds DHCP eth3 False

brvlan1001 192.168.1.12 23 hours, 48 minutes, 47 seconds DHCP eth4 True

brvlan1001 192.168.1.13 20 hours, 21 minutes, 13 seconds DHCP eth4 False

brvlan1001 192.168.1.14 0 seconds DHCP eth3 False

brvlan1001 192.168.1.15 0 seconds DHCP eth1 False

brvlan1001 192.168.1.16 0 seconds

brvlan1001 DESKTOP 192.168.1.18 0 seconds DHCP eth3 False

brvlan1001 DESKTOP 192.168.1.19 23 hours, 59 minutes, 44 seconds DHCP eth4 True

brvlan1001 Inteno_Repeater_EA 192.168.1.21 0 seconds DHCP eth1 False

DHCP Leases

Current lease table for LAN side devices issued by this router

©2009-2018 DASAN Zhone Solutions, Inc. All rights reserved.16

HALLINTAAN PÄÄSY

TALOUDET, JOISSA ON DZS-KUITUPÄÄTELAITE
EX600 saa sisäverkon osoitteen päätelaitteelta, jonka vuoksi on ensin kirjauduttava
päätelaitteen hallintaan ja etsiä langattoman reitittimen kirjautumisosoite sieltä.

Tarvitset tähän tietokoneen, joka on samassa verkossa kuitupäätelaitteen ja ED500:an
kanssa.

1. Avaa tietokoneella internetselain

2. Kirjoita osoitekenttään
DZS-päätelaitteen hallinnan osoite
192.168.1.1

3. Kirjaudu sisään tunnuksilla
”user” ja ”user”

4. Status DHCP-valikosta löytyvät
kotiverkkosi kaikki laitteet.

5. Etsi listasta Inteno-laitteesi ja tarkista,
että sen ”Active”-tila on True, eli
osoite on aktiivinen

6. IP Address-kohdasta löytyy
IP-osoite, jolla laitteen hallintaan
pääsee kirjautumaan
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KIRJAUTUMINEN EX600 HALLINTAAN
1. Kirjoita osoitekenttään DZS-

päätelaitteen hallinnasta löytynyt
Inteno EX600-laitteen osoite, jonka
selvitit tämän kappaleen ohjeiden
avulla

2. Kirjaudu sisään laitteen pohjasta ja
laitteen mukana toimitetusta
tarrasta löytyvillä oletustunnuksilla
”user”. Salasana löytyy Password-
kohdasta

Huom! GUI-kohdan osoite toimi, koska EX600 on tukiasematilassa ja kuitupäätelaite
hoitaa reitityksen.



ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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WIFI-ASETUKSET
Network -> EasyMesh-valikosta löytyvät laitteen langattomat verkonnimet.
Näkymästä pääsee muokkaamaan verkonnimiä ja salasanoja.

WIFI-VERKKOJEN KUVAUS

Kaksi ylintä, samannimistä verkonnimeä, ovat 2.4GHz ja 5GHz:n yhdistetty verkonnimi.
Nämä kannattaa säilyttää samannimisinä, sekä käyttää samaa salasanaa.

2.4G ja 5G-verkonnimet ovat nämä kaksi eri taajuutta erillisinä.

19
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WIFI-TUNNUSTEN MUOKKAUS
EDIT-napilla pääset muokkaamaan WiFi-verkonnimeä, sekä salasanaa.

SSID on verkonnimi, eli laitteille näkyvä verkko, johon voi yhdistää.

Key on salasana

Save-napilla tallennat muutokset, dismiss kumoaa tehdyt muutokset.
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MUUTOSTEN TALLENTAMINEN JA
KÄYTTÖÖNOTTO

Save & Apply tallentaa ja ottaa käyttöön muutokset. WiFi käy pois päältä ja palaa
hetken päästä uudelleen käyttöön.

Save tallentaa muutokset, mutta ei ota niitä käyttöön ennen uudelleenkäynnistystä.

Reset poistaa tekemäsi muutokset.

Sisältö, taitto:
Janne Miettunen, Profugus Oy

www.profugus.fi
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YHTEYSTIEDOT
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8 – 20

Palvelupisteemme
Kauppakeskus Revontuli

Koskikatu 27, 96101 Rovaniemi, 1. krs., pääkäytävä

Aukioloajat: maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin klo 10-16

Asiakaspalvelu
Puh. 016 331 6560, laajakaista@neve.fi

Neve Chat
Voit myös kysyä neuvoa www.neve.fi sivustolla

olevasta Neve Chat -palvelussa

Vikailmoitukset
puh. 016 331 6566

www.neve.fi/asiakaspalvelu/vikailmoitus

Häiriötiedotteet
www.neve.fi

YRITYKSET
Asiakaspalvelu
Puh. 016 331 6561, laajakaista@neve.fi

Vikailmoitukset
Puh. 016 331 6566


