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Paldies, ka esi izvēlējāties Lattelecom internetu – stabilu un drošu saikni ar visu 
pasauli.

Internets ir kļuvis par būtisku dzīves sastāvdaļu, jo mūsdienās būt mājās vairs 
nenozīmē būt atrautam no ārpasaules. Esot mājās, jūs vienlaikus varat būt visur: 
bankā un bibliotēkā, veikalā un kinozālē, rakstīt vēstules un runāt ar draugiem, 
klausīties radio un skatīties televīziju.

Reizē ar Lattelecom internetu jūs esat ieguvis plašu papildpakalpojumu klāstu, 
un mēs turpināsim jums piedāvāt jaunas iespējas arī nākotnē.

Uzmanību! Privāto klientu apkalpošanas tālrunis 177  
  Privāto klientu apkalpošana internetā palidziba.lattelecom.lv – 
  vienmēr operatīvs un profesionāls atbalsts.
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DSL modems
TG789vn v3

Modema barošanas bloks

Sadalītājs

Tālruņa vads

Tālruņa vads

Tālruņa vads

Ethernet vads

 2. Pieslēgšanās internetam  
ar pieslēgšanas paku
2.1. Pakas saturs

 1. Lattelecom interneta lietotāju 
priekšrocības
1.1. Privāto klientu apkalpošana internetā – palidziba.lattelecom.lv
Varat atrast atbildes uz neskaidriem jautājumiem par pakalpojumu galaierīču saslēgšanu 
un lietošanu. Rakstiet savu jautājumu uz lattelecom@lattelecom.lv un saņemsiet 
operatīvu atbildi. 

1.2. Interneta ātruma mērītājs www.speedtest.lv
Sava interneta pieslēguma ātruma mērīšanai varat izmantot īpašo Lattelecom izveidoto 
mājaslapu www.speedtest.lv.

1.3. Lattelecom Interneta TV – televīzija datora ekrānā
Ja esat Lattelecom interneta klients, savas iemīļotās TV pārraides varat skatīties internetā. 
Lai skatītos Interneta TV, dodieties uz www.lattelecom.tv.

1.4. Pašapkalpošanās vide internetā Mans Lattelecom
Ērtā pašapkalpošanās vide, līdzīgi kā internetbanka, ļauj: 
•  apskatīt savus rēķinus – tā tie nevar pazust un būs pieejami vienuviet;
•  kontrolēt izmaksas – bez maksas apskatīt detalizētu mājas telefona sarunu sarakstu;
•  pieteikt jaunus pakalpojumus un saņemt konsultācijas. 

Lai kļūtu par Mans Lattelecom lietotāju, atveriet www.mans.lattelecom.lv un reģistrējieties.
Mans Lattelecom lietošana un e-rēķinu saņemšana ir bez maksas.
Ja neatceries savu lietotājvārdu vai paroli, tad raksti uz lattelecom@lattelecom.lv

1.5. Diennakts privāto klientu apkalpošanas tālrunis 177
Speciālisti jebkurā diennakts laikā palīdzēs atrisināt jebkuru jautājumu, kas saistīts ar 
Lattelecom pakalpojumiem.
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Dators

DSL modems
Modema barošanas bloks

Tālruņa līnija

Sadalītājs

3

1

2 5
4
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Telefons

4.  Paņemiet interneta vadu: vienu galu iespraudiet modema ligzdā NR. 1             dzeltenā 

krāsā, otru – datora ligzdā, kas domāta interneta pieslēgšanai.

5.  Sava mājas tālruņa vadu iespraudiet modema ligzdā NR. 1             zaļā krāsā.

6.  Barošanas bloku pieslēdziet modemam         .

7.  Ieslēdziet modemu.

2.2. Pieslēgšanas kārtība

1.  Paņemiet vienu tālruņa vadu: vienu galu iespraudiet tālruņa rozetē, otru – 

sadalītājaligzdā            LINE.

2.  Paņemiet otru tālruņa vadu: iespraudiet sadalītāja ligzdā PHONE                 un 

     modema ligzdā PSTN            melnā krāsā.

3.  Paņemiet trešo tālruņa vadu: iespraudiet sadalītāja ligzdā ADSL MODEM     

     un modema ligzdā DSL            pelēkā krāsā. 



7

10 11 

3. Modema apraksts
3.1. Modema ligzdas

Lattelecom pakalpojumi tiek pieslēgti šādās ligzdās:
* LAN 1 – Wi-Fi internetam; ar Ethernet caur komutatoru var pieslēgt divus vai  

vairāk datorus, tad veidojas vairākas dinamiski privātas IP adreses. Komutators  
pieslēgšanas pakā nav iekļauts.

* LAN 4 – internetam; veidojas viena dinamiski publiska IP adrese.
* LAN 2, LAN 3 – televīzijai; ar Ethernet var pieslēgt 2 televizorus.
* TELEPHONE 1 – mājas telefonam.

Uzmanību! Wi-Fi bezvadu internets nav pieejams Internets Ekonomiskais un
                              Mājas komplekts Ekonomiskais abonentiem.

2.3. Pieslēguma pārbaude

•  Barošanas bloku pieslēdziet elektrotīklam (220 V).

•  Pārbaudiet, vai modems ir pieslēgts elektrotīklam – jāspīd gaismas indikatoram Power 
zaļā krāsā (sk. 3.2. attēlu un tabulu).

Ja indikators Power nespīd, pārbaudiet, vai ir ieslēgts slēdzis On/Off modema aizmugurē.

•  Ieslēdziet datoru.

•  Ja izmantojat pieslēgumu ar vadu, pārbaudiet, vai modems ir korekti savienots ar 
datoru – datoram zaļā krāsā jāspīd tīkla pieslēguma vietas indikatoram, bet modemā – 
gaismas indikatoram Ethernet (sk. 3.2. attēlu un tabulu).

•  Ja izmantojat bezvadu pieslēgumu, pārbaudiet, vai datorā spīd bezvadu savienojuma 
indikators un modema gaismas indikators Wireless (sk. 3.2. attēlu un tabulu).

•  Atveriet interneta pārlūkprogrammu.
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Zaļa

Sarkana

Oranža

Nespīd

Zaļa

Nespīd

Lattelecom pakalpojumos netiek izmantots

Zaļa

Oranža

Sarkana

Sarkana/
Zaļa

Nespīd

Zaļa

Nespīd

Zaļa

Nespīd

Zaļa

Nespīd

Zaļa

Sarkana

Nespīd

Diode nav aktīva

Zila

Nespīd

Zaļa

Oranža

Sarkana

Power

Ethernet

USB

Wireless

Voice

Broadband
(ja lieto DSL)

Broadband
(ja lieto Ethernet 
(WAN))

Internet

 

TV

Upgrade

WPS

Indikatora
nosaukums

Indikatora 
krāsa

Indikatora
stāvoklis

Nozīme

Spīd

Mirgo

Spīd

Spīd

Mirgo

Spīd

Mirgo

Spīd

Mirgo

Spīd

Mirgo

Spīd

Mirgo

Ieslēdzas-
izslēdzas

Spīd

Mirgo

Spīd

Mirgo

Spīd

Spīd

Mirgo

Spīd

Spīd

Spīd

Mirgo

Mirgo

Terminālis ieslēgts, normāls darbības režīms

Notiek atjauninājuma ielāde (programmatūras atjaunināšanās laikā)

Terminālis ieslēgts, iekārtas paštesta kļūda, iekārtas darbības kļūda

Iekārtas programmatūras atjaunināšanās paštests

Notiek atjauninājuma ielāde (programmatūras atjaunināšanās laikā)

Terminālis izslēgts (nav elektrobarošanas)

Ir Ethernet savienojums, nav datu pārraides

Ir Ethernet savienojums, notiek aktīva datu pārraide

Nav Ethernet savienojuma

Ir bezvadu savienojums ar WPA-PSK vai WPA2-PSK  kriptēšanu, nav datu 
pārraides

Ir bezvadu savienojums ar WPA-PSK vai WPA2-PSK  kriptēšanu, notiek 
aktīva datu pārraide

Ir bezvadu savienojums ar WEP kriptēšanu, nav datu pārraides

Ir bezvadu savienojums ar WEP kriptēšanu, notiek aktīva datu pārraide

Ir bezvadu savienojums bez aizsardzības, nav datu pārraides

Ir bezvadu savienojums bez aizsardzības, notiek aktīva datu pārraide

Notiek bezvadu klienta reģistrēšanās

Bezvadu funkcija nav aktivizēta

Telefonijas funkcionalitāte (VoIP) aktīva

Telefonijas funkcionalitāte (VoIP) aktīva, notiek datu pārraide

Telefonijas funkcionalitāte nedarbojas

DSL līnija nosinhronizējusies

Notiek xDSL līnijas sinhronizācija

Nav xDSL savienojuma

Ir Ethernet (WAN) savienojums

Nav savienojuma ar WAN interfeisu 

Ir savienojums ar internetu, nav aktivitātes

Ir savienojums ar internetu, notiek aktīva datu pārraide

Kļūda interneta savienojuma izveidošanā

Nav interneta savienojuma

Notiek programmatūras atjaunināšana

Nav aktivitātes

Klients ir veiksmīgi reģistrējies caur WPS

Notiek reģistrācija, izmantojot WPS

Kļūda darbībā

3.2. Modema gaismas indikatori

Modema konfigurācijas pamācība skatāma: 
http://www.lattelecom.lv/majai/internets/DSL_internets/Ka_pieslegt/
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4. Datora sagatavošana darbam internetā 
Vairums datoru standarta konfigurācijā jau ir gatavi interneta izmantošanai – atliek tikai 
pievienot interneta kabeli un pagaidīt, kamēr dators sinhronizējas ar tīklu. Ja rodas kādi 
sarežģījumi vai jautājumi, vērsieties pie datora pārdevēja vai personas, kas instalējusi 
programmas vai konfigurējusi jūsu datoru.

5. Modema konfigurācija 
Šis modems nodrošina vairākas funkcijas, ko var konfigurēt patstāvīgi. Konfigurācija 
notiek caur datoru, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

5.1. Pieslēgšanās modemam izmaiņu veikšanai

Konfigurācijas soļi 

Datorā atveriet interneta pārlūkprogrammu, adreses laukā ievadiet  
http://dsldevice.lan vai http://192.168.1.254, tad ievadiet lietotājvārdu un paroli. 
 Username: LattelecomUser 
 Password: user

Veiksmīgas autorizācijas gadījumā atveras izvēlne.

5.2. Wi-Fi parametru izmaiņas

Uzmanību! Ar šo modemu bezvadu savienojums Wi-Fi nav pieejams Internets 
   Ekonomiskais un Mājas komplekts Ekonomiskais abonentiem. 

Izvēlnes kreisajā malā atveriet Home Network –> Interfaces un nospiediet uz WLAN

Noklikšķiniet uz Configure labajā augšējā stūrī.

Veiciet parametru izmaiņas.
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5.2.1. WiFi tīkla nosaukuma (SSID) un paroles maiņa

Konfigurācijas soļus sk. 5.1. un 5.2.

SSID maiņa – Network Name (SSID)
Paroles maiņa WPA-PSK Encryption Key 

Uzmanību! WPA-PSK atslēgas garums ir 8–63 simboli – bez mīkstinājuma zīmēm, 
  var būt gan cipari, gan burti, lielie burti netiek šķirti.

Apstipriniet ar pogu Apply.

5.2.2. Drošības parametri
Jūs varat nomainīt arī Wi-Fi drošības parametrus, taču, izvēloties mazāk aizsargātu 
iespēju, palielinās drošības risks.

5.2.2.1. Disabled – nav kriptēšanas. 

Uzmanību! Iesakām neizmantot!

5.2.2.2. WEP (Wired Equivalent Privacy jeb vienkāršākais Wi-Fi drošības protokols)

Konfigurācijas soļi
Izvēlieties WEP kriptēšanas algoritmu, atslēgas garums 64-bit vai 128-bit. 

 Ja izvēle ir 64 bit, tad atslēgai jāsastāv no 5 burtu un ciparu kombinācijas vai  
 10 heksadecimāliem cipariem. 

 Ja izvēle 128 bit, tad atslēgai jāsastāv no 13 burtu un ciparu kombinācijas vai  
 26 heksadecimāliem cipariem. 

Apstipriniet izvēli ar Apply.
Identiski jākonfigurē bezvadu gala iekārta – dators, planšete, telefons, televizors u.tml.

5.2.2.3. WPA-PSK – lieto, ja noteikti zināms, ka visas bezvadu gala ierīces atbalsta tikai šo 
kriptēšanas veidu.

5.2.2.4. WPA2-PSK – lieto, ja noteikti zināms, ka visas bezvadu gala ierīces atbalsta tikai šo 
kriptēšanas veidu.

5.2.2.5. WPA-PSK +WPA2-PSK – Lattelecom ieteiktais kriptēšanas algoritms.
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Noklikšķiniet uz Configure labajā augšējā stūrī.

Pēc izmaiņu apstiprināšanas ar Apply, modems automātiski pārstartēsies. Pēc datu 
atjaunošanās būs ģenerētas jaunas IP adreses. Lokālā piekļuve iespējama, izmantojot 
jauno IP adresi – GW.

5.3. Wi-Fi pieslēgšana un atslēgšana 
Pēc noklusējuma Wi-Fi funkcija modemā ir aktīva.
Atslēgt un ieslēgt Wi-Fi uztveršanu var divos veidos. Pirmkārt, nospiežot modema pogu 
ECO, ieslēgšanai poga ECO ir jāpatur ilgāk – kamēr modemā iedegas Wireless indikators. 
Otrkārt – konfigurējot caur datoru.

Konfigurācijas soļus sk. 5.1. un 5.2.

Logā zem Configuration – Interface Enabled norāda, ka Wi-Fi funkcija ir aktīva, 
Interface Disabled nozīmē, ka bezvadu režīms ir atslēgts.

5.4. Lokālā tīkla izmaiņas
Jūs varat nomainīt rūpnīcas noteikto modema lokālo tīklu 192.168.1.0/24, kā arī  
dinamiski izsniedzamo IP adrešu skaitu.

5.4.1. Rūpnīcas noteiktā lokālā tīkla nomaiņa
Konfigurācijas sākumu sk. 5.1.
Izvēlnē atveriet Home Network -> Interfaces un nospiediet uz LocalNetwork.
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5.5.1. Portu atvēršana izmantojot ražotāja sagatavoto aplikāciju sarakstu 
Konfigurācijas sākumu sk. 5.1.
Lai atvieglotu konfigurāciju, iekārtā jau ir iekļauts saraksts ar  plašāk lietotām aplikācijām.
Ja aplikācijas nav sarakstā, jāpāriet pie soļa 5.5.2.

Izvēlnē atveriet Toolbox un noklikšķiniet uz Game & Application Sharing.

5.4.2. Dinamiski izsniedzamo IP adrešu skaita izmaiņas

Izvēlnē Home Network -> Interfaces atveriet LocalNetwork un noklikšķiniet uz 
Configure labajā augšējā stūrī.  Izmainiet nepieciešamās adreses sadaļās DHCP First 
Address un/vai DHCP Last Address.

Pēc izmaiņu apstiprināšanas ar Apply, modems var pārstartēties. Pēc datu atjaunošanās 
būs ģenerētas izmaiņas.

5.5. Lietotāja aplikāciju darbības (port forwarding) izmaiņas 
Šo funkciju nav jāizmanto, ja dators ir pieslēgts modema 4. portam.
Ja nepieciešams piekļūt konkrētai gala iekārtai, kas atrodas lokālajā tīklā, tad to var izdarīt 
konfigurējot modemu, nosakot konkrētus TCP/IP portus no darbstacijas.

  Šīm izmaiņām nepieciešamas tehniskas priekšzināšanas par lokālo
Uzmanību! datortīklu. Nekorektas konfigurācijas gadījumā var tikt traucēti pamata  
  pakalpojumi.
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Izvēlieties definēto aplikāciju un iekārtu lokālajā tīklā, tad noklikšķiniet pogu Add.

Uzmanību! Lietotāja datoram/iekārtai arī jābūt konfigurētai atbilstoši   
  nepieciešamajam lietojumam.

Noklikšķiniet uz Configure labajā augšējā stūrī.
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Uzdevumu rīku joslā Pick a task… izvēlēties Create a new game or application5.5.2. Portu atvēršana aplikācijām, kas nav iekļautas iekārtās sarakstā.
Konfigurācijas sākumu sk. 5.1. 

Izvēlnē atveriet Toolbox un noklikšķiniet uz Game & Application Sharing.
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Izvēlieties protokolu tipu (UDP, TCP), ja tas nav zināms, izvēlieties Any. Ierakstiet portu 
vai portu apgabalu, kurus nepieciešams atvērt. Ja nepieciešams atvērt vienu portu, to 
ierakstiet abos laukos, tad noklikšķiniet pogu Add. 

Laukā Name ievadiet Jūsu definētā lietojuma nosaukumu, atzīmējiet Manual Entry of 
Port Maps un noklikšķiniet pogu Next.
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6. Pirmā palīdzība, ja nedarbojas internets
Ja nedarbojas internets, bieži vien to var novērst patstāvīgi. Tas ietaupīs laiku un 
nenāksies meklēt speciālista palīdzību.

1. Pārbaudiet, vai telpās ir elektrība.

2. Pārbaudiet, vai modemam deg lampiņas:

•    ja nedeg neviena, pārbaudiet, vai modems ir ieslēgts – nospiediet On/Off pogu 
tā aizmugurē;

•    ja nedeg Broadband lampiņa, pārbaudiet, vai modema DSL ligzdai ir pievienots 
kabelis un vai kabeļa otrs gals ir iesprausts sadalītāja ligzdā ADSL Modem.

3. Pārspraudiet visus vadus, kas savieno modemu ar datoru.

4. Restartējiet visas iekārtas:

•    izslēdziet un ieslēdziet modemu, piespiežot tā aizmugurē pogu On/Off;

•    izslēdziet un ieslēdziet datoru.

5. Pārliecinieties, ka dators ir darba kārtībā.

6. Ja nedarbojas Wi-Fi: ja nedeg Wireless lampiņa, pārbaudiet, vai nav izslēgts  
Wireless – modema priekšpusē nospiediet pogu Eco. Ieslēdzot patur to nospiestu ilgāk, 
līdz iedegas Wireless lampiņa. Wi-Fi bezvadu internets nav pieejams Internets 
Ekonomiskais un Mājas komplekts Ekonomiskais abonentiem.

Ja, izdarot minētās darbības, internets tomēr nedarbojas, zvaniet uz Lattelecom privāto 
klientu apkalpošanas tālruni 177 un izvēlieties Tehniskās palīdzības sadaļu.

Izvēlieties savu izveidoto aplikāciju un iekārtu lokālajā tīklā, tad noklikšķiniet pogu Add.

Uzmanību  Lietotāja datoram/iekārtai arī jābūt konfigurētai atbilstoši  
  nepieciešamajam lietojumam.

5.6. Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

   Pirms veikt šīs izmaiņas, lūdzam sazināties ar Lattelecom, jo rūpnīcas 
Uzmanību uzstādījumu atjaunošana ietekmēs interneta un balss pakalpojumus, un 
  daļa pakalpojumu būs jākonfigurē no jauna. 



SIA Lattelecom
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Privāto klientu apkalpošanas tālrunis 177
Atbildes par Lattelecom pakalpojumu lietošanu meklē: palidziba.lattelecom.lv
E-pasts: lattelecom@lattelecom.lv
Mājaslapas adrese: www.lattelecom.lv


