
5.1 Zeppelin Air asennus käyttäen langallista yhteyttä 

 

Määrittääksesi  Zeppelin Air:in liittymään langattomaan verkkoon sinun tulee ensin 

kytkeä se fyysisesti tietokoneeseen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla. 

Yhteyden avulla voit määrittää asetukset  Zeppelin Air asennussivulla. Noudata alla 

olevia ohjeita. 

 

Huom: Zeppelin Air voi käyttää myös langallista verkkoa AirPlay toistoon. 

 

• Irrota kaikki kaapelit, iPod ja iPhone-laitteet Zeppelin Air:sta. 

• Liitä mukana oleva Ethernet-kaapeli Zeppelin Air takapaneelin ETHERNET-

liitäntään ja tietokoneeseen. 

• Liitä virtajohto. Zeppelin Air käynnistyy Standby-tilassa ja merkkivalo palaa 

himmeän punaisena. 

• Kytke Zeppelin Air Standby-tilasta painamalla sen Standby-painiketta. 

• Zeppelin Air valitsee automaattisesti AirPlay-sisääntulon ja muodostaa yhteyden 

verkkoon. Tämä voi kestää jopa 90 sekuntia, jona aikana Zeppelin Air merkkivalo 

vilkkuu violettina. Merkkivalo näyttää jatkuvaa violettia, kun langallinen 

verkkoyhteys on täysin valmis. 

• Käyttämällä asennusohjelmaa internet-selaimella tietokoneella, joka on kytketty 

Zeppelin Air-laitteeseen, kirjoita Zeppelin Air oletus verkko-osoite 

(http://169.254.1.1) selaimen osoitekenttään ja paina "enter". Tämä avaa Zeppelin Air 

asetussivun (ks. kuva 7 seuraavalla sivulla). 

• Ennen, kuin otat yhteyden kodin langattoman verkkoon, asetukset sivulla on 

mahdollisuus muuttaa Zeppelin Air nimeä. Nimen muuttaminen on suositeltavaa, jos 

verkossa on enemmän kuin yksi Zeppelin Air. Kirjoita uusi nimi (Zeppelin Air keittiö 

esimerkiksi) Zeppelin Air ruutuun ja valitse Käytä, paina "OK"  "Uusi asetus 

suoritettu onnistuneesti"-sivulla palataksesi asetukset-sivulle. 

• Valitse kotiverkon nimi pudotusvalikosta ja kirjoita salasana oikeaan ruutuun. 

Huolehdi että, kirjoitat salasanan oikein. 

• Kun olet valmis, klikkaa Liity-painiketta ja OK-painiketta seuraavassa 

valintaikkunassa, sulje Zeppelin Air-sivu. Irrota Ethernet-kaapeli. 

• Zeppelin Air osoitin muuttuu jatkuvaksi purppuraksi, kun langaton verkkoyhteys 

on muodostettu. Tämä vie noin 60 sekuntia. 

 

Huom: Jos Zeppelin Air ei ole yhteydessä kodin langattomaan verkkoon, 

todennäköisesti vika on virheellisesti annetussa verkon salasanassa. Noudata 

palautusohjeita kohdassa 8 ja aloittaa verkon asennus alusta uudelleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Zeppelin Air asennus käyttäen Zeppelin Air 
tilapäistä langatonta verkkoa. 
Voit myös luoda oman Zeppelin Air –verkon, jonka kautta voit tehdä tarvittavat 

asetukset. Tilapaisen Zeppelin Air –verkon luomiseksi noudata tarkasti alla kuvattuja 

ohjeita. Varmista, että sinulla on kotiverkon nimi ja salasana kirjoitettuna ylös, ennen 

kuin aloitat asennuksen. 

 

• Irrota kaikki kaapelit, iPod ja iPhone-laitteet Zeppelin Air:sta. 

• Liitä virtajohto. Zeppelin Air käynnistyy Standby-tilaan ja merkkivalo on 

himmeän punainen. 

• Paina Standby-painiketta kerran. Merkkivalo vilkkuu violettina. Odota, kunnes 

merkkivalo alkaa vilkkua keltaisena (saattaa kestää jopa 60 sekunttia). Tämä kertoo, 

että Zeppelin Air on väliaikasessa  langattoman verkon tilassa ja laitteeseen pystytään 

muodostamaan yhteys tietokoneelta. 

• Jos tietokone on jo liitettynä kotiverkkoon, yhteys katkeaa seuraavassa vaiheessa. 

Varmista, että sinulla on kotiverkon nimi ja salasana kirjattuna ylös ennen 

asennuksen jatkamista.  

 

Huom! Tietokoneella ei voi käyttää internetiä asennuksen aikana. 

 

• Käytä seuraavaksi tietokoneen langattoman verkkoyhteyden muodostusta 

ottaaksesi yhteyden Zeppelin Air -laitteeseen. Asennusverkon nimi on 

oletusarvoisesti ”Zeppelin_Air_Setup”, eikä se vaadi salasanaa. Liittyminen 

verkkoon voi kestää jopa 45 sekunttia. 

 

Huom! Zeppelin Air asennusohjelmaa ei pitäisi käyttää muuhun kuin väliaikaiseen 

asetusten määritykseen.  

 

• Käyttämällä tietokoneen internet-selainta mene Zeppelin Air asetussivulle (oletus 

verkko-osoite https://169.254.1.1) ja hyväksy digitaalinen varmenne tarvittaessa. 

(Katso kuva 7.) 

• Huom: vaihtoehtoinen verkko-osoite Zeppelin Air setup sivulle on 

http://169.254.1.1. Tämän osoitteen käyttäminen on kuitenkin tietourvariski. Sivu ei 

sisällä salausta. 

• Ennen, kuin otat yhteyden kodin langattoman verkkoon, asetukset sivulla on 

mahdollisuus muuttaa Zeppelin Air nimeä. Nimen muuttaminen on suositeltavaa, jos 

verkossa on enemmän kuin yksi Zeppelin Air. Kirjoita uusi nimi (Zeppelin Air keittiö 

esimerkiksi) Zeppelin Air ruutuun ja valitse Käytä, paina "OK"  "Uusi asetus 

suoritettu onnistuneesti"-sivulla palataksesi asetukset-sivulle. 

• Valitse kotiverkon nimi pudotusvalikosta ja kirjoita salasana oikeaan ruutuun. 

Huolehdi että, kirjoitat salasanan oikein. 

• Kun olet valmis, klikkaa Liity-painiketta ja OK-painiketta seuraavassa 

valintaikkunassa, sulje Zeppelin Air-sivu. 

 

Huom: Jos kotiverkon nimeä ei aluksi näy asetussivulla pudotusvalikosta, lataa sivu. 

 

• Tietokoneen voi nyt irrottaa Zeppelin Air -verkosta ja liittää takaisin kodin 

langattomaan verkoon haluttaessa. Se voi myös liittyä uudelleen automaattisesti. 

• Zeppelin Air Merkkivalo palaa jatkuvana violettina, kun langaton verkkoyhteys 

on muodostettu. Tämä voi kestää jopa 15 sekuntia. 



 

Huom: Jos Zeppelin Air ei yhdistä kotiverkkoon, todennäköisesti vika on 

virheellisesti annetussa verkon salasanassa. Noudata palautusohjeita kohdassa 8 ja 

aloittaa verkon asennus alusta uudelleen. 



 


