
Huoneistoosi on nyt asennettu  
Kuitulaajakaista VDSL 50 M  ja Kaapeli-TV.

Säilytä tämä ohje.

Opas palveluiden  
käyttöönottoon

Tervetuloa  Lounean  asiakkaaksi!
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Kuitulaajakaistan käyttöönotto VDSL
Huoneistoosi on nyt asennettu Lounean kuitulaajakaista. Voit ottaa sen käyttöösi 
vaikka heti. Laajakaista kuuluu vastikkeeseen/vuokraan eli saat sen käyttöösi ilman 
lisämaksuja. 

Käyttöä varten tarvitset VDSL –modeemin, helpoimmin hankit modeemin Lounean 
palvelupisteestä, tarvittaessa myös korottomalla osamaksulla. 

Mikäli hankit modeemin muualta, varmista, että modeemi on VDSL2-yhteensopiva 
(Profiili 17a tai nopeampi). 

Suosittelemme mallia, jossa on mukana langaton yhteys eli WLAN. 

Modeemin asennus

(Ohje on tehty Lounean myymälle mallille Telewell EAV510, käyttäessäsi  
muuta modeemia tarkista termit päätelaitteen omista ohjeista)

Odota hetki, että yhteys muodostuu. Modeemin etupuolella syttyy 
valo kohtaan INTERNET. Tietokoneen voi nyt kytkeä kaapelilla kiinni 
modeemiin (esim. kohtaan LAN1), yhteys syntyy automaattisesti.

1. Selvitä missä asunnossasi on 
puhelinpistorasia. 
Useimmiten se löytyy eteisen 
tai makuuhuoneen pistorasian 
vierestä.  

2. Kytke pakkauksen mukana tullut  
kaapeli puhelinpistokkeeseen. 
Pistoke kytketään puhelinpistorasiaan 
ja kaapelin toinen pää modeemin 
takapaneelissa kohtaan DSL.

Lue myös s. 3 Langattoman yhteyden (WLAN) käyttöönotto

3. Kytke virtalähteen johto modeemin taka-
paneeliin kohtaan POWER ja virtalähde 
sähköpistorasiaan. 

Kytke modeemin virta päälle kohdasta 
SWITCH.

4.

5.

Vinkki!

Perusnopeus peruskäyttöön, mutta pienellä lisämaksulla saat reilusti 
vauhtia netinkäyttöösi. Kysy Lounealta tarjousta!

!
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Langattoman verkon (WLAN)  
käyttöönotto
Haluatko käyttää huoneistosi Internet-yhteyttä langattomasti esimerkiksi  
tabletilla tai kannettavalla tietokoneella? 

Melkein kaikissa uusissa VDSL-modeemeissa on mukana WLAN ominaisuus ja 
siten mahdollisuus langattoman verkon käyttöön. Näin otat sen käyttöön:

(Ohje on tehty Lounean myymälle mallille Telewell TW-EAV510, käyttäessäsi  
muuta modeemia tarkista termit päätelaitteen omista ohjeista)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Varmista, että modeemi on päällä ja yhteys verkkoon on kunnossa 
(INTERNET valo palaa). 

Oman modeemisi WLAN-verkkoon liittymistä varten tarvitset kaksi tietoa: 
verkon nimen (SSID) ja sen salasanan. Uusissa modeemeissa nämä ovat 
hyvin usein laitteen pohjassa/takapaneelissa olevassa tarrassa.

Laite hakee kaikki sen alueella olevat langattomat verkot ja listaa ne. 
Valitse se verkko, jonka nimi löytyi modeemisi tarrasta (SSID).

Tämän jälkeen laite kysyy verkon salasanaa,  
joka löytyy modeemisi tarrasta.  
Kirjoita salasana huolellisesti varmistaen,  
että jokainen merkki on oikein.  
Valitse tämän jälkeen yhdistä.

Yhteys on nyt muodostettu. 

Ota seuraavaksi esille laite, jonka haluat yhdistää WLAN-verkkoon 

• Älypuhelin tai tabletti: Valitse Asetukset, jonka alta löytyy  
esim. ”Yhteydet” tai ”WiFi”-valikko.  

• PC-läppäri: Klikkaa oikeasta alakulmasta Verkko-ikonia 

7. Laitteet muistavat langattoman verkon  
automaattisesti ja käyttävät sitä aina kun ovat verkon alueella.  

Vinkki!
Jos haluat muuttaa verkon nimeä ja/tai salasanaa, voit tehdä sen  
modeemin hallinnasta, useimmiten verkkoselaimen avulla.  
Ohjeet tähän löydät modeemin käyttöohjeista.

!
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Taloyhtiösi on tehnyt sopimuksen
kaapeli-TV -palvelusta. Hienoa!

Katselun aloittaminen
Kaapeli-TV -verkossa tarvitset TV-kuvan katselua varten kaapeliverkkoon
sopivan digiboksin tai television (DVB-C yhteensopiva).
Kun otat palvelun käyttöön tulee digiboksille/televisiolle tehdä uusi
kanavahaku. Ohjeet tähän löydät laitteesi käyttöohjeista. Jossain malleissa
vaaditaan myös tehdasasetusten palautus. Otathan huomioon, että tehdas-
asetustenpalautus nollaa kaikki television/digiboksin asetukset.
 
Vapaasti katsottavat peruskanavat kanavapaikkoineen sekä monipuolisen
kanavapakettitarjontamme löydät kotisivuiltamme osoitteesta lounea.fi

TV-kortti ja kanavapaketit
Uuden TV-kortin ja lisää laadukasta katsottavaa yli 160 kanavan valikoimasta 
voit tilata Lounealta. Tutustu valikoimaamme osoitteessa  
www.lounea.fi/kaapeli-tv tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme  
asiakaspalvelu@lounea.fi tai puh. 0800 30300.

Vinkki!

Lounean asiakastuki auttaa tarvittaessa ongelmatilanteissa

puh. 0800 30304 tai asiakastuki@lounea.fi. Palvelemme 24 h vuorokaudessa.

Kun hankit Lounealta TV-kortin, HD-kanavien katsomista varten tarvitaan

linkitys. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

!

Kaapeli-TV:n  
käyttöönotto



Sisältöä kaapeli-TV:lle
Tarjoamme kaapeli-TV:lle yli 160 kanavan verran mm. urheilua, elokuvia, 
sarjoja, dokumentteja, ajankohtaissisältöä ja lasten sisältöjä.  
Tutustu tarkemmin sisältöihin sivuillamme lounea.fi/kaapeli-tv

Mix-paketti on juuri sitä, mitä sinä haluat. Valitse laajasta 
valikoimasta 5 sinua kiinnostavaa kanavaa, ja vaihda niitä 
halutessasi vaikka joka kuukausi. Urheilua, elokuvia, doku-
mentteja, realitya, lastenohjelmia, uutisia, kielikanavia jne.

C More Total tarjoaa runsaan kattauksen urheilua aina 
rallista jalkapalloon ja jääkiekkoon. Lisäksi leffoja ja 
sarjoja Hollywoodista, Pohjoismaista ja Suomesta sekä 
C More Juniori perheen pienimmille.

250/50M 
Nopea netti 

monipuoliseen 
netin käyttöön. 

14,90 €/kk

500/100M 
Vauhdikas yhteys  

koko perheen  
aktiivikäyttöön.

 19,90 €/kk

1000/100M 
Huippunopea  

netti koko perheen  
tehokäyttöön,  

kaikille laitteille. 

29,90 €/kk

6

Lisää vauhtia laajakaistaasi

Jos haluat yhteyteesi lisää vauhtia, niin voit tilata nettiisi lisää nopeutta helposti  
OmaLouneassa osoitteessa omalounea.lounea.fi. Nopeuskampanjoissa ei ole määräaikaa. 
Yli 100M lisänopeudet vaativat G.Fast-modeemin, senkin saat ostaa Lounealta.



Elisa Viihde Viaplay
- suoratoistojen kingi!
Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelusta löydät lasten
ohjelmat, kotimaiset sekä kansainväliset elokuvat ja sarjat. 
Elisa Viihde Viaplayn Total-versio sisältää lisäksi upean 
urheilutarjonnan: Formula 1, Valioliiga, Bundesliiga, NHL,  
FIS hiihtolajit, Golf - ne kaikkein kovimmat urheilusarjat! 

Elisa Viihde Viaplay
Leffat, sarjat ja 
lasten sisällöt

Elisa Viihde Viaplay Total
Urheilut, elokuvat, sarjat ja 
lastenohjelmat

Elisa Viihde Viaplay on erillinen suoratoisto, jonka voit tilata riippumatta siitä onko 
sinulla ”Elisa Viihde”-palvelun tilaus. Tilaa sivuilta lounea.fi/elisa-viihde-viaplay

Tarjoamme monipuoliset tietoturvapalvelut kotisi laitteiden 
turvaamiseksi. Suojaa laitteesi ja tietosi verkkopankissa, 
sosiaalisessa mediassa ja muualla netissä. Muista suojata 
tietokoneesi lisäksi älypuhelimet, tabletit ja älykodinkoneet.

Lounean Verkkoturva on palomuuripalvelu, joka 
turvaa kaikki kiinteään nettiin liitetyt laitteet, joihin ei 
voi suoraan asentaa tietoturvaa mm. Äly-TV:t, 
älykodinkoneet, valvontakamerat ja muut älylaitteet. Verkkoturva 4,90€/kk

F-Secure TOTAL suojaa tietokoneesi, älypuhelimesi ja tablettisi. Palvelu sisältää  
suojan haittaohjelmia ja viruksia sekä kiristysohjelmia vastaan, verkkopankki- 
suojaustoiminnon sekä lapsien netinkäyttöön liittyvät aikarajoitukset ja sisällön- 
suodatuksen. Siinä on ID Protection –salasanojen hallinta ja se suojaa myös  
yksityisyytesi käyttäessäsi julkisia Wi-Fi –verkkoja. F-Securen hinnat alkaen 3,95€/kk.

Tilaa tietoturvapalvelut osoitteesta www.lounea.fi tai asiakaspalvelustamme.

Huolehdi tietoturvasta
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lounea.fi

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu ma-pe 8.30 – 16.30
(tilaukset, laskutus jne.)

puh. 0800 30300  / asiakaspalvelu@lounea.fi

Tekninen asiakaspalvelu 24/7
(vikailmoitukset, tekninen tuki)

puh. 0800 30304 / asiakastuki@lounea.fi

Seuraa meitä somessa:


