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Laitteen asennus
TW-EAV510 AC-laite liitetään kolmeen eri fyysiseen liitäntään xDSL (WAN) ,
Ethernet (LAN)tai 3G/4G/LTE USB 2.0 portin kautta.
3G/4G/LTE ”mokkuloiden” kanssa tulee aina käyttää vähintään 30-50 cm
USB-kaapelia laitteen ja mokkulan välissä. Sijoita laite paikkaan josta
parhaiten saat liitännät tehtyä ja varmista, että virtalähteelle on pistorasia.
Laitetta ei kuitenkaan saa laittaa paikkaan, jossa se joutuu kosteudelle tai
korkealle lämpötilalle (auringon paiste) alttiiksi. Varmista, että kaapelit on
sijoitettu siten, ettei niiden vahingoittuminen ole todennäköistä. Laite voidaan
sijoittaa kotijakamoon, hyllylle tai työpöydälle, jossa etuna on nähdä laitteen
merkkivalojen (LED) toiminta mahdollisissa häiriö- ja vikatilanteissa.

Laite sähköverkkoon
Laitteessa tulee käyttää mukana tulevaa virtalähdettä (12V 2.0A).

ADSL- ja VDSL-KÄYTTÖ
1. Kytke virtalähteeltä tuleva johto laitteen virtaliittimeen, joka on
takapaneelissa ja sen jälkeen kytke virtalähde lähimpään sähköpistorasiaan.
2. Liitä työaseman Ethernet-kaapeli laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin
1-3. Ethernet-portti 4 on tarkoitettu esim. iptv-palveluille ja pelikonsoleille.
Ethernet-portista 4 tulee julkiset IP-osoitteet.
3. Tämän jälkeen kytketään laite televerkkoon laitteen mukana tulevalla RJ-11
kaapelilla. Kaapelin toinen pää kytketään puhelinpistorasiaan ja toinen pää
laitteen takana olevaan RJ-11-liittimeen.
4. Kun laitteen liitäntäasennukset ovat valmiit, kytke virrat päälle laitteeseen.
Kytke laitteeseen sähkö laitteen virtakytkimestä. Kun laitteessa on virta päällä
laitteen LED-valot alkavat vilkkua ja laite käynnistyy. Laitteen käynnistyminen
kestää noin 30-50 sekuntia.
5. Sen LAN-portin valo palaa, jossa on Ethernet-kaapeli kytkettynä. DSL-valo
alkaa laitteen paneelissa vilkkua vihreänä ja jää palamaan kiinteästi, kun
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yhteys on muodostunut. Internet-valo syttyy, kun laite on saanut IP-osoitteen
operaattorilta.
3G/4G/LTE ja Internet-yhteydet
1. Kytke virtalähteeltä tuleva johto laitteen virtaliittimeen, joka on
takaneelissa ja sen jälkeen kytke virtalähde lähimpään sähköpistorasiaan.
2. Kytke USB-sovitin USB-porttiin
Katso alla olevasta linkistä tuetut USB-sovittimet
https://www.telewell.fi/files/mokkulat.pdf
Suositus on TeleWell TW-LTE tai TW-3G HSPA+ 28 Mbps sovittimet
3. Liitä työaseman Ethernet-kaapeli laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin
4. Kun laitteen liitäntäasennukset ovat valmiit, kytke virrat päälle laitteeseen.
Kytke laitteeseen sähkö laitteen virtakytkimestä. Kun laitteessa on virta
päällä laitteen LED-valot alkavat vilkkua ja laite käynnistyy. Laitteen
käynnistyminen kestää noin 30-50 sekuntia
5. Sen LAN-portin valo palaa, jossa Ethernet-kaapeli on kytkettynä. Myös
USB-portin valo syttyy
6. Internet-valo syttyy, kun laite on saanut operaattorilta IP-osoitteet.
IP-osoite tulee, mikäli APN-tieto on laitteen asetuksissa oikein.
Oletuksena laitteen APN-tieto on internet.
7. Tarkista oikea APN-tieto operaattoriltasi. Mikäli liittymäsi APN-tieto on
internet, ei mitään asetuksen muutoksia tarvita. Mikäli APN-tieto on jokin
muu, tulee laitteen hallintaohjelmassa muuttaa APN-tieto oikeaksi. Kts.
kohta 3G/4G/LTE-asetukset.
WAN-KÄYTTÖ
1. Kytke virtalähteeltä tuleva johto laitteen virtaliittimeen, joka on
takaneelissa ja sen jälkeen kytke virtalähde lähimpään sähköpistorasiaan.
2. Liitä Ethernet-kaapeli WAN-porttiin (käyttö kuitu-/taloyhtiö- ja
ethernet-liittymät)
3. Liitä työaseman Ethernet-kaapeli laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin
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4. Kun laitteen liitäntäasennukset ovat valmiit, kytke virrat päälle laitteeseen.
Kytke laitteeseen sähkö laitteen virtakytkimestä. Kun laitteessa on virta
päällä laitteen LED-valot alkavat vilkkua ja laite käynnistyy. Laitteen
käynnistyminen kestää noin 30-50 sekuntia
5. Sen LAN-portin valo palaa, jossa Ethernet-kaapeli on kytkettynä. Myös
WAN-valo syttyy
6. Internet-valo syttyy, kun laite on saanut operaattorilta IP-osoitteet

Tärkeää:
Valmistaja on tehnyt laitteen käyttöönotot asiakkaille
käyttäjäystävälliseksi niin, että peruskäytössä
hallinta-asetuksiin ei ole tarpeen mennä ja silloinkin on
tiedettävä, mitä on tekemässä. Hallintaliittymän useimmat
ominaisuudet on tarkoitettu vain ammattilaisille.
Langattoman verkon salausavain on merkitty laitteen takaosaan
(WLAN-key).

Tehdasasetukset-painike
Laite voidaan palauttaa tehdasasetuksille (Factory Settings) laitteen takana
olevasta Reset-painikkeesta. Sen voi tehdä käyttämällä kuulakärkikynän terää
tai paperiliitintä. Toimi seuraavasti:
1. Kytke laitteesta virta ja pidä Reset-painiketta alhaalla.
2. Kytke virta laitteeseen kun painike on edelleen alas painettuna.
3. Odota 10 sekuntia ja vapauta Reset-painike ja laite käynnistyy
tehdasasetuksille.
4. Tehdasasetuksille palautuminen ja uudelleen käynnistyminen kestää 30-60
sekuntia.
Muista, että toimenpide poistaa laitteesta kaikki tallennetut asetukset, mukaan
lukien käyttöoikeudet ja IP-asetukset. Laitteen oletus-IP-osoitteeksi palautuu
192.168.0.254 ja aliverkon peitteeksi tulee 255.255.255.0 ja oletussalasana
on ”admin”, mikäli niitä on muutettu.
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Verkkoyhteydet
DSL-yhteyden (ADSL tai VDSL2) liittäminen
Liittämiseen käytetään laitteen mukana tulevaa puhelinpistotulppaa, johon
liitetään RJ-11-liittimin varustettu kaapeli. Puhelinpistotulppa kytketään
puhelinpistorasiaan ja toinen pää laitteen takapaneelissa olevaan RJ-liittimeen
(DSL). Jos käytetään alipäästösuodinta (splitter) seuraa sen mukana tulevia
ohjeita tai ota yhteyttä palvelun tarjoajaan (operaattoriin). DSL-yhteys on
yhteys ulkoverkkoon ja samalla yhteys Internet-verkkoon. Se on fyysinen
yhteys palveluntarjoajan liityntäverkkoon ja samalla koko Internetiin.
Ethernet-yhteyden liittäminen
Laitteeseen voidaan liittää yksittäisiä tietokoneita tai muita Ethernet-laitteita,
joita varten takapaneelissa on 10/100/1000Base-TX-liitännät. Liitettävien
laitteiden tulee toimia nopeudella 10/100/1000 Mbps, jos nopeus on suurempi
kuin 100 Mbps, laitteen automaattinen nopeudensovitus sovittaa nopeuden
100 Mbps sekunnissa. Varmista, että liitettävässä laitteessa on automaattinen
nopeudensovitus päällä. Käytä laitteen liittämiseksi työasemaan tavallista
hyvälaatuista RJ-45-päätelaitekaapelia. Jos liität laitteen johonkin
verkkolaitteeseen, tarvitaan ns. ristikaapelia, ellei liitettävässä laitteessa ole
kytkintä (MDI-X), jolla ristiinkytkentä tehdään tai porteissa on ominaisuutena
kytkentätavan tunnistus. Varmista, että kanavapituus ei ylitä 100 metriä.
Kytkimen liittäminen laitteeseen
Liitä laite tavallisella työasemakaapelilla Ethernet-kytkimen ulos lähtevään
porttiin (Uplink). Jos laitteita on useampia, liitetään ne samalla tavoin.
Tietokoneen liittäminen laitteeseen
Tietokone liitetään laitteeseen käyttämällä tavallista RJ-45-liittimin varustettua
työasemakaapelia. Toinen pää tulee laitteen takana olevaan Ethernet porttiin
ja toinen tietokoneen verkkoliitäntään (verkkokortti).

Asetukset
Osiossa käydään läpi, miten tämän reititinlaitteen (TW-EAV510 AC) asetukset
tehdään käyttämällä selainpohjaista asetustenhallintaa.

Selainpohjainen asetustenhallinta
Yhteys laitteeseen (toimii Linux-, Mac- tai Windows –työasemassa)
Laitteen oletus-IP-osoite on 192.168.0.254 ja aliverkon peite 255.255.255.0.
Käyttäjä voi muokata laitteen asetuksia Internet-selainta käyttäen. Laite
käyttää yhdyskäytävää ja DNS-nimipalvelinta ja käyttäjän pitää tarkistaa oman
tietokoneen TCP/IP-asetukset seuraavasti:
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1. Aseta oma tietokone samaan verkkoon, jossa reititinlaite on. Oman
työaseman IP-osoitteeksi asetetaan osoite, joka on väliltä 192.168.0.100-200.
2. Aseta oman työaseman yhdyskäytäosoitteeksi (default gateway)
reititinlaitteen osoite 192.168.0.254.
3. Aseta
oman
työaseman
DNS-nimipalvelimen
käytössä
olevan
nimipalvelimen IP-osoite. Kun edelliset asetukset on tehty, kirjoita
web-selaimen URL-osoitekenttään reititinlaitteen IP-osoite (192.168.0.254) ja
paina Enter. Selain avaa sisäänkirjautumisikkunan (kuva alla).
4.

Kirjoita User name -kenttään “admin” ja Password-kentään “admin”. Jos
hallintaikkuna ei avaudu ja saat ilmoituksen ”Page Cannot be Displayed”
siirry oppaan kohtaan “Ongelmanratkaisut”.
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Laitteen yleistiedot
Sisäänkirjautumisen jälkeen aukeaa Device Info –ikkuna. Napauta hiirellä
ikkunan vasemmalla olevia valintoja Device Info tai Summary, joka avaa
seuraavan näkymän.
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Tiivistelmä (Summary)
Laitteen yleistiedot (Device info) alla ensimmäinen valinta on tiivistelmä
(Summary). Napauta hiirellä Symmary-valintaa. Ikkunassa kerrotaan
parhaillaan käytössä olevan laitteen tiedot DSL-yhteyden tilasta, laitteen
ohjelmistoversiosta, lähiverkon IP-osoitteista ja DNS-nimipalvelimen
osoitteesta.
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Ulkoverkko (WAN)
WAN Info –ikkunaan päsee napautamalla Device Info -valikon WANpainiketta. Ikkuna kertoo ulkoverkon tilan ja asetukset.

Tilastot (Statistics)
Tilastot (Statistics) –valinta sisältää tilastollista tietoa lähi- ja ulkoverkon
palveluista ja niiden toiminnasta. Valitse Device Info –valikosta kohta
Statistics ja valitse edelleen LAN (lähiverkko), jolloin seuraava ikkuna tulee
näytölle.

Lähiverkko (LAN)
Lähiverkon tilastoikkuna (Statistics – LAN) kertoo kunkin Ethernet-liitännän
kautta lähteneen ja saapuneen liikenteen sekä liikenteen virheet.
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WAN Service
Ulkoverkon palveluista saadaan tietoa WAN Service –ikkunasta. Se kertoo
tilastoin liittymään tulleesta ja liittymästä lähteneestä liikenteestä sekä
mahdollisista liikennevirheistä. Valitse Statistics -valikon alta kohta WAN
Service (ulkoverkon palvelut).

ATM (xTM)
Tilastoihin pääsee valitsemalla Statisticks -valikosta kohdan xTM, jolloin xTM
–ikkuna aukeaa. Ikkunassa kerrotaan ulkoverkon ATM-yhteyden (ADSL)
tilastoista.

12

xDSL (ADSL tai VDSL2)
Operaattorin verkkoyhteyden XDSL-ikkunaan pääsee valitsemalla
Statistics-valikosta kohdan XDSL , josta avautuu xDSL-yhteyden tilastotiedot
tulevasta ja lähtevästä liikenteestä. Ikunasta on myös mahdollisuus tehdä
yhteyden bittivirhesuhdetesti (BER).
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Reititys (Route)
Laitteen yleistiedot Device Info -valikosta valitsemalla kohta Route saadaan
ikkuna joka kertoo reititykseen liittyvistä tiedoista.

ARP
Tiedot, miten laitteessa selvitetään osoitteita, saadaan Device Info -valikon
kohdasta ARP, joka kertoo ARP-asetusten tilasta ja protokollasta.

DHCP
Istunkohtaiset IP-osoitteet saadaan DHCP-osoitepalvelusta, jonka tiedot
saadaan näkymään Device Info -ikkunan DHCP-valikosta, jota napauttamalla
aukeaa DHCP Leases -ikkuna.
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Laajennetut asetukset
(Advanced Setup)
Luvussa käsitellään laitteen ominaisuuksia ja asetuksia yksityiskohtaisesti.
Tässä käsitellään verkonhallintaa, turvallisuusominaisuuksia, hallintatyökaluja,
reitityksen hallintaa sekä ominaisuuksia, jotka liittyvät suorituskyvyn hallintaan
ja ongelmanratkaisuun. Laite toimii oletuksena seuraavissa palveluissa
siten, että laite hakee automaattisesti DHCP-toiminteella IP-asetukset:
ADSL2+/VDSL2+
- Operaattorit ; Elisa, Saunalahti, Finnet, Sonera, Nebula, DNA -liittymät
3G/4G/LTE liittymät ja tarvittavat mokkulat/tikut ;
Elisa, Sonera, DNA ja Saunalahti palvelussa APN-asetus on ”internet”
tai ”internet.saunalahti”. Asetus muutetaan tarvittaessa laitteen
hallintaohjelmassa.
Tuetut tikut löytyvät linkistä; https://www.telewell.fi/files/mokkulat.pdf
(Lisää tukea 3G/4G/LTE tikuille tehdään tarpeen mukaan)
Suositeltavat tikut ovat
TW-LTE
https://www.telewell.fi/fi/tuote/3g4glte-tuotteet/TW-LTE4G/tw-lte-4g3g-modeemi

TW-3G HSPA +
https://www.telewell.fi/fi/tuote/3g4glte-tuotteet/image001/tw-3g-hspa
Muissa tekniikoissa voit tiedustella lisää myynti@telewell.fi tai katsoa ohjeita
www.telewell.fi -sivustolta.

Layer2 Interface
Kun siirrytään DSL ATM Interface Configuration -ikkunaan, valitaan
Advanced Setup ja sitten Layer 2 Interface ja lopuksi ATM Interface, jossa
laitteen ATM-liitännän voi poistaa tai lisätä. Jos laitetta käytetään ensimmäistä
kertaa ilman toimittajan asetuksia, on lisättävä yksi ATM-liitäntä (ATM
Interfce).
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ATM-liitäntä (ATM Interface)
ATM-liitännän ATM PVC Configuration -ikkunan kautta on mahdollista tehdä
ja muuttaa ATM-yhteyden parametreja. Anna oman palveluntarjoajasi VPI
(Virtual Path Identifier) ja VCI (Virtual Channel Identifier) polku- ja
kanavanumerot. Ikkunan kautta voidaan asettaa myös DSL-yhteydelle
tyypinmukaisia (DSL Link Type) valintoja kuten PPPoA、IPoA ja EoA (EoA on
PPPoE, IPoE ja Bridge). Valitse pudotusvalikosta, mitä kapselointitapaa
(Encapsulation Mode) käytetään ja lopuksi hyväksy ja tallenna valinnat
painamalla Apply / Save -painiketta.
Huomaa: Oletusarvoisesti laite toimii toimitusasetuksilla oikein ja näiden
asetusten muuttaminen on erikoistapauksissa tarpeen.
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VDSL2 (ptm) -liitäntä
VDSL2 (ptm) interface –ikkunasta voi lisätä, poistaa tai muuttaa VDSL WAN
Layer 2 –liitännän yhteyksiä. Valitse VDSL2 (ptm) Interface Layer2 Interface
–valikosta, josta aukeaa VDSL(ptm) WAN Interface –asetusikkuna.

VDSL WAN -asetukset
Asetuksia muokataan valitsemalla ikkunasta lisää (Add) tai muokkaa (Modify).
Lopuksi, valitse Apply/Save (hyväksy ja tallenna) -painike, jolla vahvistetaan
muutokset.
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Ethernet-liitäntä (ETH interface)
ETH WAN Interface Configuration -ikkunasta voi lisätä, poistaa tai muokata
yhden Ethernet WAN Layer2 -liitännän yhteydet. Avaa kohta ETH Interface
valikosta Layer2 Interface ja ETH WAN Interface Configuration -ikkuna
avautuu.

ETH WAN –asetukset
Jos valitset kohdat lisää (Add) tai muokkaa (Modify) ETH Interface Connection
-ikkunassa ETH WAN Configuration -ikkuna avautuu.
Valitse portiksi Eth4, joka vastaa WAN–porttia laitteen takana.
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Laajaverkkopalvelu (WAN Service)
Laajaverkkopalvelun asetuksiin pääsee valitsemalla kohta WAN Service
valikosta Advanced Setup. Ikkunan kautta WAN-liitännän asetuksia voidaan
muokata. Jos käytät WAN Interface -asetuksia ensimmäisen kerran, valitse
aluksi painike lisää (Add).

WAN Service Interface Configuration mahdollistaa Layer 2 -liitännän tähän
palveluun. Valitse lisää (Add) ja seuraava tulee näytölle.

Näiden ikkunoiden kautta on valittavissa tarkoitukseen sopivin yhteystyyppi.
Valittavina ovat PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE), IP over
Ethernet (IPoE), IP over ATM (IPoA) ja Bridging (siltaus), joista seuraavassa
tarkemmin.
19

WAN Service Configuration – PPPoE
Kun käytetään tilaa PPP over Ethernet (PPPoE) tulee valinta aktivoida
ikunassa päälle (kuva). Tästä ikkunasta valitaan tarvittaessa myös
IPv6-palvelut käyttöön. Kun valinnat on tehty, siirry seuraavaan ikkunaan
valitsemalla Next (seuraava). Pohjanmaan puhelimen asetukset: katso tästä
alla olevasta linkistä tarkemmat ohjeet
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WAN Service Configuration – PPPoE
Tämä on ikkuna, joka mahdollistaa käyttäjänimen (Username) ja salasana
(Passwrod) muuttamisen PPP-yhteydelle. Nämä tiedot saadaan
yhteyspalvelun tarjoajalta. Tällä sivulla voidaan antaa tarvittaessa myös toinen
IP-osoite. Kun valinnat ikkunaan on tehty, siirry seuraavaan ikkunaan
valitsemalla Next (seuraava).
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WAN Service Configuration – IPoE
Tässä ikkunassa määritellään laajaverkkopuolen IP-asetukset liitännälle.
Tähän tarvittavat tiedot saat yhteyspalvelun tarjoajalta. Kun asetukset on tehty,
valitse Next (seuraava).

WAN Service Configuration – Bridging (siltaus)
Valitse ikkunan yläosasta kohta Bridge (siltaus) aktiiviseksi ja sen jälkeen
Next.
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Lähiverkko (LAN)
Lähiverkon (LAN) IP-osoite voidaan muokata aina tarpeen mukaan. Monet
käyttäjät haluavat löytää itselleen sopivia verkon käyttötapoja
DHCP-palvelujen kanssa ja hallita oman IP-verkkonsa. Tämän laitteen
IP-osoitteiden käyttö voidaan perustaa DHCP:n käytölle. Kun laitetta
käytetään lähiverkossa, on DHCP-palvelun käyttämän osoitevarannon oltava
yhdenmukainen verkon muiden osoitteiden kanssa. Käytettävissä olevat
IP-osoitteet, jotka DHCP-palvelu tarjoaa, voidaan muuttaa automaattisesti, jos
reitittimen IP-osoite muuttuu.
LAN setting
Lähiverkon osoiteasetuksia muutetaan Local Area Network (LAN) Setup
-ikkunasta, valitsemalla Advanced Setup valikosta kohta LAN. Kun asetukset
on annettu, hyväksy ja vahvista valinnat painamalla Apply / Save -painike.
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IPv6 Autoconfig
Huomautus!
IPV6-rajapinnassa on oletuksena RADVD -toiminto jolla haetaan
IPv6-osoiteavaruus automaattisesti ja jaetaan annettu IPV6-osoiteavaruus
IPv6-proxyn kautta sisäverkon koneille jos niissä on automaattinen IPv6
asetus. (Testattu Nebula IPv6-palvelussa)
IPv6 Autoconfig –ikkunan kautta on mahdollista tehdä lähiverkon liitäntään
(LAN Interface) IPv6-asetukset. Se tehdään valitsemalla Advanced Setup ja
edelleen LAN ja lopuksi IPv6 Autoconfig. Kun asetukset on tehty, vahvista ja
hyväksy tehdyt asetukset valitsemalla
Apply / Save -painike.
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Ethernet-portti (Ethernet Port)
Ethernet-porttien asetukset tehdään Ethernet Port -ikkunassa. Sinne pääsee
valitsemalla Advanced Setup -valikosta kohdan Ethernet Port. Valinnoilla
voidaan kukin portti tarvittaessa pakottaa, joko kaksi- tai vuorosuuntaiseen
liikenteeseen 10/100/1000 Mbps nopeudelle tai portti neuvottellaan
automaattisesti asetukset Auto Negotiate (oletuksena). Ikkunasta nähdään
myös portin tila Disconnect (ei aktiivisena) Connected (käytössä). Kun
asetukset on tehty, vahvista ja hyväksy tehdyt asetukset valitsemalla Apply /
Save -painike.

Osoitteenmuutokset (NAT)
Virtual Servers
Asetuksiin pääsee valitsemalla Advanced Setup -valikosta kohdan NAT ja
edelleen kohdan Virtual Servers, jolloin seuraava ikkuna avautuu.
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Jos halutaan lisätä virtuaalipalvelin, valitaan ikkunasta painike Add (lisää),
jolloin virtuaalipalvelinikkuna NAT - Virtual Servers avautuu.

Sovellusporttien asetukset (Port Triggering)
Eräät sovellukset kuten pelit, videoneuvottelut, etäyhteyssovellukset ja eräät
muut sovellukset tarvitsevat käyttöönsä reitittimen tietyn sovellusportin, joka
palomuurista tarvittaessa avataan, jotta sovellus toimii. Näihin asetuksiin
pääsee valitsemalla jo käytössä oleva sovellus tai luomalla kokonaan uusi
(Custom application). Valitse Add (lisää) –painike, josta portin
sovelluskohtainen määrittely voidaan tehdä.
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Lisäysvalinnassa (Add), kun NAT – Port triggering -ikkuna on avattuna, valitse
sovellus aktivoimalla kohta Select an application ja pudotusvalikosta
käytössä oleva sovellus tai valitsemalla Custom application -kohta ja
antamalla sovellukselle tarvittavat säännöt, joita kentissä kysytään. Lopuksi
hyväksy ja vahvista tehdyt valinnat painamalla Save/Apply. Uuden
sovelluksen asetukset tulevat ikkunaan.
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DMZ-tietokone (DMZ Host)
Niitä sovelluksia varten, jotka eivät ole yhteensopivia NAT-menettelyn kanssa,
tukee laite DMZ:n IP-osoitetta lähiverkossa (LAN) yksittäiselle laitteelle.
Kyseinen IP-osoite ei ole suojattu NAT-osoittestuksen taakse ja onkin sen
vuoksi näkyvä Internetiin tietyn tyyppiselle ohjelmalle. On pidettävä mielessä,
että jokainen asiakastyöasema DMX-alueella on alttiina erilaisille verkon
turvallisuusriskeille. Jos käytetään DMZ-aluetta, on varmistettava, että alueella
olevat työasemat ovat riittävästi suojattu, jotta DMZ:n kautta ei lähiverkon
laitteet tule uhatuiksi. DMZ:n IP-osoite annetaan palvelimelle tai lähiverkon
laitteelle ja valinta hyväksytään valitsemalla Save/Apply painike.

ALG (Algoritm)
ALG -ikkunaan pääsee valitsemalla Advanced Setup ja edelleen NAT ja ALG. Ikkunasta
voi kytkeä ALG-toiminnon päälle (Enabled) tai pois päältä (Disabled). You can enable and
disable the ALG functions in the new page. Kun valinnat on tehty, hyväksy ja vahvista
valinnat valitsemalla Save/Apply.
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Turvallisuus (Security)
Turvallisuus (Security) -ikkuna avautuu kun valitaan Advanced
Setup-valikosta kohta Security. Security tulee näkyviin sen jälkeen kun
ulkoverkon (WAN) liitännän ominaisuuksia on muokattu PPPoA, PPPoE, IPoE
tai IPoA:ssa.

IP-suodatus (IP Filtering)
IP-suodatus – Ulos lähtevä liikenne
Ikkunassa voidaan asettaa suodatussääntöjä uloslähtevälle (Outgoing)
liikenteelle. Napauta painiketta change default policy ja muuta
suodatussääntöjä. Nyt oletuksena olevat säännöt estävät (Blocked)
lähiverkosta ulos menevän liikenteen, mutta jotakin IP-liikennettä voidaan
hyväksyä asetettuihin suodattimiin. Jos olet tekemässä uloslähtevälle
liikenteelle suodatinta, valitse Add. Oletusarvoisesti mitään suodatinpolitiikkaa
ei asetuksissa ole valmiina.
Kun valitaan lisää (Add), tulee oletusohjeeksi suodatukseen hyväksytty
(Accepted), joka tarkoittaa, että ulos menevä IP-liikenne lähiverkosta on
sallittu, mutta tiettyä liikennettä voidaan estää asettamalla suodattimia. Jos teit
asetuksia liittymän ulosmenevälle suodatukselle, valitse lisää (Add).
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Tässä osassa annetaan tarvittavat tiedot. Parametrien selitys tulee
seuraavassa. Vahvista ja tallenna uloslähtevän liikenteen IP-suodattimen
asetukset valitsemalla Apply / Save.

IP-suodatus – tuleva liikenne
Seuraavasta ikkunasta päästään luomaan saapuvan liikenteen (Incoming)
suodattimelle säännöt. Oletusarvoja pääsee muuttamaan valitsemalla change
default policy -painikkeen.
Nyt oletuksena olevat säännöt on hyväksytty (Accepted), joka tarkoittaa sitä,
että ulkoverkosta (WAN) tuleva IP-liikenne on sallittua, mutta suodattimilla
voidaan rajoittaa halutun sovelluksen liikennettä. Kun halutaan luoda
saapuvalle liikenteelle uusi suodatin, valitse Add -painike.

Nyt oletuksena olevat säännöt ovat estotilassa (Blocked), joka tarkoittaa sitä,
että ulkoverkosta (WAN) tuleva I-liikenne on estetty, mutta suodattimien avulla
voidaan haluttua liikennettä päästää läpi. Kun halutaan luoda saapuvalle
liikenteelle uusi suodatin, valitse Add-painike.
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Syötä tulevaan ikkunaan tarvittavat tiedot, jotka on määritelty seuraavassa
kuvassa. Hyväksy ja tallenna tekemäsi asetukset valitsemalla Apply / Save
-painike.
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MAC-suodatus (MAC filter)
MAC-osoitteiden suodatusikkunassa (MAC Filtering Setup) on mahdollista
suodattaa liikenteestä haluttuja MAC-osoitteita. Valitse valikosta Advance
Setup ja edelleen kohta Security ja sen alta kohta MAC Filtering josta
avautuu MAC Filtering Setup –ikkuna.

Kun valitset lisää (Add) MAC-suodatin (MAC Filter), avautuu suodattimien
muokkausikkuna.
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Valvonnan ohjaus (Parental Control)
Tämän ikkunana kautta voidaan kieltää tai rajoittaa tietyn MAC-osoitteen
käyttöä.

Aikarajoitukset (Time Restriction)
Kun halutaan estää jonkin tietyn MAC-osoitteen liikennöiminen, valitse Add
-painike.
MAC-osoite on määrämuotoinen heksadesimaalinen merkkijono
(xx:xx:xx:xx:xx:xx), jolla laitteen verkkoliitäntä yksilöidään. Tämän
ominaisuuden avulla voidaan jonkin laitteen MAC-osoite estää liikennöimästä
lähiverkossa (LAN).
MAC-osoitteen esto asetetaan päälle siten, että kenttään Username
(käyttäjänimi) annetaan käyttäjänimi. Kohta Browser’s MAC Address
asetetaan aktiiviseksi, jolloin yhteydessä olevan laitteen MAC-osoite tulee
näkyviin tai valitsemalla kohta Other MAC Address jossa voidaan syöttää
käsin muita estettäviä MAC-osoitteita. Viikkotaulukosta (Days of the week)
voidaan aktivoida päivät, milloin esto on voimassa ja sitä voidaan vielä
tarkentaa alkamisajalla Start Blocking Time ja päättymisajalla End Blocking
Time. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla Save/Apply -painike.
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URL-suodatin (URL Filter)
Ikkunana kautta voidaan määritellä mitä URL-osoitteita laite päästää läpi. Lista
voidaan tehdä kahdella tavalla. Valitsemalla URL List Type -kohdasta Exclude
(poissulkeva) tai Include (mukaan tuleva) ja sen jälkeen luodaan lista
valitsemalla Add –painike.

Anna haluttu URL-osoite kohtaan URL address ja sovellusportin numero
kohtaan Port Number ja vahvista ja tallenna vielä valinnat painamalla Apply /
Save -painiketta.
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3G/4G/LTE-käyttö ja -asetukset
Laitteen 3G/4G/Lte-asetuksiin pääsee valitsemalla Advanced Setup ja
edelleen 3G, jolloin 3G-ikkuna avautuu. Ikkunan kautta tehdään reititinlaitteelle
asetukset, joissa määritellään, miten 3G laitteessa toimii. Kun valinnat on tehty
hyväksy ja tallenna asetukset valitsemalla Save/Apply -painike. APN
code-kohtaan kirjoitetaan oman operaattorin tukiaseman nimi. Sonera, Dna,
Elisa APN = internet, Saunalahti APN = internet tai internet.saunalahti.
Tarkista APN-tieto omalta operaattoriltasi.
Muuta vain APN code -kenttään operaattorisi asetus ohjeiden mukaisesti!
Oletus ”internet” toimii useimmilla operaattoreilla sellaisenaan. Modem
Type –kohdassa voi olla auto-asetus, jolla tuetut tikut toimivat

Driver add -painike ja sen toiminta on selostettu englanninkielisessä ohjeistuksessa.
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Palvelun laatu (Quality of Service)
Palvelun laatuparametrien QoS (Quality of Service) mahdollistaa reititinlaitteen
dataliikenteen luokituksen sovelluksen vaatimuksia vastaavaksi. Ominaisuus
on välttämätön esimerkiksi reaaliaikaisia sovelluksia (VoIP, IPTV jne.)
käytettäessä. QoS-ominaisuudella voidaan ehkäistä sovellukseen kohdistuva
kilpailevan liikenteen uhka, joka häiritä sovellusta. Periaate on, että tärkeät
sovellukset palvellaan ensin ja vasta sen jälkeen muut. QoS-ominaisuuksien
(dataliikenteen hallinta) ikkunaan QoS – Queue Management Configuration
-ikkunaan päästään valitsemalla Advanced Setup -valikosta kohta Quality of
Service. Kun olet tehnyt määrittelyt, hyväksy ja tallenna tehdyt muutokset
valitsemalla Save/Apply -painike.
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Palvelujonot (Qos Queue)
Palvelujonojen käsittelyyn pääsee valitsemalla Quality of Service valikon alta
kohdan QoS Queue, josta avautuu ominaisuuksien määrittelyikkuna. Uuden
rivin lisääminen QoS-määrittelyihin tapahtuu valitsemalla lisää (Add) -painike.

Seuraavassa ikkunassa syötetään kullekin QoS-jonolle halutut ominaisuudet
verkkoliitäntäkohtaisesti. Kun määrittely on tehty, hyväksy ja tallenna tehdyt
valinnat Apply / Save -painikkeella.
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QoS-luokittelu (QoS Classification)
Luokitteluikkunaan pääsee valitsemalla Advanced Setup –valikosta kohdan
Quality of Service ja edelleen kohdan QoS Classification. Ikkunasta
voidaan valita joko lisääminen (Add) tai poistaminen (Remove).

Käytä tätä ikkunaa uuden liikenneluokan tekemiseen, jolla lähtevä liikenne
luokitellaan. Määrittelyn avulla IP-kehyksien prioriteettiominaisuuksia
parannetaan tai ylikirjoitetaan aikaisemmat liikenneluokat. Tämä vaikuttaa
IP-kehyksen otsakkeen DSCP-tavujen sisältöön. Sääntö sisältää luokan
nimen ja vähintään yhden säännön. Muista kuitenkin, että kaikki ikkunassa
annetut säännöt tulevat näkyviin kun sääntö otetaan käyttöön. Vahvista ja
hyväksy asetukset valitsemalla Apply / Save -painike.
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Reititys (Routing)
Reititysasetusten ikkunaan pääsee valitsemalla Advanced Setup -valikosta
kohdan Routing (reititys)

Oletusyhdyskäytävä (Default Gateway)
Oletusyhdyskäytävän (Default gateway) liitäntäluettelo voi sisältää useita
julkisen verkon (WAN) liitäntöjä kuten oletusyhdyskäytävän, joista on
ainoastaan yksi voi olla käytössä sen mukaan, miten ne on priorisoitu.
Ensimmäinen on korkeammalle priorisoitu ja taas viimeinen on matalimmalle
priorisoitu kun verkkoliitäntä on käytössä. Priorisointijärjestystä voidaan
muuttaa, poistaa kaikki ja lisätä ne tarvittaessa takaisin. Lopuksi hyväksy ja
tallenna muutokset valitsemalla Apply / Save –painike.

Staattinen reititys (Static Route)
Staattinen reitti voidaan määritellä Advanced Setup -valikon kohdasta
Routing (reititys) ja edelleen Static Route (kiinteä reitti), josta aukeaa
seuraava näkymä. Reitin lisääminen tapahtuu valitsemalla Add (lisää).
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Syötä kiinteän reitin tarvitsemat tiedot ikkunaan Routing – Static Route Add
ja lopuksi vahvista ja hyväksy muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.

Politiikan reititys (Policy Routing)
Politiikan (sääntöjen) reititysasetuksiin pääsee valitsemalla Advanced Setup
-valikosta kohdan Routing ja edelleen Policy Routing. Politiikan määrittely
tapahtuu valitsemalla ikkunasta kohdan lisää (Add).

Syötä politiikan reitityksen tarvitsemat tiedot ikkunaan Policy Routing Setup
ja lopuksi vahvista ja hyväksy muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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RIP (Routing Information Protocol)
Reititysprotokolla RIP otetaan laitteessa käyttöön aktivoimalla (Enabled)
haluttu liitäntä. Tämän lisäksi on määriteltävä liitännälle (Interface) sekä
protokollan versio (Version) ja toiminta (Operation). Tee asetusvalinnat
Routing – RIP Configuration -ikkunaan ja lopuksi vahvista ja hyväksy
muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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Nimipalvelin (DNS)
Laitteen nimipalvelimeen, DNS (Domain Name Server), pääsee valitsemalla
Advanced Setup -valikosta kohdan DNS. Näyttöön avautuu asetusikkuna,
mikäli ulkoverkon (WAN) liitäntä on PPPoA, PPPoE, MER tai IPoA.

Nimipalvelin (DNS Server)
Valitse nimipalvelimen liitäntä käytössä olevista ulkoverkon (WAN) liitännöistä
tai anna kiinteä osoite DNS-palvelimelle. ATM-tilassa, jossa IPoA:ssa on vain
yksittäinen PVC tai staattinen kun käytössä on IPoE-protokolla, annetaan
DNS-palvelimelle kiinteä IP-osoite. DNS-palvelimen liitännöillä voi olla useita
ulkoverkon (WAN) liitäntöjä palvelemassa DNS-palvelimia, mutta vain yksi voi
olla kerrallaan käytössä sen mukaan, miten liitännät on priorisoitu.
Ensimmäisen oma korkeamman prioriteetin ja viimeinen matalimman
prioriteetin kun ulkoverkon yhteys on käytössä. Priorisointijärjestystä voidaan
muuttaa, poistaa kaikki ja lisätä ne tarvittaessa takaisin. Lopuksi hyväksy ja
tallenna muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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Dynaaminen DNS (Dynamic DNS)
Reititinlaite tukee dynaamista nimipalvelua (Dynamic Domain Name Service).
Suomalainen dy.fi palvelu on myös tuettu ja sitä myös suositellaan.
Dynaaminen nimipalvelu mahdollistaa julkisen IP-osoitteen käytön
dynaamisesti tietylle laitenimelle ja mahdollistaa etäyhteyden muodostamisen
tiettyyn verkon laitteeseen Internetin kautta. Ominaisuudella on mahdollista
muodostaa etäyhteyksiä tiettyyn laitteeseen, jotka URL-osoitteen takana ja
muotoa hostname.dyndns.org. Monet palveluntarjoajat jakavat julkiset
IP-osoitteensa käyttäen DHCP-palvelua, joka vaikeaksi muodostaa
etäyhteyksiä tiettyyn lähiverkon koneeseen käyttäen tavallista DNS-palvelua.
Jos lähiverkossa on käytössä esimerkiksi julkinen web-palvelin tai
VPN-palvelin, tämä varmistaa, että yhteys Internetin kautta pysyy aina
samanlaisena, vaikka operaattorin jakama IP-osoite vaihtuu. Tässä
dynaamisen nimipalvelun käyttö on mahdollista yhden palveluntarjoajan kautta.
Nimipalvelumäärityksiin pääsee valitsemalla ikkunasta kohdan lisää (Add).

Kun tarvittavat asetukset Add Dymic DNS –ikkunaan on tehty, hyväksy ja
tallenna muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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Dynaaminen nimipalvelu edellyttää, että
asetukset tehdään reititinlaitteessa yhdelle
tuetulle dynaamiselle nimipalvelulle.
Ominaisuus ei toimi ilman hyväksyttyä tiliä
dynaamisen nimipalvelun palvelimella .

xDSL
DSL-ikkunassa tehdään asetukset reititinlaitteen käyttämille DSL-yhteyksille
(ADSL, VDSL). Asetuksiin pääsee valitsemalla valikosta kohdan Advanced
Setup ja sieltä edelleen DSL, jolla DSL-asetusten ikkuna avautuu.
Huomatus!
Oletusasetukset toimivat kaikilla suomalaisilla operaattoreilla
automaattisesti.

Jos valitaan edelleen DSL Settings -ikkunasta Advanced Settings -painike,
avautuu seuraava ikkuna.
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Jos edelleen valitset ikkunana alalaidasta kohdan Tone Selection, avautuu
ADSL-tekniikan kanavataulukko ADSL Tone Settings.
Huomaa, että näiden asetusten muuttaminen tulee tehdä yhdessä palvelevan
operaattorin kanssa tai opastuksella.
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UPnP (Universal Plug and Play)
UPnP Configuration -ikkunaan pääsee valitsemalla Advanced Setup
-valikosta kohdan UPnP. Ikkunan asetuksella määritellään ulkoverkon yhteyttä
käyttävän NAT-yhteyden takana olevan palvelun käyttämistä. Kun valinta on
tehty, hyväksy ja tallenna valinta valitsemalla Apply / Save -painike.

DNS Proxy
DNS Proxy Configuration –ikkunaan pääsee valitsemalla Advanced Setup
–valikosta kohdan DNS Proxy. Ikkunan kautta asetetaan
DNS-sovellusyhdyskäytävä päälle. Kun asetukset on tehty, hyväksy ja
tallenna muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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DLNA (Digital Living Network Alliance)
Digitaalisen mediapalvelimen asetuksiin pääsee valitsemalla Advanced
Setup –valikosta kohdan DLNA, jolloin Digital Media Server settings –
ikkuna avautuu ja ikkunan kautta asetuksia voidaan muokata. Kun valinnat on
tehty, hyväksy ja tallenna valinta valitsemalla Apply / Save -painike.

Levypalvelu (Storage service)
Storage Service (levypalvelu) –ikkunan kautta saadaan tietoa
USB-liitäntäisestä muistilaitteesta. Asetuksiin pääsee valitsemalla valikosta
kohdan Advanced Setup ja edelleen Storage Service, jolloin ikkuna avautuu.
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Liitäntöjen ryhmittely (Interface Grouping)
Interface Group -ominaisuus tukee useampien porttien liittämistä PVC:n ja
siltausryhmiä. Jokainen ryhmä muodostaa muista riippumattoman verkon.
Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää, että halutut ulkoverkon (WAN) ja
lähiverkon (LAN) liitännät muodostetaan ryhmäksi käyttäen lisää (Add)
-painikkeen takaa avautuvaa määrittelyikkunaa. Poista (Remove)
-painikkeella voidaan poistaa ryhmästä ja lisää (Add) lisätä liittämättömiä
liitäntöjä oletusryhmään (Default Group). Vain oletusryhmällä (Default) on
IP-liitäntä. Valitse Add kun haluat päästä lisäasetuksiin Interface Grouping
Configuaration -ikkunassa.

Uusi ryhmä muodostetaan antamalla ryhmälle nimi (Group Name) ja
lisäämällä liitännät kohtiin ryhmitellyt liitännät (Grouped WAN Interfaces ja/tai
Grouped LAN Interfaces), jonka jälkeen vahvistetaan ja tallennetaan
muutokset valitsemalla Apply / Save -painike.
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IP-tunneli (IP Tunnel)
IP-tunnelointiominaisuuksiin pääsee valitsemalla Advanced Setup ja sieltä
kohdan IP Tunnel. Tunnelointiominaisuuksia käytetään kahden eri
protokollaversion (IPv4 ja IPv6) yhteensovittamiseen.

IPv6inIPv4
IPv6inIPv4 -tunnelointi löytyy Advanced Setup valikon alta kohdasta IP
Tunnel, josta voidaan avata tunnelointiasetus ikkuna.

Kun avautuneesta ikkunasta valitaan kohta Add, voidaan tunneloinnille antaa
tarvittavat perustiedot, jotka tarvitaan tunnelin määrittelemiseksi.
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IPv4inIPv6
IPv4inIPv6 -tunnelointi löytyy Advanced Setup valikon alta kohdasta IP
Tunnel, josta voidaan avata tunnelointiasetus ikkuna.

Kun avautuneesta ikkunasta valitaan kohta Add, voidaan tunneloinnille antaa
tarvittavat perustiedot, jotka tarvitaan tunnelin määrittelemiseksi.
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IPSec
IPSec Tunnel Mode Connections –ikkunaan pääsee valitsemalla valikosta
kohdan Advanced Setup ja edelleen IPSec, josta avautuu ikkuna josta
pääsee IPSec-ominaisuuksien muokkaamiseen.

Valitse ikkunasta painike Add New Connection, joka avaa uuden ikkunan,
jossa IPSec-ominaisuudet määritellään.
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Tehon hallinta (Power Management)
Power Management -ikkunana kautta voidaan määritellä, miten laite toteuttaa
tehonkulutusta. Valitsemalla päävalikosta kohdan Advanced Setup ja
edelleen kohdan Power Management päästään tehonhallinnan
ominaisuuksien muokkaamiseen.
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Multicast
Reititinlaitteen multicast-ominaisuuksien muokkaus tapahtuu IGMP
Configuration -ikkunassa, johon päästään Advanced Setup -valikon
kohdasta Multicast. Jos käytössä olevia oletusasetuksia halutaan muuttaa,
syötä muutokset ja vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla Apply / Save
-painike IGMP Configuration -ikkunan alalaidasta.
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Langaton verkko(Wireless)
Perusteita
Laitteessa on kaksi eri Wlan-tukiasemaa ja -taajuusaluetta: 2,4 G (wl0) ja 5
G(wl1). Wl0-valikossa määritellään vain 2,4 G verkon asetuksia,
wl1-valikossa vain 5 G verkon asetuksia. Ominaisuuksien asettaminen ja
muokkaus tapahtuu päävalikon kohdasta Wireless (langaton) ja edelleen
kohdasta Basic (perusasetukset), josta avautuu seuraava ikkuna.
Huomautus! Security eli salaus avain ei saa olla sama molemissa
verkoissa
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Turvallisuus (Security)
Langattoman lähiverkon turvallisuusasetuksiin päästään valitsemalla
päävalikon kohdasta Wireless ja edelleen kohta Security. Asetukset voidaan
tehdä käsin tai käyttämällä laitteen WPS (WiFi Protected Setup) -ominaisuutta.
Salausvaihtoehtoina ovat WEP-salaus, Shared,802.1x,WPA- ja WPA2-salaus.
Huomautus!
2.4 GHz ja 5 GHz tukiasemissa ei saa olla samat salausavaimet.

Kun laitteen WLAN-tukiasemaan lisätään uusia käyttäjiä, pitää uuden
käyttäjän työasemaan lisätä salauskoodi, jotta uusi käyttäjä voi liittyä
käyttäjäksi. Laitteen käyttämä salauskoodi saadaan näkyväksi napauttamalla
WPA/WAPI passphrase -kentän perässä olevaa ”Click here to display” -kohtaa,
jolloin näytölle tulee seuraava ikkuna.
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MAC-suodatus (MAC Filter)
MAC-suodatuksen avulla voidaan halutut MAC-osoitteet päästää läpi tai estää
niiden pääsy. Osoitteiden suodatuslistan tekemiseen pääsee valitsemalla
kohdan Add (lisää).

Syötä suodatettava MAC-osoite ja sen jälkeen hyväksy ja tallenna tiedot
suodattimeen valitsemalla Apply / Save -painike.
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Langaton silta (Wireless Bridge)
Langaton silta (Wireless Bridge) voidaan määritellä tämän ikkunan kautta.
Valitaan päävalikosta kohta Wireless ja edelleen Wireless Bridge, josta
aukeaa langattoman sillan asetusikkuna (Wireless – Bridge).
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Lisäasetukset (Advanced)
Sinulla on joukko langattoman lähiverkon edistyneempien ominaisuuksien
säätämis- mahdollisuuksia ja optimointia. Ominaisuuksien avulla voidaan mm.
langattoman lähiverkon suorituskykyä parantaa, nostaa ja laskea lähetystehoa
sekä poistaa tarpeettomia protokollia käytöstä Kun tarpeelliset muutokset on
tehty hyväksy ja tallenna muutokset valitsemalla Apply/Save –painike.
Oletusasetuksia ei tule vaihtaa jos ei ole varma niiden merkityksestä!

59

Työasematiedot (Station Info)
Ominaisuus saadaan käyttöön valitsemalla päävalikon kohdasta Wireless ja
edelleen kohta Station Info (työasematiedot). Avautuva ikkuna kertoo, mitä
asemia on tukiasemaan kytkeytyneenä. Painikkeella Refresh (päivitä)
päivittää näytön tiedot.

Diagnostiikka (Diagnostics)
Laitteen ominaisuuksiin sisältyy DSL-yhteyksien testaus, johon käytetään laitteen
diagnostiikkaominaisuuksia (Diagnosticks). Ominaisuus on päävalikon kohdassa
Diagnosticks.
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Vianhallinta (Fault Management)
Vianhallintaominaisuudella (Fault Management) testataan xDSL-yhteyksiä
PTM (VDSL2) -tilassa.
Huomaa: Ominaisuuden käyttö edellyttää, että testiin tarvitaan yhteyden
toimittaneen operaattorin apua.
Vianhallintaominaisuus saadaan käyttöön valitsemalla päävalikon kohdasta
Diagnostics ja edelleen kohta Fault Management, jolloin oheinen 802.1ag
Connectivity Fault Management -ikkuna tulee näytölle.
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Laitteen hallinta (Management)
Management (laitteen hallinta) -valikon kautta on saatavissa useita
reititinlaitteen kannalta hyödyllisiä lisätoiminteita, joita satunnaisesti tarvitaan.

Asetukset (Settings)
Settings - Backup (asetukset – varmistus) -ikkunaan pääsee päävalikon
Management alavalikosta kohdasta Settings. Ikkunan kautta päästään
laitteen asetusten varmuuskopiointiin.

Valitse ikkunasta painike Backup Settings, jolla päästää reititinlaitteen
varmistusten tekemiseen laitteesta tietokoneeseen (asetustiedosto).
Käyttöjärjestelmä kysyy, mitä tiedostolle tehdään ja vastaamalla Tallenna
(Save) tiedosto.

Varmistustiedosto muodostuu oletusarvoisesti työaseman käyttäjän omaan
hakemistoon ja on muotoa backupsettings.conf.

Napauttamalla Management-valikon Update kohtaa voidaan laitteen
asetustieto päivittää tietokoneelta.
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Valmistajan oletusasetusten päivittäminen tapahtuu Management -valikon
alavalikosta Settings kohdasta Restore Default. Napauttamalla ikkunan
Restore Default Settings -painiketta laite ottaa tehdasasetukset käyttöön.

Järjestelmäloki (System Log)
Järjestelmäloki (System Log) -ikkunasta voidaan katsella laitteen keräämää
lokia ja muokata laitteen ja muokata lokin ominaisuuksia. Järjestelmälokiin
pääsee valitsemalla päävalikosta kohdan Management ja alavalikon System
Log, josta avautuu System Log -ikkuna.
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Kun valitset ikkunasta painikkeen View System Log, avautuu näytölle
System Log -ikkuna.

Kun valitset System Log -ikkunasta painikkeen Configure System Log,
avautuu näytölle System Log – Configuration -ikkuna.
Huomaa: Lokiominaisuuksien muokkaus vaatii yhteistyötä operaattorisi
kanssa.
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Turvallisuusloki (Security Log)
Turvallisuus lokia (Security Log) -ikkunasta on mahdollista katsoa laitteen turvallisuutta
koskevaa lokia. Valitse päävalikosta kohta Management ja sieltä kohta Security Log,
jolloin Security Log -ikkuna avautuu. Ikkunasta voi lokitiedoston (secure_log.txt) myös
tallentaa tietokoneelle.

Kun Security Log ikkunasta valitsee painikkeen View (katso) avautuu laitteen
turvallisuusloki (Security Log) -ikkuna.
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TR-069-asiakas (TR-069 Client)
TR-069-asiakas (TR-069 Client) -ikkunasta on mahdollista muokata laitteen
ACS (Auto- Configuration Server).
Valitse päävalikosta kohta Management sen alta kohta TR-069 Client, josta
avautuu TR-069 Client - Configuration -ikkuna.
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Internet-aika (Internet Time)
Laitteen aika-asetusikkuna (Time settings) saadaan laitteen päävalikosta
kohdasta Management ja sen alakohdasta Internet Time. Ikkunan kautta
määritellään laitteen tapa hankkia aikatieto Internetistä tai joltakin tietyltä
aikapalvelimelta. Kun tarvittavat tiedot on annettu, tallenna asetukset
Save/Apply -painikkeella.

Käyttöoikeudet (Access Control)
Laitteen käyttöoikeuksia voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa Access Control
-ikkunan kautta. Valitse päävalikosta kohta Management ja alakohta Access
Control.

Salasanat
Näyttöön avautuu Access Controll - Passwords -ikkuna, johon voidaan
antaa oikeuksia: admin -käyttäjälle. Huomaa, että salasanoissa ei saa olla
välilyöntiä. Kun tiedot on lisätty, tallennetaan ja vahvistetaan muutokset
valitsemalla Save/Apply -painike.
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Palvelut (Services)
Palvelut (Services) -ikkunasta on mahdollista kytkeä protokollapalveluita
päälle ja pois päältä. Tämä tapahtuu valitsemalla Management päävalikosta
kohta Access Control ja sen alakohta Services, jolloin Access Control Services -ikkuna avautuu. Muutosten jälkeen tallenna asetukset valitsemalla
Save/Apply -painike.

IP-osoitteet (IP Addresses)
Kun ikkunassa Access Control - IP Address on Access Control Mode päällä
(Enabled), on pääsy paikallisiin hallintapalveluihin niiltä IP-osoitteilta, jotka on
tallennettu pääsyluetteloon (Access Control List). Jos Access Control Mode on
pois päältä (Disable), ei järjestelmä hyväksy mitään saapuvia IP-paketteja.
Palvelut ovat listattuna pääsyluettelossa (Service Control List). Asetuksiin
pääsee valitsemalla päävalikosta Management ja sieltä Access Control ja
sen alakohta IP addresses, jolloin seuraava ikkuna avautuu.

Valitse Access Conrol – IP Addresses -ikkunasta painike lisää (Add), josta
avautuu uusi ikkuna, jossa IP-osoitteet määritellään.
68

Syötä IP-osoitteet (IP Address) ja niiden maskit (Subnet Mask) kenttiin ja
tallenna tehdyt lisäykset tai muutokset valitsemalla Apply/Save -painike.

Ohjelmistopäivitys (Update Software)
Laitteen ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja niihin tulee uusia ominaisuuksia.
Uusimmat ohjelmistoversiot on saatavilla valmistajan Internet-palvelussa
(www.telewell.fi). Hae laitteen ohjelmistopäivityksen tiedosto omalle koneelle.
Siirry laitteen hallinta liittymään ja valitse päävalikosta kohta Management ja
sen alavalikko Update Software, jolloin seuraava ikkuna tulee näytölle.

Hae valmistajalta tiedosto koneeltasi Selaa (Browse) napilla ja käynnistä
päivitystoiminto valitsemalla Updating Software -painike. Jos kyseessä on
kannettava tietokone, varmista, että se on verkkovirrassa kiinni tai akussa on
riittävästi varausta jäljellä.
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Päivitysprosessi kestää noin 2 minuuttia ja sinä aikana laitetta ei saa irrottaa
sähköverkosta. Kun päivitys on valmis, käynnistää laite itsensä uudelleen,
jonka jälkeen se on käyttövalmis.
Huomaa: Jos laite toimii moitteettomasti, eivät päivitykset ole tarpeen.

Uudelleenkäynnistys (Reboot)
Laitteen uudelleenkäynnistäminen tapahtuu siten, että päävalikon kohdasta
Management valitaan alakohta Reboot (uudelleenkäynnistys), jolloin
uudelleenkäynnistyspainike tulee ikkunaan. Napauttamalla Reboot-painiketta
laite käynnistyy uudelleen. Varmista kuitenkin, että tekeillä muutoksen on
tallennettu.
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Työkalut (Tools) (IPv4)
Työkalujen tarkoituksena on tarjota helppoja työkaluja verkkoyhteyksien ja
palvelujen vikaselvitykseen ja testaukseen. Valittavissa on 3 perustyökalua
“Ping”, “Trace Route” ja “Nslookup”. Kun tyhjään kenttään on syöttänyt
IP-osoitteen (IP Address) tai verkkonimen (Domain name), voi valita sopivan
testausmenetelmän painikkeista.
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Ongelmanratkaisu
Tässä luvussa tarjotaan ratkaisuja käyttäjien tavallisimpiin ongelmiin laitetta
asennettaessa tai käytettäessä. Jos esiintyy ongelmia lue seuraavat
kuvaukset, koska ne voivat tuoda ongelmaasi ratkaisun.
1.

Miten saan laitteen tehdasasetuksille?

• Katso sivu 4.”Tehdasastukset-painike”
• Tähän voi tulla tarve tilanteissa, joissa ei tiedetä, mitä laitteeseen on
asennettu tai jotkin asennukset ovat epäonnistuneet ja vikaa on vaikea etsiä
2.

Mitä voin tehdä, jos laite ei toimi oikein?

Käy läpi ainakin seuraavat seikat:
• Varmista, että kyseessä on todella laitteen ongelma eikä omassa
tietokoneessa tai palveluntarjoajan Internet-yhteydessä
• Tarkista, että kaikki kaapelit ovat kunnolla kytketty kummastakin päästä ja
että kaapelit eivät ole vaurioituneet
• Tarkista, että laitteen LED-valot palavat oikein:
o Vasemmanpuoleinen Power-valo palaa vihreänä
o Sen portin merkkivalo, jossa tietokone on kytkettynä, tulee olla vihreänä
o DSL- ja Internet-merkkivalojen tulee olla päällä (vihreä valo)
• Varmista, että mahdolliset operaattorin antamat käyttäjänimet ja salasanat
ovat oikein tai niitä ei ole muutettu
3.

Miksi en saa Internet-yhteyttä?

• Ota yhteyttä operaattoriisi, jolta xDSL-yhteys on hankittu ja pyydä
varmistamaan, että tilaajayhteys on kytketty ja että yhteys ei ole viallinen.
Internet- ja DSL-merkkivalot eivät pala, jos yhteys operaattorille poikki.
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