
Ohjelmisto 2.50a.d29 jälkeen tulleet lisäykset  

 

Versiosossa 2.50a.d44 (tuotantokoodi 2.50a.d29) 

1. Lisätty taajuuden ilmoitus 3G/4G/LTE -tilatietoon 

2. Lisätty LAN-IPv6 asetuksen näkyvyys vaikka  IPv6 ei olisi käytössä Internet -yhteydellä 
3. 3G/4G/LTE -verkon taajuus esitetään  numerona esim LTE 7  on "2600) Tilasivulla 
linkki ETSI talukkoon  
4. SSH protokollaa parannettu  
5. Sähköpostihälytys ulkoverkon IP-muutoksesta logissa 2 kertaa- korjattu 
6. Lisätty  tieto  WLAN -kanavista Talastot sivulle —> Mikä vastaa mitä taajuutta Tietoa 
laitteesta  /  Verkkorajapintojen tilastoa 
7. Korjattu LTE  -taajuuksien vaihtoja mutta  LTE  2600/1800 vaihto  edellyttää 
tallennuksen jälkeen virtakatkosta n.5 sekuntia 
8. Loki näyttää uusimmat tapahtumat ensin 
9.Jotkin vanhemmat verkkosovittimet edellyttävät että kytketään kaikki laitteen kiinni ETH 
portteihin ja vasta sitten laite käyntiin. 
10. Lisätty Pika-asetukset toiminto --> Toiminnot / toimenpiteet joita voi suorittaa; laitteen 
salasana, 4G -asetukset, Wifi -aseman tunnus ja salasana ja ohjemallisen palvelin 
määritykset. 

11. Lisätty IDS -hakkerisuojaus turvallissuasetuksiin (käyttäjä voi rajoitaa hakerointi 
yrityksiä sisä ja ulkoverkosta), oletksena Ulkoverkon IDS -päällä 
12. Salasana -kentässä voi nyt käyttää vain HEX merkkejä a-z,A-Z,0-9 (Salasana on 
WIFI-Key laitteen takana) 
13. Parannettu toipumista pikakäynnistyksestä 
14. CPU kuormituksessa oli virhe jos SIM-kortti ei ole asennettuna. 
15. Lisätty toiminto Oletusyhdyskäytävä jos  laite toimii vain DHCP palvelimena 
ja Oletusyhdyskäytävä (Katso kuvan asetuksia) on muu kuin laite itse. 
 
Turvapäivitysversio  2.50a.d43 alkaen (23.03.2017) 

 
16. Tuki lte 700 Mhz verkkolle ( Vaatii toisen LTE moduuliversion joka on hankittava 
erikseen) 

17. Erikoismerkki "%"   sallittu pika-asetusten salasana kentässä 

18. Parannettu  "warm boot  eli uudelleen käynnistys toimintoa" eli  LTE moduulin 
käynnistystä parannettu 



 
19. Uusitty laite ja xDSL koodit A2pvI042e.d26p.  

20. Lisätty watch dog toiminto  http://192.168.0.254/tcwd.html , Oletuksena toiminto on 
pois päältä. 
 
Tärkeä kriiittisissä paikoissa , laite boottaa itse jos  liikenne jumiutuu. 

21. Muutettu  LTE -moduulin käynnistystapaa 

22. Ohjelmistoon lisätty sisäverkon palomuuri niin että vain HTTP -protokolla portti 
80 on pääsy sallittu oletuksena 
 
Kohdassa lähiverkko voi avata erikseen ssh tai Telnet protokollan jos niille on 
tarvetta 

Uudet oletusasetukset: 
 
Lähiverkon palomuuri päällä, vain http  sallittu laitteenhallintaan, Asetus muutetaan 
kohdassa lähiverkko 

 
Ohjelmistoversio 2.50a.d44 (30.03.2017) 

1. Korjattu toiminteessa  ”Hälytä sähköpostitse" aikavyöhyke asetus 

2. Lisätty tieto LTE yhteyksien IP-osoitteen voimassaoloajasta 

3. Poistettu vikailmoitus SDB virheestä Kaistajanko WRR käytössä 

4. Jos hyökkäysten tunnistus käyttössä LAN / WAN puolilla niin turvallisuuslokissa näkyi 
sisäinen icmp viesti -à korjattu ”IDS 127.0.0.1”  

 

Muuta tärkeää päivitykseen liittyvää! 
Jos LTE -moduuli ei tunnistu päivityksen niin käynnistä laite ILMAN SIM korttia ja kun 
laitteen käyttöliittymä vastaa sammuta uudelleen. Aseta SIM -kortti paikoilleen ja 
käynnistä laite ja päivitä  2.50a.d44 koodilla tehdasasetukset valinnalla. 

Odota n 3 minuuttia niin laite on valmis käyttöön. 

 



Päivitysohje paikalliseen päivitykseen(PDF) 
 
Ohjelma 2.50a.d44) 
Purapaketti - Unzip toiminnolla enene kuin teet päivityksen) 
 

Päivitysohje paikalliseen päivitykseen(PDF) 
Lue ensin päivitysohje huolella PDF- linkistä 
(Sisältää tiedot myös viimeisistä muutoksista) 

 


