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1. LAITTEEN ESITTELY 

TeleWell TW-LTE/4G -reititin mahdollistaa LTE/4G/3G–yhteyden jakamisen 
useammalle tietokoneelle langattomasti langattoman verkon (Wlan) tai kiinteästi 
Ethernet-verkon (LAN) kautta. 
 
Laitteessa on vakiona USB–liitäntä LTE/4G/3G USB-modeemille. 
3G-, 4G- tai LTE–sovittimet eivät sisälly myyntipakkaukseen, vaan ne on 
hankittava erikseen. Lista tuetuista sovittimista löytyy osoitteesta 
www.telewell.fi 
 
3G/4G/LTE-yhteyksien siirtonopeudet ovat riippuvaisia mm. käytetystä sovittimesta, 
tukiaseman sijainnista ja kiinteän verkon palveluntarjoajan verkkokapasiteetista. 
 
Laitteella voidaan jakaa myös ADSL-, valokuitu- tai VDSL2-yhteys (WAN-portti) 
useammalle tietokoneelle langattomasti (Wlan) tai langallisesti Ethernet-portin (LAN) 
kautta. 
 
Oletuksena laitteessa on ensisijaisena yhteystapana langaton internet-yhteys 
(LTE/4G/3G). Käytettäessä kyseistä yhteyttä ei useimmiten tarvitse tehdä asetusten 
muutoksia vaan yhteys muodostuu automaattisesti. Mikäli yhteys ei muodostu 
automaattisesti tai käytät WAN-yhteyttä, katso kohdasta 2.2 asetusten muutos ohjeet 

1.1. Myyntipakkauksen sisältö 
 
TW-LTE/3G reitittimen pakkauksen tulee sisältää kaikki alla mainitut osat. Mikäli jokin 
niistä puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

• TeleWell TW-LTE/4G -reititin 
• Virtalähde DC 12V/2A 
• Langattomat antennit: kaksi ulkoista antennia (2.4 GHz)  

(lisäksi yksi sisäinen 5G antenni)  
• Päätelaitekaapeli Ethernet-yhteydelle (RJ-45) 
• Ohjekirja  
• CD 

Varoitus: Väärällä jännitteellä toimivan virtalähteen käyttäminen johtaa takuun 
raukeamiseen. 
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1.2. Laitteen ominaisuudet 
Liitännät 

• 1 USB -portti 3G/4G/LTE modeemille 
• 1 x 10/100/1000 Mb WAN-portti (ulkoverkon yhteydelle: ADSL, VDSL jne.) 
• 4 x 10/100/1000 Mb LAN-porttia (Ethernet) 

Ominaisuuksia 
• Mahdollistaa yhden LTE/4G/3G–yhteyden jakamisen usealle tietokoneelle 
• Laitetta voidaan käyttää samanaikaisesti sekä LTE/4G/3G-yhteyden ja 

WAN-yhteyden kautta 
• Asennus muutamassa minuutissa 
• Langaton toimii 5 GHz ja 2.4 GHz taajuuksilla 
• Langaton tukiasema 802.11ac 433 Mbps (5 GHz) (TeleWell 802.11ac 

usb-sovittimella 867 Mbps), 802.11n 300 Mbps (2.4 GHz), 802.11g 54 Mbps ja 
802.11b 11 Mbps. 

• Käyttäjäystävällinen asetusten hallinta  
• Pitkälle kehittyneet palomuuriominaisuudet 
• Turvallisuus: WEP-, WPA- ja WPA2 -salausmenetelmät langattomille 

yhteyksille 
• Tukee NAT-toimintoa VPN-läpäisyllä, mikä lisää laitteen turvallisuutta 
• Mac-suodatus 
• Laitteen Ethernet-porttien ajastus (käyttöaikarajoitukset) 
• DHCP-palvelin sallii kaikkien verkkoon liittyneiden tietokoneiden automaattisen 

IP-osoitteiden jakamisen 
• Laitteen hallinta www-selaimella 
• Verkon käyttäjien hallinta 
• Tukee erityisohjelmia, jotka vaativat useita yhteyksiä 
• PPTP-palvelin 

1.3. Laitevaatimukset 
 

• Tuettujen LTE/4G/3G-sovittimen lista osoitteesta www.telewell.fi 
• Tietokone joko Windows-, Macintosh- tai Linux-pohjaisella käyttöjärjestelmällä, 

johon on asennettu Ethernet–adapteri 
• Internet Explorer, Safari, Firefox tai Google Chrome 

Langattoman verkkoyhteyden vaatimukset 
• 802.11ac-, 802.11n-, 802.11b- ja 802.11g-sovitin 
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1.4. Takapaneelin liitännät 
 

 

 
 
 
WAN WAN-porttiin kytketään ADSL- tai VDSL -modeemi tai jokin muu 
 ulkoverkon yhteys 
 
LAN 1-4 LAN-porteista laite kytketään päätelaitekaapelilla tietokoneen 
 verkkokorttiin 
 
POWER Liitin laitteen muuntajalle 
 
Langaton        Kaksi ulkoista langatonta 2,4G antennia.  
 (yksi 5G antenni laitteen sisällä) 
 
USB             Usb-portti laitteen etupaneelissa, katso kuva seuraavalla sivulla 
 
 
 
 



 6 

1.5. Merkkivalot 
 
 

 
 

 
 Tila Kuvaus 

Status (USB) 

Vihreä vilkkuu Virta on päällä 

Vihreä valo vilkkuu 

nopeasti 
Safe Upgrade –tila 

Vihreä palaa USB-laite on kytketty 

Vihreä vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä 

WAN    
Vihreä palaa Ethernet-yhteys muodostettu 

Vihreä vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä 

WLAN   
Vihreä Langaton 2.4 G on päällä 

Vihreä vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä 

WLAN  
Vihreä Langaton 5G on päällä 

Vihreä vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä 

LAN1~4 
Vihreä RJ-45 kaapeli on kytketty  

Vihreä vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä 

 

LED Indicators 
Power LED 
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2. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO 

2.1. Asennusohjeet 
 
Huomio: ÄLÄ yhdistä TW-LTE/4G-reititintä verkkovirtaan ennen kuin olet käynyt läpi 
seuraavat vaiheet. 

 

Laitteen kytkentä 
 

Vaihe 1  

Kiinnitä Ethernet RJ45-kaapeli laitteen LAN 

1-4 portin ja tietokoneen verkkokortin välille 
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Vaihe 2 

Kytke käyttämäsi USB-sovitin USB-porttiin, 

mikäli käytät LTE/4G/3G-yhteyttä 

 

 

 

 

 

Vaihe 3  

Kiinnitä Ethernet-kaapeli laitteen 

WAN-porttiin mikäli käytät laitetta 

xDSL-yhteydellä    

 

 

 

 
 

 

 

Vaihe 4  

Kytke laitteen oma virtalähde laitteeseen. 

Yhdistä ensin liittimeen laitteen 

takapaneelissa ja vasta sitten 

seinäpistorasiaan. Etupaneelin valot alkavat 

vilkkua reitittimen käydessä läpi asetuksia ja 

yhdistäessä laitetta Internetiin. Tämä kestää 

noin minuutin 

 

 

 

 

 

 

Oletustilassa laitteessa on päällä sekä Ethernet WAN – että 3G/4G/LTE-verkot. 
Reititin tunnistaa automaattisesti useimpien valmistajien 3G/4G/LTE –tikut. Lista 
tuetuista tikuista löytyy osoitteesta www.telewell.fi.  
 
LTE/4G/3G-yhteys tarvitsee APN-tiedon, joka on useimmilla operaattoreilla internet. 
Internet on myös laitteen oletusasetus, joten useimmiten mitään asetuksia ei tarvitse 
muuttaa, kun laitteen ottaa käyttöön mobiiliyhteyden kautta.  
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Kun edellisellä sivulla olevat laitteen kytkennät on tehty, odotetaan muutama minuutti 
yhteyden muodostumista. Internet-yhteys muodostuu automaattisesti ja reitittimen 
käytön voi aloittaa välittömästi. Kappaleessa 2.2 on kerrottu tarvittaessa asetusten 
muutoksista 
 
Langaton yhteys laitteen ja tietokoneen välillä muodostetaan ottamalla tietokoneen 
langattomalla verkkokosovittimella yhteys TW-LTE/4G/3G-reitittimen tukiasemaan. 
Reitittimen tukiasemanimet ovat oletuksena TW-LTE 2.4G (2.4 G verkko) ja TW-LTE 
5G (5G verkko). Valitse tietokoneen verkkoasetuksista haluttu verkko ja yhdistä siihen. 
Tietokone kysyy salausavainta, se löytyy laitteen pohjassa olevasta tarrasta. 

 

2.2 Asetusten muuttaminen  
Jos yhteys ei muodostu automaattisesti tai asetuksia halutaan muuttaa, se tehdään 
hallintaohjelmassa, joka toimii tietokoneen verkkoselaimella. Tässä ohjekirjassa on 
kerrottu pääasiat asetusvalikoista. Lisätietoja asetuksista löytyy englanninkielisestä 
ohjekirjasta sekä lisäohjeita www.telewell.fi 

HUOM! LAITTEEN ASETUKSIA VOI MUUTTAA VAIN JA AINOASTAAN 
ETHERNET-YHTEYDEN KAUTTA (LAN-PORTTI(1-4) LAITTEEN TAKAOSASSA); 
EI LANGATTOMASTI! 
 
Asetukset tallennetaan laitteen muistiin kullakin asetussivulla olevasta 
tallenna/save -painikkeesta 
 
1. Avaa Internet-selain 
 
2. Kirjoita osoitekenttään TW-LTE/4G/3G-reitittimen IP-osoite: 192.168.0.254 
Huom! Jos olet jo aiemmin muuttanut laitteen IP-osoitetta, käytä antamaasi osoitetta. 
 
3. Avautuu hallinnan etusivu  
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4. Kun haluat muuttaa laitteen asetuksia, syötä laitteen hallinnan käyttäjätunnus ja 
salasana vasemmassa yläreunassa olevaan käyttäjä / salasana -ruutuun (oletus = 
admin) -> klikkaa kirjaudu sisään 
 

 
 
Laitteen perusasetuksia voi muuttaa halutessa ohjattu käyttöönotto –toiminnolla tai 
erillisten asetusvalikoiden kautta.  

- Ohjatun käyttöönoton avulla (katso kohta 2.2.1) voi muuttaa ulkoverkon 
ja langattoman verkon asetuksia 

- Kohdassa Perusasetukset / Ulkoverkko / Verkkoasetukset, voi muuttaa 
ulkoverkon asetuksia, katso kohta 2.2.2 ja 2.2.3 

- Kohdassa Perusasetukset / langaton voi muuttaa langattoman verkon 
asetuksia, katso kohta 2.2.4 

Ohjeita muihin kuin perusasetusten muutoksiin löytyy kohdasta 3 lähtien 
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2.2.1 Ohjattu käyttöönotto -toiminto 

Ohjatun käyttöönoton avulla voi muuttaa laitteen perusasetuksia 
 
Valitse vasemmalta valikosta ohjattu käyttöönotto. Klikkaa seuraava aloittaaksesi 
asetusten muutokset 

 

Ensimmäisessä vaiheessa voit muuttaa järjestelmän salasanaa. Oletuksena on 
admin. Mikäli et halua vaihtaa salasanaa tällä kertaa, jätä kentät tyhjiksi. 
Huom! Kun vaihdat salasanan, paina uusi salasana mieleesi, muuten et pääse 
kirjautumaan takaisin hallintaan 
 

 
Valitse seuraava  
 
Toisessa vaiheessa valitaan aikavyöhyke. Aikavyöhykkeen voi asettaa itse tai sitten  
antaa modeemin tunnistaa oikea aikavyöhyke painikkeesta Tunnista uudelleen, kun 
verkkoyhteys on päällä. 
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Valitse seuraava 
 

Kolmannessa vaiheessa asetetaan ulkoverkon asetukset. Ulkoverkon asetukset voi  
asettaa manuaalisesti tai sitten antaa modeemin tunnistaa asetukset automaattisesti. 
Suositus on, että asetukset asetetaan käsin. 
 

 
Valitse seuraava 
 
Jos ulkoverkon asetukset halutaan asettaa käsin, avautuu ikkuna, jossa valitaan joko 
langaton internet tai Ethernet-ulkoverkko. 3G-valinta kattaa myös 4G- ja LTE- tikut 

 
 

• Lähiverkon IP-osoite: Lähiverkon IP-osoite: Laitteen IP-osoite (oletus 
192.168.0.254). Osoite voidaan muuttaa haluttaessa. 

• Ulkoverkon rajapinta: Valitaan haluttu ulkoverkon rajapinta, langaton  
Internet (WAN) tai Ethernet-ulkoverkko. 

• Ulkoverkon tyyppi: Valitaan haluttu ulkoverkon tyyppi 
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Valitaan seuraava 
 
Jos on valittu Langaton verkko, tulee seuraavanlainen asetussivu, jossa voidaan 
asettaa tukiasemanimi (APN) 

 

• Tukiaseman nini (APN): Operaattorin antama tukiasemanimi, muilla 
operaattoreilla internet (oletus) paitsi Saunalahden APN on internet.saunalahti, 
internet tai internet4. 

Valitaan seuraava 
 
Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman 2.4 G verkon asetukset 

 
 

• Tukiaseman tunnus (SSID): Tukiaseman verkkonimi on oletuksena ”TW-LTE 
2.4G tai TW-LTE 5G”. Tukiaseman nimen muuttaminen helpottaa oman 
tukiaseman tunnistamista verkosta. 

• Kanava: Tukiaseman käyttämä radiokanava. Oletuksena on 11, jolloin reititin 
automaattisesti valitsee kanavan, jossa on vähiten liikennettä. Halutessasi voit 
määrittää tietyn kanavan (1-13). Suositus on kanava 11. 

Valitaan seuraava 
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Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman verkon salauksen asetukset 

 

• Kättelytapa: Käytettävän langattoman yhteyden salausmenetelmä. 
Oletuksena on WPA-PSK, eli suojaus on päällä. Salaustapana kannattaa pitää 
oletus WPA-PSK tai jos tarve muuttaa, valitaan WPA2-PSK. Ne ovat 
salaustapoina parempia kuin WEP. 

• Salaus: Algoritmi, jota salausmenetelmä käyttää on oletuksena ”AES” ja muina 
vaihtoehtoina ovat TKIP ja TKIP/AES. 

• Jaettu avain: Salausavain (Wifi Key: xxxxxx, joka on merkitty  
TW-3G/4G-laitteen pohjaan.) 

 
HUOM! Tietokoneen verkkosovittimen tulee tukea valittua salaustapaa. 
 

Valitaan seuraava 
 
Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman 5G verkon asetukset. Asetusvalikot 
ovat samat kuin 2.4G –verkon asetuksissa. 

 
Viimeisessä vaiheessa näytetään asetukset, jotka laitteelle on Ohjattu käyttöönotto 
–toiminnolla muutettu 



 15 

 

Tarkista, että valitsemasi asetukset ovat oikein. Valitsemalla Edellinen pääsee 
muuttamaan asetuksia ennen asetusten tallentamista. 
 
Valitse Tallenna asetus 
 
Odota asetusten tallentumista, joka kestää noin 60 sekuntia. Asetusten tallennuttua 
reititin ilmoittaa asetusten tallentamisen onnistuneen. Paina Aloitus ja pääset takaisin 
TW-LTE/4G/3G-reitittimen asetusten yhteenvetosivulle.  
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 2.2.2 LTE/4G/3G-asetukset 

Perusasetukset / Ulkoverkko / Verkkoasetukset  
 
Laite tunnistaa automaattisesti tuetut 3G/4G/LTE-sovittimet. Ainoastaan APN-tieto 
saattaa olla se, jota joutuu muuttamaan. LTE/4G/3G-yhteyden APN-tieto on 
useimmilla operaattoreilla internet. Tämä on myös laitteen oletusasetus. Oikea 
APN-tieto tulee tarkistaa omalta operaattorilta. Mikäli operaattorisi käyttää jotain 
muuta APN-tietoa, tulee se asettaa laitteelle.  
(Useimmiten: Sonera, Elisa APN = internet, Saunalahti APN = internet tai 
internet.saunalahti, DNA APN = internet tai dna.data.fi) 
 

1. Valitse Perusasetukset / Ulkoverkko / Verkkoasetukset  
Avautuu ikkuna, jossa näkyy tiedot ulkoverkon tilasta 

2. Klikkaamalla WAN-2 kohdasta “muokkaa” painiketta, pääsee muuttamaan 
LTE/4G/3G-asetuksia 

3. Oletuksena laitteen LTE/4G/3G-asetukset ovat seuraavalla sivulla olevan 
kuvan mukaiset 

4. Mikäli APN-tieto poikkeaa oletusasetuksesta, syötetään oikea APN-tieto 
kenttään.  

5. Asetuksen muutos tallennetaan “tallenna”-painikkeesta 
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• Kohteen numeron profiili: Oletuksena “käsivalinta”. 
• Maa: Valitse listalta maa, jossa olet. 
• Palveluntarjoaja: Valitse ’Others’. 
• Tukiasemanimi (APN): Operaattorin antama tukiasemanimi, muilla  

operaattoreilla useimmiten internet (oletus) paitsi Saunalahden APN on  
internet.saunalahti tai internet riippuen omasta sopimuksesta. 

• PIN-koodi: SIM-kortin PIN-koodi tulee poistaa käytöstä (PIN-koodi  
kyselyn voi poistaa matkapuhelimen avulla) Jätä kenttä tyhjäksi,  
kun olet poistanut PIN-koodin SIM-kortiltasi. 

• Valittu numero: Operaattorin antama puhelinnumero 3G/4G yhteydelle, 
useimmiten *99# 

• Tili: Operaattorin antama käyttäjätunnus (jos käyttäjänimeä ei ole, jätetään 
kenttä tyhjäksi). 

• Salasana: Operaattorin antama salasana (jos salasanaa ei ole, jätetään kenttä 
tyhjäksi). 

• Kättelytapa: Todennus on oletuksena ’Automaattinen’. 
• Ensisijainen nimipalvelin (DNS): Ensisijainen nimipalvelin. Valittaessa 

Puhelinyhtiö –valikosta käytettävä operaattori, ilmestyy tähän kenttään 
automaattisesti oikea DNS -palvelinosoite. Jos käytetään kiinteää  
DNS -osoitetta, syötetään tieto kenttään. 

• Vaihtoehtoinen nimipalvelin (DNS): Toissijainen nimipalvelin. Valittaessa 
Puhelinyhtiö–valikosta käytettävä operaattori, ilmestyy tähän kenttään 
automaattisesti oikea toissijainen DNS -palvelinosoite. Jos käytetään kiinteää 
DNS -osoitetta, syötetään tieto kenttään. 

• Sallittu yhteysaika: Tämä kohta on oletuksena Automaattinen 
uudelleenyhdistäminen (Aina päällä). Tämän voi kytkeä pois päältä, jos haluaa. 

• Alustuskomento: Tähän voidaan syöttää tarvittaessa 3G/4G/LTE-sovittimen 
alustuskomento 

• MTU: Suurin välitettävä kehyskoko (Maximum Transfer Unit) on oletuksena 0 
tavua. 

• Yhteyden päälläpysyminen: Oletuksena toiminto on pois päältä. Tarvittaessa, 
esim. jos yhteys pätkii, on suositeltavaa laittaa “etäpalvelimen pingaus” päälle 
ja kohteeksi oman operaattorin ensisijainen dns-osoite ja aikaväliksi 8 sekuntia 

• Multicast: Toiminto päälle / pois päältä 
• IGMP-suodatus: Toiminto päälle / pois päältä 
• PPTP / L2TP / IPSec toiminnot pois päältä: Oletuksena laite sallii 

PPTP/L2TP/IPSec VPN-liikenteen, joka on lähtöisin omasta sisäverkosta. Jos 
nämä toiminnot haluaa pois päältä, laitetaan rasti ruutuun 

Asetuksen muutokset tallennetaan painamalla “tallenna”-painiketta    
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 2.2.3 Ethernet WAN-asetukset 

Laitteessa Ethernet WAN on toisena oletusyhteytenä. Tarvittaessa muutetaan 
asetuksia seuraavasti: 
 

1. Valitse Ulkoverkko / Fyysinen ohjelmistorajapinta 
2. Avautuu ikkuna, jossa näkyy tiedot ulkoverkon liitännöistä 
3. Klikkaamalla Ethernet WAN -kohdasta “muokkaa” painiketta, pääsee 

muuttamaan tarvittaessa asetuksia (päällä/pois päältä) 
4. Asetukset tallennetaan “tallenna”-painikkeesta 

 

 
 
5. Tämän jälkeen valitse “verkkoasetukset”-välilehti 
6. Klikkaa Ethernet WAN -kohdasta “muuta” 
7. Avautuu asetustenmuutosikkuna 
8. Valitse oikea WAN-liitännän tyyppi käytettävän yhteyden mukaisesti ja tee 

tarvittavat asetusten muutokset. Alla esimerkkikuva, kun yhteys käyttää 
automaattista IP-osoitetta. Kuvat ja selitykset muista yhteystyypeistä 
englanninkielisessä ohjekirjassa 
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2.2.4 Langattoman verkon asetukset 

Laitteessa on kaksi langatonta verkkoa; 2.4G ja 5G. Laitteen langattomien verkkojen 
nimi on oletuksena TW-LTE 2.4G ja TW-LTE 5G. Langattoman verkon salausavain 
löytyy laitteen pohjatarrasta. Mikäli näitä halutaan muuttaa, tehdään muutos 
langattoman verkon asetussivulla kohdassa Perusasetukset / Wlan-asetukset 
 
Taajuusalue: kohdassa valitaan langaton verkko (2,4 G tai 5G), minkä asetuksia 
halutaan muuttaa 
Tukiaseman tunnus (SSID): Kohtaan voi muuttaa halutessa langattoman verkon 
nimen 
Jaettu avain: Kohtaan voi muuttaa halutessa oman langattoman verkon 
salausavaimen 
Muutokset tallennetaan tallenna-painikkeesta 

 
Lisää langattoman verkon asetuksista löytyy kohdasta 3.2.3 
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3 LAITTEEN ASETUKSET 

3.1. Tila 
 
Järjestelmän tila 

 
 
Langattoman verkon tila 
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3.2 Perusasetukset (Basic Network) 
 

Perusasetukset-kohdasta löytyy seuraavat valikot: Ulkoverkko, Lähiverkko/VLAN, 
Wlan, IPv6, NAT, Reititys, Asiakas/Palvelin  

 

3.2.1 Ulkoverkko 

Ulkoverkko-kohdassa voi tehdä asetusten muutoksia ulkoverkon asetuksiin. 

 
 

3.2.1.1 Fyysinen ohjelmistorajapinta 
 

Fyysinen ohjelmistorajapinta –välilehdellä muutetaan yhteyden tilan asetuksia  
 

Klikkaamalla muokkaa –painiketta pääsee muuttamaan asetuksia.  
Operation mode –valikosta valitaan milloin yhteys on päällä:  

! Aina päällä 
! Yliheitto (käytetään varmistusporttina) 
! Pois päältä 

Fyysinen ohjelmistorajapinta –valikosta valitaan käytettävä yhteystapa: 3G/4G tai 
Ethernet  
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  3.2.1.2 Verkkoasetukset 
 

Verkkoasetukset –välilehdellä voi muuttaa käytettävän yhteyden asetuksia. 
 

Klikkaamalla muokkaa –painiketta pääsee muuttamaan asetuksia.  
 

 
 

Yllä olevassa kuvassa näkyy esimerkkikuva Ethernet-yhteyden asetuksesta. Alla 
oleva kuva on 3G/4G/LTE-yhteyden asetuksista. Katso “Laitteen käyttöönotto” –
kohdasta sivulta 7 alkaen lisää 3G-asetuksista.   
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3.2.1.3 Kaistainjako 
 
Tietoliikenteen menettely, jossa siirtokuorma voidaan jakaa useammalle yhteydelle 
kuorman kasvaessa. Kohdassa on kolme vaihtoehtoja, joista valita, miten kuorma 
tasataan. 

- Painotuksen mukaan: reititin jakaa kuorman ilman määrityksiä 
- Etuoikeus: manuaalisesti määritellään WAN-1 ja WAN-2 puolelle haluttu 

prosenttimäärä kuormasta 
- Käyttäjän asetus: määritellään säännöt yksitellen  
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Kuva etuoikeudesta 

 
 
Kuva käyttäjän asetuksesta 

 

 
 
3.2.1.2 Virtuaalinen WAN (Virtual WAN) 
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3.2.2 Lähiverkko 

3.2.2.1 Verkkoasetukset 
 
Kohdassa voi muuttaa lähiverkon IP-osoitteen 
 

 
 
 

3.2.2.2 Lähiverkko/VLAN 
 

VLAN on näennäinen, virtuaalinen lähiverkko, jossa kukin portti tai porttiryhmä 
muodostaa oman näennäisen lähiverkon. Kohdassa voi tehdä muutoksia laitteen 
VLAN-asetuksiin.  

 
 

3.2.2.3 DHCP-palvelin 
 

Laitteessa on neljä eri DHCP-palvelinta. Oletuksena päällä on DHCP1. Muut 
DHCP-palvelimet voi tarvittaessa laittaa päälle klikkaamalla rasti “päällä” -ruutuun 
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• Lähiverkon IP-osoite: Sisäverkon IP-osoite 
• Aliverkonpeite: Aliverkon peite 
• IP-osoite aluueen alku ja loppu: Anna numeroarvot IP -alueen ensimmäiselle 

ja viimeiselle osoitteelle. Pyynnön tullessa DHCP -palvelin antaa laitteeseen 
kytketylle tietokoneelle vapaana olevan IP-osoitteen tältä väliltä. 

• Voimassaoloaika: Kohdassa voit määrittää IP-osoitteen laina-ajan 
DHCP-asiakkaille. 

• Palvelimen nimi:Voit halutessasi antaa nimen palvelimelle. Tämä nimi näkyy 
asiakkaille. 

 
- Lisää-napista painamalla tulee näkyviin asetukset, jonne voi halutessa 

määrittää ensisijaisen ja toissijaisen DNS- ja WINS-tiedon sekä 
vaihtoehtoisen yhdyskäytävän IP-osoitteen. Toiminto sallii määrittävän 
vaihtoehtoisen reitin tietokoneelle 

- Asiakaslista-nappia painamalla voi tarkastella laitteeseen liitettyjä 
DHCP-asiakkaita. 

- Kiinteä osoitus-napista pääset säätämään MAC-suodatusasetuksia. 
 
 

3.2.3 Langaton lähiverkko Wlan 

3.2.3.1 Wlan-asetukset  
 

Laitteessa on kaksi eri langatonta tukiasemaa ja -taajuusaluetta: 2.4 G (2.4G 
taajuusalue) ja 5 G (5G taajuusalue). Valitsemalla Taajuusalue-kohdasta 
käytettävän verkon, voi tehdä kyseiseen verkkoon asetusten muutoksia. 
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Huomautus! Laitteen salausavain löytyy laitteen pohjassa olevasta tarrasta. 
Security eli salausavain ei saa olla sama molemmissa verkoissa 

 

• Langaton verkko: Päälle / pois päältä  

• Langattoman verkon toimintatila: Oletuksena laitteen tila on “AP router 
mode”. Lisätietoja muista tiloista löytyy englanninkielisestä ohjekirjasta 

• Green AP: Virransäästötoiminto  

• Tukiasemanumero: Laite tukee 2 erillistä langatonta verkkoa sekä 2,4G että 
5G taajuusalueella 

• Langattoman verkon ajastus: Langattoman verkon ajastus. Oletuksena 
langaton radio on aina päällä kun langaton moduuli on päällä 

• Tukiaseman tunnus (SSID): Nimi on laitteeseen määritellyn langattoman 
verkon nimi, oletuksena TW-LTE 2.4G (2.4G verkko) ja TW-LTE 5G (5G 
verkko). Muuttamalla nimen tunnistat oman langattoman verkkosi helpommin. 
(Huomio: Verkkonimessä voi olla enintään 32 ASCII-merkkiä). 

• SSID-välitys: Voit kytkeä SSID-levityksen  
(SSID:n näkyminen) Päälle/Poista käytöstä, oletuksena asetus on Päälle 

• Langaton Lähiverkko (WLAN Partition): Langattomien verkkojen 
eristäminen 

• Kanava: Kohdasta voit halutessasi valita kanavan, jolla laitteen langaton 
verkko toimii. Oletuksena kanava on 2.4G verkossa 11 ja 5G verkossa 
automaattinen 

• Langattoman verkon tila: Voidaan tehdä valinta, mitä radioita tuetaan. Jos 
käytössä ei ole b-radion laitteita, kannattaa se sulkea pois. 

• Kättelytapa: Langattoman verkon salausmenetelmä, oletuksena WPA-PSK. 
Jos tarvetta, salausmenetelmän voi vaihtaa WPA2-PSK.  
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Suositeltavaa on käyttää WPA-PSK tai WPA2-PSK sillä, ne ovat  
salausmenetelminä turvallisempia kuin WEP. 

• Salaus: Valitse WPA-salauksen kanssa käytettävä algoritmi, TKIP tai AES. 
WPA –PSK -salauksen kanssa käytetään TKIP-algoritmiä,  
WPA2-PSK–salauksen kanssa suositellaan käytettävän AES-algoritmiä.  
Salasanan (jaettu avain) pituus on 6-63 kirjainta tai numeroa (tavua). 

• Jaettu avain: Määritä valitsemasi salausavain (oletussalausavain löytyy 
laitteen pohjassa olevasta tarrasta) 

HUOM! Tietokoneen langattoman verkkosovittimen pitää myös tukea valittua  
salausmenetelmää ja taajuutta (2.4G/5G). 
 
WEP: Valitse 64- ja 128-bittisen avaimen, ja heksadesimaalien ja  
ASCII-merkkien välillä. 

64 bittiä + HEX = 10 numeroa 
128 bittiä + HEX = 26 numeroa 
64 bittiä + ASCII = 5 kirjainta tai numeroa 
128 bittiä + ASCII = 13 kirjainta tai numeroa 

 
Huom! Suositeltavaa on, että langattoman verkon oletussalasanan muutetaan. 
 
Tallenna asetukset tallenna/save-painikkeesta 
 
 

 
3.2.3.2 Wlan-verkon asiakaslista 

 

Kohdassa näkyy lista langattomista verkoista, joihin on yhdistetty 
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3.2.3.3 Lisäasetukset 
Langattoman verkon radiotaajuusasetuksia, asetuksia ei tule muuttaa 

 

3.2.4 IPv6 

IPv6 on uuden polven internet-käytäntö, joka laajentaa nykyisen 32-bittisen 

osoiteavaruuden 128-bittiseksi. Valitsemalla enable, IPv6-toiminto menee päälle. 

Connection type –kohdasta voi valita käytettävän IPv6 tyypin. Alla oleva kuva on 

DHCPv6-vaihtoehdosta. Lisätietoja asetuksesta ja muista vaihtoehdoista löytyy 

englanninkielisestä ohjekirjasta. 
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3.2.5 NAT 

NAT (network adress translation) on menettely, jossa sisäverkon yksityiset osoitteet 
muunnetaan liikennöitäessä julkisiin verkkoihin virallisiksi IP-osoitteiksi 
 

3.2.5.1 Ohjelmallinen palvelin 
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Laitteen NAT palomuuri estää kaikkien tuntemattomien pakettien sisäänpääsyn  
verkkoon, suojatakseen lähiverkkoa. Kaikki tämän palomuurin sisällä olevat  
palvelimet ovat näkymättömiä muille. Halutessasi voit sallia pääsyn johonkin  
palvelimista ohjelmallisen palvelimen kautta. 

• Määritä Ohjelmallinen palvelin Tunnetut palvelut –sarakkeelle. 
• Määritä sen palvelimen IP-osoite ja -portti, jolle haluat sallia pääsyn. 
• Laita merkki kohtaan ”Päälle”, jolla asetat rivillä olevan säännön päälle. 
• Halutessasi voit vielä määritellä ajastussääntöjä, milloin pääsy on sallittu. 

 
Esimerkki: Käytössä on FTP-palvelin (portti 21) IP -osoitteessa 192.168.0.1,  
web-palvelin (portti 80) osoitteessa 192.168.0.2, ja VPN -palvelin (portti 1723) 
osoitteessa 192.168.0.3, täytä taulukko seuraavasti: 
 

Palvelun portti Sisäverkon portti Palvelimen IP-osoite Päälle 

21  192.168.0.1 V 

80  192.168.0.2 V 

1723  192.168.0.6 V 

 

Valitse tallenna 

 

3.2.5.2 Ohjelmalliset tietokoneet 
 

Kyseinen toiminto on parannettu versio Ohjelmallinen palvelin –toiminnosta, jossa 
tietty julkinen IP-osoite ohjataan tietylle sisäverkon tietokoneelle. Lisätietoja 
englanninkielisestä ohjekirjasta. 
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3.2.5.3 Erikoistukiasemanimi (AP) 
 

Toiminnossa voidaan määritellä asetukset tietyille palveluille, jotka eivät toimi NAT:in 
kanssa. 
 

 

 

 

 

3.2.5.4 NAT Loopback 
 

Toiminnon ollessa päällä omaa julkista IP-osoitetta voi kutsua sisäverkosta. 
 

 
 

3.2.5.5 DMZ 
 

DMZ-kohde (Demilitarized Zone) on isäntä (laite), joka ei ole suojeltu palomuurilla.  
Se sallii tietokoneen rajoituksettoman käytön kaksisuuntaisessa kommunikaatiossa,  
jota käytetään joissakin Internet-peleissä, videokeskusteluissa ja muissa  
erityisohjelmissa. 
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HUOM: Tätä toimintoa tulee käyttää vain, jos sille on tarvetta! 
 

• DMZ-palvelimen IP-osoite: tarpeen mukaan klikkaa Päälle -laatikkoa, sekä 
aseta kenttään sen tietokoneen IP-osoite, jolle haluat kytkeä päälle 
DMZ-toiminnon. 

 
 

3.2.6 Reititys 

 
3.2.6.1 Kiinteä reititys 

 
Reititystaulukoiden avulla voit määrittää, mitä reittiä lähtevät paketit kulkevat. Jos 
käytössä on useampia reitittimiä tai aliverkkoja, tulee reititystaulukko kytkeä päälle, 
jotta paketit löytävät oikean reitityspolun ja jotta eri aliverkot pystyvät 
kommunikoimaan keskenään. 

 
o Voit määrittää kohteen IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän 

ja hypyn kullekin säännölle. 
o Kytke kukin sääntö erikseen päälle, valitsemalla Päälle -toiminto. 
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3.2.6.2 Dynaaminen reititys 
 
Reititystaulukoiden avulla voit määrittää, mitä reittiä lähtevät paketit kulkevat. Jos 
käytössä on useampia reitittimiä tai aliverkkoja, tulee reititystaulukko kytkeä päälle, 
jotta paketit löytävät oikean reitityspolun ja jotta eri aliverkot pystyvät 
kommunikoimaan keskenään.  
 

 
 
Dynaaminen reititys: Routing Information Protocol eli RIP, vaihtaa kohdetietoja koko 
verkon sisällä. 

o Kytke dynaaminen reititys päälle valitsemalla Päälle -valinta. 
o Valitse RIPv1 ja v2 välillä. Versiota 2 tulee käyttää, jos verkossa on 

useampia aliverkkoja. Muussa tapauksessa tulee käyttää versiota 1. 

OSFP: IP-verkoissa yleisesti käytetty reititysprotokolla, joka käyttää käyttäjän 
määrittelemiä parametrejä “parhaan” tai lyhyimmän reitin määrittämiseen aliverkossa. 
OSPF perustuu lyhin tie ensin –algoritmiin, lasketaan lyhin reitti kuhunkin verkon 
solmuun. 
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BGP: IP-verkon reititysprotokolla itsenäisten alueiden väliseen tiedonvaihtoon.  

 

 

3.2.6.3 Reititystiedot 
 

Taulukosta näkyy reitityksen tiedot 

 

 

3.2.5 Asiakas / Palvelin  

3.2.5.1 Dynaaminen nimipalvelin (DynDNS) 
 

 
 
Palvelimen hallinnointi vaihtuvalla IP-osoitteella, on mahdollista käyttämällä  
dynaamista domainien nimipalvelua (Dynaaminen DNS tai DDNS). 
 
Palvelun avulla jokaisen, joka haluaa liittyä isännöimääsi palvelimeen, tulee tietää 
vain palvelimen nimi. Dynaaminen DNS -palvelu määrittää joka kerta saman nimen  
IP -osoitteellesi, joka vaihtuu joka kerta yhdistäessäsi Internet-palveluntarjoajaasi. 
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Ennen kuin voit käyttää DNS -palvelua, pitää rekisteröityä johonkin niistä 
palveluntarjoajista, jotka on listattu tarjoaja (Provider)-valikossa. 
 

• Dynaaminen DNS –palvelu kytketään päälle, valitsemalla Päälle -valinta. 
• Täydennä tiedot kenttiin Tarjoaja, Käyttäjänimi/Sähköposti ja  

Salasana/Avain. Nämä tiedot saat DNS -palveluntarjoajaltasi. 

 
Valitse Tallenna 

 

3.3. Lisäasetukset 

3.3.1 Palomuuri   

3.3.1.1 Pakettisuodatus 
 

 
 
Pakettisuodatuksen kautta voit rajoittaa reitittimen kautta kulkevien pakettien 
liikennöintiä. Lähtevien pakettien suodatus vaikuttaa kaikkiin lähteviin paketteihin. 
Saapuvien pakettien suodatus vaikuttaa kuitenkin vain niihin paketteihin, joiden  
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kohteena ovat virtuaalipalvelimet tai DMZ-palvelin. 
Sääntöjä voidaan määrittää sekä lähteviin että saapuviin suuntiin.  
Kuhunkin sääntöön voit määrittää seuraavat kohdat: 

• Lähteen IP-osoite 
• Kohteen IP-osoite 
• Kohteen portti 
• Käytettävä protokolla 
• Ajastussääntö# 
 
• Kytke lähtevien ja saapuvien pakettien suodatus klikkaamalla Päälle –

laatikkoa (ruksi). 
 
• Voit valita kahden suodatusmenetelmän välillä: 

o Salli liikenne paitsi ne, jotka on mainittu säännöissä 
o Estä liikenne paitsi ne, jotka on mainittu säännöissä 

• Lähteen ja kohteen IP -osoitteille voi antaa yhden IP-osoitteen (4.3.2.1)  
tai sarjan IP-osoitteita (4.3.2.1-4.3.2.254). Tyhjäksi jätetty kohta viittaa  
kaikkiin IP-osoitteisiin. 

• Lähde- ja kohdeporteiksi voit samoin määrittää yhden portin (80) tai  
sarjan portteja (1000-1999). Lisää etuliite T tai U, jolla tarkennetaan 
liittyykö portin käyttö TCP- vai UDP -protokollaan.  
Esimerkkejä: T80, U53, U2000-2999. Ilman etuliitettä kirjoitetut  
porttinumerot viittaavat sekä TCP- että UDP -protokollaan.  
Kokonaan tyhjäksi jätetty kenttä viittaa kaikkiin portteihin. 

• Pakettisuodattimen kanssa voi käyttää myös ajastussääntöjä, jotka  
antavat käyttäjälle enemmän joustoa liikenteen hallintaan. Kukin sääntö 
voidaan erikseen kytkeä päälle ja pois. 

• Valitse Tallenna, joka tallentaa muutetut asetukset tai Kumoa, jolla  
perutaan tehdyt muutokset. 

• Saapuvien pakettien suodatus: Saapuvien pakettien suodatusasetuksia  
voi muokata klikkaamalla Saapuvien pakettien suodatus –painiketta  
aivan sivun alareunassa. Asetuksia voidaan muokata samalla tavalla. 

• Valitse Tallenna, joka tallentaa muutetut asetukset tai Kumoa,  
jolla perutaan tehdyt muutokset. 
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3.3.1.2 URL-esto  

 
 
URL-suodatuksen avulla voit estää sisäänpääsyn tietyille verkkosivuille. Tärkein ero 
verkkotunnussuodatuksen ja URL-suodatuksen välillä on se, että 
verkkotunnussuodatin toimii verkkosivuihin, joissa on tietty verkkotunnus (kuten 
xxx.com tai yyy.org) ja URL-suodatin suodattaa kaikki verkkosivut, joiden osoitteessa 
esiintyy tietty avainsana. URL-suodattimella voit estää satoja nettisivuja avainsanojen 
avulla. 
 

• Kytke URL-suodatus päälle aktivoimalla Päälle –valinta. 
• URL -sarakkeeseen voit luetella sanoja, joita sisältävät osoitteet estetään. 

Esimerkiksi avainsanat ”seksi sex” estää kaikki nettisivut, joiden URL -osoite  
sisältää sanan ”seksi” ja ”sex”. 

• Käytä Päälle –valintaa jokaisen avainsanan kohdalla, jotta suodatus on  
mahdollinen. 

 
Valitse Tallenna 
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3.3.1.3 MAC-suodatus 
 
MAC-suodatuksen avulla voidaan rajoittaa tiettyjen laitteiden yhteyksiä  
MAC-osoitteiden perusteella. Suodatusten avulla voidaan myös asettaa tietty  
IP-osoite halutulle MAC –osoitteelle 
 

 
 
 

3.3.1.4 Käyttöoikeudet 
 
Kohdassa voi laittaa ping-eston päälle, jolloin laitetta ei voi pingata 

 
 

3.3.1.5 Optiot 
 
Häivetila: laite ei näy nettiin 
SPI: Pakettien automaattinen tarkistus 
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3.3.2 QoS-asetukset   

QoS-asetusten avulla voit määritellä etuoikeuksia eri IP-osoitteille, jolloin niiden 
yhteyksille sallitaan eri nopeuksia. 
 

 
 
 

 

 
 
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. 
 
Lisätietoja englanninkielisestä ohjekirjasta 
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3.3.3 Laitteen hallinta   

3.3.3.1 UPnP  
 
Halutessasi voit kytkeä päälle UPnP -toiminnon. Tämän toiminnon avulla tietokoneen 
ohjelmat, jotka käyttävät UPnP -toimintoa voivat luoda modeemiin uusia 
porttiohjaussääntöjä. UPnP on oletuksena tilassa Päälle 
 
Valitse tallenna 
 

 
 
3.3.3.2 SNMP  

 
SNMP (Simple Network Management Protocol) on protokolla, joka mahdollistaa 
tietokoneverkon hallinnoimisen etäyhteyden kautta. SNMP mahdollistaa tilastotietojen 
noutamisen, sekä verkkotapahtumien tarkkailun. 
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3.3.3.3 TR-069  
 
Toiminnossa määritellään sovellustason protokolla etähallinnan loppukäyttäjän 
laitteisiin. 
 

 
 

3.4. Sovellukset 

3.4.1 NAS   

Tämän alueen ohjeet löytyvät www.telewell.fi laitteen omalta alueelta 
 

3.4.2.1 Kiintolevyn hallinta  
 
Kohdassa näkee tiedot laitteesta, joka on kytkettynä TW-LTE reitittimen USB-porttiin 
 

 
 

3.4.2.2 Tiedostojako  
 
Oletuksena tiedostojako-asetukset ovat alla olevan kuvan mukaiset 
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3.4.2.3 Käyttöoikeudet  

 
Käyttöoikeudet kohdassa määritellään turvallisuustaso 

 

 
3.4.2.4 Tiedostojen vastaanoton avustaja  

 

 
 

3.4.2.5 Tiedostojen vastaanoton tila  
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3.4.2.6 Web HDD  

 

 
 

3.4.2.7 DLNA Media-palvelin  
 

 
 

3.5. Järjestelmä 

3.5.1 Järjestelmätiedot   

Kohdasta näkee järjestelmän tiedot 
 

 

3.5.2 Järjestelmän tila   

3.4.2.1 Web loki  
 

Kohdassa voidaan määritellä, mitä asioita järjestelmälokissa näytetään  
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3.5.2.2 Järjestelmäloki  
 
Määritellään ulkopuolisen lokipalvelimen IP-osoite 
 

 

 
 
3.5.2.3 Sähköpostihälytys  

 

Toiminnossa laite voidaan määritellä lähettämään järjestelmäloki haluttuun 
sähköpostiosoitteeseen. 
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3.5.3 Järjestelmätyökalut   

3.5.3.1 Salasanan muutos  
 
Salasanan vaihto on erittäin suositeltavaa turvallisuussyistä. 

• Kirjoita vanha salasana ensimmäiseen kenttään. 
• Kirjoita uusi salasana toiseen kenttään 
• Kirjoita uusi salasana toistamiseen alimpaan kenttään 

Huom! Paina uusi salasana mieleesi, muuten et pääse myöhemmin 
kirjautumaan hallintaan! 
 
Valitse Tallenna 
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3.5.3.2 Ohjelmiston päivitys  
 

 
 

Tarpeen mukaan voit asentaa uusimman ohjelmistopäivityksen tämän sivun kautta. 
Ohjelmiston saat ladattua verkkosivuiltamme osoitteesta http://www.telewell.fi. 
Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Etsi kyseinen tiedosto tietokoneelta Selaa -nappia 
painamalla. Päivitä -nappi päivittää ohjelmistosi tähän uusimpaan versioon. 
 

• Hyväksy epävirallinen päivitys: Merkitse tämä jos haluat päivittää reitittimen 
epävirallisella päivityksellä. Huom! Suositeltavaa on käyttää aina virallista 
päivitystä päivittäessä TW-LTE/4G/3G reititintä. 

 
3.5.3.3 Järjestelmän aika  

 
Laitteen aikamääritykset 
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3.5.3.4 Muut  
 

 
 

Varmistuksen asetukset: Voit tehdä varmennustallennuksen tekemistäsi 
muutoksista Backup  –nappia painamalla ja valitsemalla Tallenna/save -vaihtoehdon. 
Kun haluat palauttaa nämä asetukset, klikkaa Ohjelmistopäivitys-kohtaa (ks. yllä) ja 
valitse kyseinen tiedosto. 
Tehdasasetukset: Reset –nappia painamalla voit kumota tekemäsi muutokset ja 
palauttaa oletusasetukset. Varmista valinta painamalla OK. 
Uudelleen käynistys: Voit käynnistää laitteen joko reboot-kohdasta tai kytkemällä 
virrat pois laitteesta. Varmista painamalla OK. 
MAC-osoite, jossa on Wake on LAN –herätystä tukeva tietokone: Tietokoneen 
MAC-osoite 
Toimialueen nimi tai IP-osoite ping-testille: Myös Ping -testin tekeminen on 
mahdollista tällä sivulla antamalla kenttään testattavan laitteen IP-osoite tai 
verkkonimi ja lopuksi painamalla painiketta Ping. 

 

3.5.3 Ajastus (Scheduling)   

Toiminto mahdollistaa käyttöaikasääntöjen luomisen, joita voidaan käyttää mm. 
pakettisuodatuksessa. 
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Kytke ajastus päälle valitsemalla Päälle -valintaa, ja paina Lisää uusi –painiketta. 
 

 
 

Määritä säännön nimi ja voimassaoloaika. Voit esimerkiksi määrittää säännön 
olemaan toiminnassa joka päivä klo 14:10 ja 16:20 välillä. 
 
Valitse Tallenna 
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3.5.4. MMI 

 
Kohdassa voi asettaa ajan, milloin laitehallinta aikakatkaisee yhteyden 
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