
TW-‐LTE	  REITITIN:	  WDS-‐TOIMINTO	  KAHDEN	  TW-‐LTE	  REITITTIMEN	  	  VÄLILLÄ	  
	  
Oletus	  konfiguroinnissa	  on,	  että	  laitteet	  ovat	  tehdasasetuksilla	  
WDS-‐verkko	  luodaan	  2.4G	  tukiasemien	  välillä	  
	  
Laite	  1:	  

-‐ Tähän	  laitteeseen	  tulee	  ulkoverkon	  internet-‐yhteys	  (Ethernet	  tai	  3G/4G/LTE)	  
-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.253	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  päällä	  
-‐ Salaus	  =	  WPA-‐PSK	  
-‐ Salauasavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wdstesti1	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  11	  

	  
Laite2:	  

-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.254	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  pois	  päältä	  
-‐ Salaus	  =	  WPA-‐PSK	  
-‐ Salausavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wdstesti2	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  11	  

	  
	  
A)	  Laite	  1	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  admin)	  
	  
Valitaan	  Basic	  Network	  /	  LAN&VLAN	  /	  Network	  setting	  -‐>	  Muutetaan	  laitteen	  IP-‐osoitteeksi	  
192.168.0.253	  -‐>	  Save	  
	  

	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  Basic	  Network	  /	  WiFI	  
	  
Ensin	  otetaan	  5G	  verkko	  pois	  päältä	  valitsemalla	  Operation	  Band	  –valikosta	  5G	  single	  band	  -‐>	  otetaan	  
”wireless	  module”	  –kohdasta	  rasti	  pois	  -‐>	  save	  
	  



	  
	  
Tämän	  jälkeen	  valitaan	  taas	  operation	  band	  –valikosta	  2.4G	  single	  band,	  tehdään	  seuraavat	  muutokset	  

-‐ Wireless	  Operation	  Mode:	  WDS	  Hybrid	  Mode	  
-‐ Network	  ID(SSID):	  haluttu	  tukiasema	  nimi	  (esimerkissä	  wdstesti1)	  
-‐ Channel:	  11	  
-‐ Authentication:	  WPA	  
-‐ Encryption:	  TKIP	  
-‐ Preshare	  Key:	  1234567890	  
-‐ Klikataan	  Save	  ja	  tiedot	  tallentuvat	  

	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  konfiguroimaan	  toista	  TW-‐LTE	  reititintä.	  	  
HUOM!	  Laitteet	  eivät	  saa	  olla	  liian	  lähellä	  toisiaan,	  vähintään	  muutama	  metri	  tulee	  olla	  etäisyyttä.	  
	  

-‐ Konfiguroinnin	  aikana	  tietokoneen	  verkkokortilla	  tulee	  olla	  IP-‐osoite	  kiinteä,	  sillä	  laitteen	  
DHCP-‐palvelin	  otetaan	  pois	  päältä,	  jonka	  jälkeen	  laite	  ei	  enää	  jaa	  automaattisesti	  IP-‐osoitteita	  

-‐ Verkkokortin	  IP-‐tiedot	  muutetaan	  esimerkiksi	  Windows-‐koneessa	  Ohjauspaneeli	  /	  verkko-‐	  ja	  
jakamiskeskus	  /	  muuta	  sovittimen	  asetuksia	  /	  Ethernet	  -‐>hiiren	  oikealla	  ominaisuudet	  -‐>IPv4	  
tuplaklikataan	  -‐>	  käytä	  seuraavia	  IP-‐osoitteita	  -‐>	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

-‐ Lopuksi	  kun	  kaikki	  asetuksen	  muutoksen	  on	  tehty,	  muutetaan	  IP-‐osoitteet	  muutetaan	  takaisin	  
automaatille	  	  
	  



B)	  Laitteen	  2	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  TW-‐LTE	  reitittimen	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin)	  
	  
Valitaan	  Basic	  Network	  /	  LAN&VLAN	  /	  DHCP	  server	  -‐>	  valitaan	  DHCP1	  ja	  otetaan	  DHCP-‐palvelin	  pois	  
päältä	  ottamalla	  rasti	  pois	  ”enable”-‐ruudusta	  
	  

	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  Basic	  Network	  /	  WiFi	  
	  
Ensin	  otetaan	  5G	  verkko	  pois	  päältä	  valitsemalla	  Operation	  Band	  –valikosta	  5G	  single	  band	  -‐>	  otetaan	  
”wireless	  module”	  –kohdasta	  rasti	  pois	  -‐>	  save	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  valitaan	  taas	  operation	  band	  –valikosta	  2.4G	  single	  band,	  tehdään	  seuraavat	  muutokset	  

-‐ Wireless	  Operation	  Mode:	  WDS	  Hybrid	  Mode	  
-‐ Network	  ID(SSID):	  haluttu	  tukiasema	  nimi	  (esimerkissä	  wdstesti2)	  
-‐ Channel:	  11	  
-‐ Authentication:	  WPA	  
-‐ Encryption:	  TKIP	  
-‐ Preshare	  key:	  1234567890	  
-‐ Klikataan	  scan	  –painiketta	  (Myös	  toisen	  TW-‐LTE	  reitittimen	  tulee	  olla	  päällä,	  jotta	  laite	  löytää	  

sen)	  -‐>	  alas	  tulee	  lista	  tukiasemista,	  joihin	  voidaan	  liittyä	  -‐>	  valitaan	  valikosta	  oikea	  tukiasema	  
(esimerkissä	  wdstesti1)	  -‐>	  klikataan	  ”copy	  to”	  –painiketta	  rivin	  perässä	  -‐>	  tukiaseman	  MAC-‐
osoite	  kopioituu	  ”Remote	  AP	  MAC	  1”	  –riville	  -‐>	  klikataan	  Save	  ja	  tiedot	  tallentuvat	  

	  



	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  siirrytään	  toisen	  TW-‐LTE	  reitittimen	  asetuksiin.	  Valitaan	  Basic	  Network	  /	  WiFi	  ja	  
klikataan	  scan-‐painiketta	  (myös	  toisen	  TW-‐LTE	  reitittimen	  tulee	  olla	  päällä,	  jotta	  laite	  löytää	  sen)	  -‐>	  
alas	  tulee	  lista	  tukiasemista,	  joihin	  voidaan	  liittyä	  -‐>	  valitaan	  valikosta	  oikea	  tukiasema	  (esimerkissä	  
wdstesti2)	  -‐>	  klikataan	  ”copy	  to”	  –painiketta	  rivin	  perässä	  -‐>	  tukiaseman	  MAC-‐osoite	  kopioituu	  
”Remote	  AP	  MAC	  1”	  –riville	  -‐>	  klikataan	  Save	  ja	  tiedot	  tallentuvat	  
	  
Kun	  kaikki	  muutokset	  on	  tehty	  ja	  tietokoneen	  verkkokortin	  IP-‐osoite	  on	  muutettu	  takaisin	  
automaatille,	  otetaan	  molemmista	  laitteista	  virrat	  hetkeksi	  pois	  päältä	  ja	  laitetaan	  takaisin.	  Tämän	  
jälkeen	  wds-‐verkko	  on	  valmis	  käytettäväksi.	  


