
WDS verkon luonti – TW-EA510v3(c) ja TW-525 

 

Nämä asetusmuutokset laitteisiin tulee tehdä RJ-45 verkkokaapelin välityksellä. 

 

Huom! Ennen kuin WDS verkkoa alkaa luoda näiden kahden laitteen välille, tulee TW-
EA510v3(c) laitteessa olla ohjelmistoversio v2.01 tai uudempi, ja TW-525 laitteessa tulee 
olla ohjelmistoversio 1.05-c tai uudempi. 

TW-EA510v3(c) laitteen asetukset 

 

 1. Kirjaudutaan hallintaan osoitteesta http://192.168.0.254 

 2. Siirrytään kohtaan Asetukset → Lähiverkko (LAN) → Langaton verkko, ja 
muutetaan seuraavia kohtia: 

 2.1. ESSID: Määritetään haluttu verkonnimi. Jos halutaan että verkko vaihtaa 
heikommasta linkistä vahvempaan (roaming), niin tämän nimen on oltava 
molemmissa laitteissa sama. 

 2.2. Kanava: Määritetään haluttu kanava. Kanavan on oltava molemmissa laitteissa 
sama, ja suositeltavaa on käyttää jotain muuta kanavaa kuin 1 ja 6, sillä nämä 
kanavat ovat todennäköisesti ruuhkaisimmat (esimerkissä kanava 3). 

 2.3. WDS-toiminto: Siirretään pallo kohtaan Toiminto päälle ja kirjoitetaan 
ensimmäiseen kenttään (merkattu numerolla 1) TW-525 laitteen MAC osoite (TW-
525 laitteen MAC osoite löytyy pohjassa olevasta tarrasta). 

 

http://192.168.0.254/


 3. Painetaan Talleta ja odotetaan kunnes modeemi on tallentanut asetukset 

 4. Siirrytään kohtaan Asetukset → Lähiverkko (LAN) → Langattoman verkon salaus, 
ja muutetaan seuraavia kohtia: 

 4.1. Turvallisuustila: Muutetaan asetukseksi WPA (ellei se jo ole) 

 4.2. WPA algoritmi: Muutetaan arvoksi AES 

 4.3. WPA jaettu avain: Määritetään tähän kenttään haluttu langattoman verkon 
salasana (täytyy olla sama kuin TW-525 laitteessa) (esimerkissä: 112233445566) 
(salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä, ja siinä ei saa olla erikoismerkkejä eikä 
ä, ö tai å kirjaimia) 

 

 5. Painetaan Talleta ja odotetaan kunnes modeemi on tallentanut asetukset 

 6. Kun modeemi on tallentanut asetukset, tallennetaan asetukset vielä modeemin flash 
muistiin kohdasta Tallenna asetukset ja vielä kerran Talleta. Kun asetukset ovat 
tallentuneet muistiin, palautuu näkymä takaisin modeemin hallinnan etusivulle 
(Asetustiedot). 

 

 

TW-525 laitteen asetukset 

 

Huom! Jos TW-525 hallinnan kieli on englanti, niin sen voi muuttaa Suomeksi kohdasta 
Language. 

 

 1. Jos TW-525 on kytketty suoraan tietokoneeseen, niin tietokoneen verkkosovittimelle 
on asetettava kiinteä IP-osoite, jotta päästäisiin TW-525 laitteen hallintaan. Kiinteän 
IP osoitteen asettaminen on neuvottu tämän ohjeen lopussa 

 2. Kirjaudutaan hallintaan osoitteesta http://192.168.0.253 

 3. Siirrytään kohtaan Wireless Settings (Wlan asetukset) → Basic (Perusasetukset), 
missä muutetaan seuraavia arvoja: 

 3.1. SSID: Määritetään kenttään haluttu verkonnimi. Jos halutaan että verkko 
vaihtaa heikommasta linkistä vahvempaan (roaming), niin tämän nimen on oltava 
molemmissa laitteissa sama. 

http://192.168.0.254/


 3.2. Country Region (Toimialue): Valitaan listasta Europe (Channel 1-13) 

 3.3. Channel (Frequency) (Kanava (Channel)): Asetetaan kanavaksi sama kanava 
kuin TW-EA510v3(c) laitteessa (esimerkissä kanava 3) 

 3.4. WDS Mode (WDS Tila): Valitaan listasta Repeater ja määritetään esiin tulevaan 
ensimmäiseen AP MAC Address kenttään TW-EA510v3(c) laitteen MAC osoite 
(kyseinen MAC osoite löytyy TW-EA510v3(c) laitteen pohjassa olevasta tarrasta tai 
vaihtoehtoisesti TW-EA510v3(c) laitteen hallinnan Langattoman verkon 
asetuksista) 

 

 

 4. Jatketaan painamalla Apply (Tallenna), jonka jälkeen odotetaan kunnes laite on 
tallentanut asetukset muistiin 

 5. Siirrytään kohtaan Wireless (Wlan asetukset) → Security (Turvallisuusasetukset), ja 
muokataan seuraavia arvoja: 

 5.1. Security Mode (Salauksen tyyppi): Valitaan valikosta WPA-PSK (ellei se ole jo) 

 5.2. WPA Algorithms (WPA-algoritmi): Vaihdetaan arvoksi AES 

 5.3. Pass Phrase (Salausavain): Määritetään haluttu salasana langattomalle verkolle 
(täytyy olla sama kuin TW-EA510v3(c) laitteessa) (esimerkissä 112233445566) 



 

 6.  Painetaan Apply (Tallenna) ja odotetaan kunnes laite on tallentanut asetukset 
muistiin 

 

Helpoin tapa testata WDS verkon toimivuutta on kytkeä verkkokaapeli tietokoneen ja TW-
525 laitteen välille (IP osoitteen haku automaatilla tietokoneen verkkosovittimella) ja 
kokeilla että saako TW-525 laite IP osoitteen TW-EA510v3(c) laitteelta. 

 

Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen (Windows XP, Vista ja 7) 

 

Windows XP 

 

1. Valitaan Käynnistä → Ohjauspaneeli → Verkkoyhteydet 

2. Verkkoyhteyksistä valitaan “Lähiverkkoyhteys”, jonka päällä klikataan hiiren 
oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan avautuvasta valikosta “Ominaisuudet” 

3. Avautuvasta ikkunasta tummennetaan kohta “TCP/IP protokolla” ja painetaan 
“Ominaisuudet” 

4. Avautuvasta ikkunassa vaihdetaan pallo kohtaan “Käytä seuraavaa IP osoitetta” ja 
asetetaan IP osoitteeksi 192.168.0.50. Klikataan aliverkonpeite kenttää ja siihen 
pitäisi ilmestyä numerosarja 255.255.255.0, jos se ei kuitenkaan ilmesty, niin 
määritetään se käsin. 

5. Painetaan “Ok” ja seuraavassa ikkunnassa taas “Ok” (joissain tapauksissa “Sulje”) 

6. HUOM! Kun asetusmuutokset TW-525 on tehty, on syytä vaihtaa IP osoiteen 



hakeminen automaattiseksi. Tämä tapahtuu samassa paikassa, kuin kiinteän IP 
osoitteen asettaminen, mutta vaihdetaan vaan pallo kohtaan “Haetaan IP osoite 
automaattisesti” 

Windows Vista 

 

1. Valitaan Käynnistä → Ohjauspaneeli → Verkko ja Internet → Verkko ja jakamiskeskus 
→ Hallitse verkkoyhteyksiä 

2. Verkkoyhteyksistä valitaan “Lähiverkkoyhteys”, jonka päällä klikataan hiiren 
oikeanpuoleista näppäintä ja avautuvasta valikosta valitaan “Ominaisuudet” 

3. Avautuvasta ikkunasta tummennetaan kohta “Internet protokolla versio 4 
(TCP/IPv4)” ja painetaan “Ominaisuudet” 

4. Avautuvasta ikkunasta vaihdetaan pallo kohtaan “Käytä seuraavaa IP osoitetta” ja 
määritetään IP osoitteeksi 192.168.0.50. Klikataan aliverkonpeite kenttää ja siihen 
pitäisi ilmestyä numerosarja 255.255.255.0, jos se ei kuitenkaan ilmesty, niin 
määritetään se käsin. 

5. Painetaan “Ok” ja seuraavassa ikkunassa taas “Ok” (joissain tapauksissa “Sulje”) 

6. HUOM! Kun asetusmuutokset TW-525 on tehty, on syytä vaihtaa IP osoiteen 
hakeminen automaattiseksi. Tämä tapahtuu samassa paikassa, kuin kiinteän IP 
osoitteen asettaminen, mutta vaihdetaan vaan pallo kohtaan “Haetaan IP osoite 
automaattisesti” 

 

Windows 7 

 

1. Valitaan Käynnistä → Verkko ja internet → Verkko ja jakamiskeskus → Muuta 
sovittimen asetuksia 

2. Verkkoyhteyksistä valitaan “Lähiverkkoyhteys”, jonka päällä klikataan hiiren 
oikeanpuoleista näppäintä ja avautuvasta valikosta valitaan “Ominaisuudet” 

3. Avautuvasta ikkunasta tummennetaan kohta “Internet protokolla versio 4 
(TCP/IPv4)” ja painetaan “Ominaisuudet” 

4. Avautuvasta ikkunasta vaihdetaan pallo kohtaan “Käytä seuraavaa IP osoitetta” ja 
määritetään IP osoitteeksi 192.168.0.50. Klikataan aliverkonpeite kenttää ja siihen 
pitäisi ilmestyä numerosarja 255.255.255.0, jos se ei kuitenkaan ilmesty, niin 
määritetään se käsin. 

5. Painetaan “Ok” ja seuraavassa ikkunnassa taas “Ok” (joissain tapauksissa “Sulje”) 

6. HUOM! Kun asetusmuutokset TW-525 on tehty, on syytä vaihtaa IP osoiteen 
hakeminen automaattiseksi. Tämä tapahtuu samassa paikassa, kuin kiinteän IP 
osoitteen asettaminen, mutta vaihdetaan vaan pallo kohtaan “Haetaan IP osoite 
automaattisesti” 


