
TW-‐EAV510	  JA	  TW-‐LTE	  REITITIN:	  WDS-‐VERKKO	  
	  
Oletus	  konfiguroinnissa	  on,	  että	  laitteet	  ovat	  tehdasasetuksilla	  
WDS-‐verkko	  luodaan	  2.4G	  tukiasemien	  välillä	  
	  
Laite	  1	  (TW-‐EAV510	  tai	  TW-‐EAV510	  AC):	  

-‐ Tähän	  laitteeseen	  tulee	  ulkoverkon	  internet-‐yhteys	  (ADSL,	  VDSL,	  3G/4G/LTE)	  
-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.0.254	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  Päällä	  
-‐ Salaus	  =	  WEP	  
-‐ Salauasavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wdstesti1	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  

	  
Laite2	  (TW-‐LTE	  reititin):	  

-‐ Laitteen	  LAN	  IP-‐osoite	  =	  192.168.1.254	  
-‐ DHCP-‐palvelin	  =	  pois	  päältä	  
-‐ Salaus	  =	  WEP	  
-‐ Salausavain	  =	  1234567890	  
-‐ Tukiasemanimi	  =	  wdstesti2	  
-‐ Wlan-‐kanava	  =	  9	  

	  
	  
A)	  Laite	  1	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  valikko	  Lisäasetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Perusasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  
tukiasemanimeksi	  haluttu	  nimi	  (esimerkissä	  wdstesti2)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  valikko	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Turvallisuusasetukset	  	  
-‐>	  Valitaan	  verkon	  todennustavaksi	  ”shared”,	  salauksen	  vahvuudeksi	  64-‐bit	  ja	  syötetään	  haluttu	  
salausavain	  (esimerkissä	  1234567890,	  pitää	  olla	  sama	  kuin	  laitteessa	  2)	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  



	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  Lisäsetukset	  /	  Langaton	  lähiverkko	  /	  Lisäasetukset	  -‐>	  valitaan	  käytettävä	  kanava	  
kiinteäksi	  (esimerkissä	  9)	  ja	  kaistan	  leveydeksi	  20	  MHz	  -‐>	  Käytä/Tallenna	  
	  

	  
	  



Tämän	  jälkeen	  jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  konfiguroimaan	  TW-‐LTE	  reititintä.	  	  
HUOM!	  Laitteet	  eivät	  saa	  olla	  liian	  lähellä	  toisiaan,	  vähintään	  muutama	  metri	  tulee	  olla	  etäisyyttä.	  
	  
B)	  Laite	  2	  -‐asetukset	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
Valitaan	  Perusasetukset	  /	  Lähiverkko	  /	  Verkkoasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  laitteen	  IP-‐osoitteeksi	  
192.168.1.254	  -‐>	  Tallenna	  -‐>	  Laite	  käynnistyy	  uudelleen	  ja	  vastaa	  uudelleen	  käynnistyttyään	  
osoitteesta	  192.168.1.254	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  muutetaan	  tietokoneen	  verkkokortin	  IP-‐tiedot	  kiinteiksi,	  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	  =	  192.168.1.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

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

	  
Seuraavaksi	  valitaan	  kohta	  Perusasetukset	  /	  Lähiverkko	  /	  DHCP-‐palvelin	  	  

-‐ DHCP-‐palvelin	  -‐>	  valitaan	  valikosta	  DHCP1	  
-‐ Otetaan	  rasti	  pois	  ”päälle”	  –ruudusta	  
-‐ Tallenna	  

	  



	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  perusasetukset	  /	  Wlan	  
	  
Ensin	  otetaan	  5G	  verkko	  pois	  päältä	  valitsemalla	  Taajuusalue-‐valikosta	  5G	  taajuusalue	  -‐>	  otetaan	  
”wireless	  module”	  –kohdasta	  rasti	  pois	  -‐>	  tallenna	  
	  

	  
	  
Tämän	  jälkeen	  valitaan	  taas	  taajuusalue	  –valikosta	  2.4G	  taajuusalue,	  tehdään	  seuraavat	  muutokset	  

-‐ Langattoman	  verkon	  toimintatila:	  WDS-‐hybriditila	  
-‐ Lazy-‐tila:	  rasti	  pois	  ruudusta	  
-‐ Tukiaseman	  tunnus	  (SSID):	  haluttu	  tukiasema	  nimi	  (esimerkissä	  wdstesti1)	  
-‐ Kanava:	  9	  
-‐ Channel	  width:	  20	  MHz	  
-‐ Kättelytapa:	  Jaettu	  
-‐ WEP	  key	  1:	  1234567890	  
-‐ Klikataan	  tallenna	  ja	  tiedot	  tallentuvat	  

	  



	  
	  
Kun	  asetus	  on	  tallennettu,	  klikataan	  ”etsi”-‐painiketta	  -‐>	  laite	  hakee	  saatavilla	  olevat	  Wlan-‐verkot	  

-‐ Listalta	  valitaan	  TW-‐EAV510	  laitteen	  wlan-‐verkko	  (esimerkissä	  wdstesti2)	  -‐>klikataan	  ”copy	  
to”	  –painiketta	  -‐>	  tiedot	  kopioituvat	  ”remote	  AP	  MAC	  1”	  –kenttään	  

-‐ Klikataan	  tallenna	  
	  

	  
	  
Jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  takaisin	  TW-‐EAV510	  laitteen	  hallintaan	  -‐>	  Valitaan	  kohta	  
Langaton	  lähiverkko	  /	  Langaton	  lähiverkko	  silta	  

-‐ Valitaan	  valikosta	  ”Päälle	  (skannaa)”	  
-‐ Laite	  hakee	  saatavilla	  olevat	  wlan-‐verkot	  
-‐ Valitaan	  TW-‐LTE	  reitittimen	  wlan-‐verkko	  (esimerkissä	  wdstesti1)	  
-‐ Klikataan	  käytä/tallenna	  



	  
	  
-‐>	  WDS-‐verkko	  muodotuu	  laitteiden	  välille	  
	  
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.	  
	  
	  
WDS-‐verkkoa	  voidaan	  laajentaa	  vielä	  toisella	  TW-‐LTE	  reitittimellä	  
	  
Tällöin	  paritetaan	  toinen	  TW-‐LTE	  reititin	  (laite	  3)	  TW-‐LTE	  reitittimeen	  (laite	  3),	  joka	  on	  paritettu	  	  
TW-‐EAV510	  reitittimen	  kanssa	  
	  

-‐ Kirjaudutaan	  TW-‐LTE	  reitittimen	  (laite	  3)	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  
(admin/admin)	  

	  
Valitaan	  Perusasetukset	  /	  Lähiverkko	  /	  Verkkoasetukset	  -‐>	  Muutetaan	  laitteen	  IP-‐osoitteeksi	  
192.168.2.254	  -‐>	  Tallenna	  -‐>	  Laite	  käynnistyy	  uudelleen	  ja	  vastaa	  uudelleen	  käynnistyttyään	  
osoitteesta	  192.168.2.254	  
	  



	  
	  
Tämän	  jälkeen	  muutetaan	  tietokoneen	  verkkokortin	  IP-‐tiedot	  kiinteiksi,	  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	  =	  192.168.2.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

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

	  
Seuraavaksi	  valitaan	  kohta	  Perusasetukset	  /	  Lähiverkko	  /	  DHCP-‐palvelin	  	  

-‐ DHCP-‐palvelin	  -‐>	  valitaan	  valikosta	  DHCP1	  
-‐ Otetaan	  rasti	  pois	  ”päälle”	  –ruudusta	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
Seuraavaksi	  valitaan	  perusasetukset	  /	  Wlan	  
	  
Ensin	  otetaan	  5G	  verkko	  pois	  päältä	  valitsemalla	  Taajuusalue-‐valikosta	  5G	  taajuusalue	  -‐>	  otetaan	  
”wireless	  module”	  –kohdasta	  rasti	  pois	  -‐>	  tallenna	  
	  

	  
	  



Tämän	  jälkeen	  valitaan	  taas	  taajuusalue	  –valikosta	  2.4G	  taajuusalue,	  tehdään	  seuraavat	  muutokset	  
-‐ Langattoman	  verkon	  toimintatila:	  WDS-‐hybriditila	  
-‐ Lazy-‐tila:	  rasti	  pois	  ruudusta	  
-‐ Tukiaseman	  tunnus	  (SSID):	  haluttu	  tukiasema	  nimi	  (esimerkissä	  wdstesti3)	  
-‐ Kanava:	  9	  
-‐ Channel	  width:	  20	  MHz	  
-‐ Kättelytapa:	  Jaettu	  
-‐ WEP	  key	  1:	  1234567890	  
-‐ Klikataan	  tallenna	  ja	  tiedot	  tallentuvat	  

	  

	  
	  
Kun	  asetus	  on	  tallennettu,	  klikataan	  ”etsi”-‐painiketta	  -‐>	  laite	  hakee	  saatavilla	  olevat	  Wlan-‐verkot	  

-‐ Listalta	  valitaan	  TW-‐LTE	  reitittimen	  (laite	  2)	  wlan-‐verkko	  (esimerkissä	  wdstesti1)	  -‐>klikataan	  
”copy	  to”	  –painiketta	  -‐>	  tiedot	  kopioituvat	  ”remote	  AP	  MAC	  1”	  –kenttään	  

-‐ Klikataan	  tallenna	  
	  



	  
	  
Jätetään	  tämä	  laite	  päälle	  ja	  siirrytään	  toisen	  TW-‐LTE	  reitittimen	  (laite	  2)	  hallintaan	  -‐>	  	  
Verkkokortin	  IP-‐tiedot	  pitää	  muuttaa	  tässä	  välissä	  vastaamaan	  laitteen	  IP-‐osoitetta	  

-‐ 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	  =	  192.168.1.25,	  aliverkon	  peite	  =	  
255.255.255.0	  -‐>	  ok	  -‐>ok	  

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

	  
Valitaan	  perusasetukset	  /	  Wlan	  ja	  klikataan	  ”etsi”-‐painiketta	  -‐>	  laite	  hakee	  saatavilla	  olevat	  Wlan-‐
verkot	  

-‐ Klikataan	  kursori	  ”remote	  AP	  MAC2”	  -‐kenttään	  
-‐ Listalta	  valitaan	  TW-‐LTE	  reitittimen	  (laite	  3)	  wlan-‐verkko	  (esimerkissä	  wdstesti3)	  -‐>	  klikataan	  

”copy	  to”	  –painiketta	  -‐>	  tiedot	  kopioituvat	  ”remote	  AP	  MAC	  2”	  –kenttään	  
-‐ Klikataan	  tallenna	  

	  

	  
	  
-‐>	  WDS-‐verkko	  muodotuu	  laitteiden	  välille	  
	  



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.	  
	  


