
TW-‐EAV510:	  OHJELMISTON	  PALAUTUS	  
	  
Mikäli	  laitteessa	  palaa	  power-‐valo	  punaisena,	  on	  laitteen	  ohjelmisto	  sekaisin	  ja	  sen	  saa	  
palautettua	  seuraavan	  ohjeen	  mukaisesti:	  
	  

-‐ Lataa	  uusin	  ohjelmistopäivityspaketti	  www.telewell.fi	  TW-‐EAV510	  tuotteen	  alueelta	  
ohjelmiston	  päivitys	  –välilehdeltä.	  Pura	  tiedosto	  Winzip-‐	  tai	  vastaavalla	  ohjelmistolla	  
ennen	  kuin	  käynnistät	  päivityksen	  

	  
-‐ Kytke	  TW-‐EAV510	  laitteeseen	  virtajohto	  sekä	  ethernet-‐kaapeli.	  Virrat	  pitää	  olla	  vielä	  

tässä	  vaiheessa	  pois	  TW-‐EAV510	  laitteesta	  
	  

-‐ Ensin	  muutetaan	  tietokoneen	  verkkokortin	  osoite	  kiinteäksi,	  esimerkiksi	  Windows8-‐
käyttöjärjestelmässä	  seuraavasti:	  

o Ohjauspaneeli	  
o Verkko-‐	  ja	  jakamiskeskus	  
o Muuta	  sovittimen	  asetuksia	  
o Ethernet	  -‐>	  hiiren	  oikealla	  ominaisuudet	  
o Internet	  Protocol	  Version	  4	  (TCP/IPv4)	  -‐>	  tuplaklikataan	  
o Käytä	  seuraavia	  IP-‐osoitteita	  

§ IP-‐osoite	  =	  192.168.1.2	  
§ Aliverkon	  peite	  =	  255.255.255.0	  
§ Ok	  

	  
-‐ Kun	  IP-‐osoitteet	  on	  muutettu,	  painetaan	  virrat	  päälle	  ja	  samanaikaisesti	  painetaan	  

klemmarilla	  reset-‐painiketta	  
-‐ Kun	  power-‐valo	  palaa	  punaisena,	  irroitetaan	  painallus	  
-‐ Tämän	  jälkeen	  kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.1.1	  
-‐ Avautuu	  ikkuna,	  jossa	  pitää	  valita	  päivitystiedosto	  

	  

	  
-‐ Valitaan	  päivitystiedosto	  ja	  klikataan	  update	  software	  



	  
-‐ Päivitys	  käynnistyy	  ja	  ruudulle	  ilmestyy	  seuraavan	  kuvan	  mukainen	  teksti	  

	  

	  
	  

-‐ Odotetaan,	  että	  päivitys	  on	  mennyt	  läpi.	  Päivitys	  kestää	  muutaman	  minuutin	  
-‐ Päivitys	  on	  valmis,	  kun	  laitteen	  power-‐valo	  muuttuu	  takaisin	  vihreäksi	  ja	  muutkin	  

valot	  syttyvät	  palamaan	  normaalisti.	  
	  

-‐ HUOM!	  Odota	  rauhassa	  koskematta	  laitteeseen	  tai	  tietokoneeseen	  vaikka	  	  
o Ruudulle	  ei	  ilmestyisi	  yllä	  olevan	  kuvan	  mukaista	  tekstiä,	  vaan	  heti	  tulisi	  teksti	  

”verkkosivu	  ei	  ole	  käytettävissä”	  
o Ruudulle	  ilmestyisi	  yllä	  olevan	  kuvan	  mukainen	  teksti,	  mutta	  teksti	  häviää	  

hetken	  kuluttua	  ruudusta	  ja	  tulee	  ”verkkosivu	  ei	  ole	  käytettävissä”	  
-‐ Odota,	  kunnes	  päivitys	  on	  valmis	  eli	  kun	  power-‐valo	  muuttuu	  vihreäksi	  

	  
-‐ Kun	  päivitys	  on	  valmis,	  muutetaan	  tietokoneen	  IP-‐osoitteet	  takaisin	  

automaattiasetukselle	  
	  

-‐ Tämän	  jälkeen	  laite	  vastaa	  jälleen	  osoitteesta	  192.168.0.254	  
	  


