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TW-EAV510 / TW-EAV510 AC: PÄIVITYSOHJE 
 
HUOM! Hyvin toimivaa laitetta ei tule päivittää turhaan.  
 

1. Ohjelmistopäivityksen versio on sama TW-EAV510 v1 ja TW-EAV510 v2 malleille  
a. Päivitystiedosto tulee kuitenkin valita sen mukaisesti, mikä käyttöliittymä 

laitteessa on 
b. Päivityksen jälkeen käyttöliittymä vastaa ulkoasultaan käyttöliittymän A 

ulkoasua 
 

2. Päivitys tulee tehdä tehdasasetus -valinnalla tai päivityksen jälkeen laite 
tulee palauttaa tehdasasetuksille 

 
3. Aiempiin ohjelmistoversioihin ei voi palata, kun päivittää 5.00.59c-1 ohjelmiston 

tai uudemman 
4. Vanhoja config-tiedostoja ei voi käyttää ohjelmistonpäivityksen jälkeen 

 
5. Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, ei langattoman verkon kautta 

a. Ethernet-kaapeli kytketään LAN2-porttiin 
b. Irrota TW-EAV510 laitteesta mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi. 
c. Päivitys tulee tehdä Chrome- tai IE-selaimella 

 
 
TARKISTA LAITTEESI KÄYTTÖLIITTYMÄVERSIO JA SUORITA PÄIVITYS SEN 
MUKAISESTI 
 

1. Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / 
admin) 
 

2. Tarkista laitteesi käyttöliittymän versio, katso kuvat käyttöliittymistä sivulla 2 ja 3 
 

a. Jos laitteesi käyttöliittymä on käyttöliittymän A mukainen (ohjelmistoversiot 
1.35-.5.xx), käytä fw-loppuista päivitystiedostoa ja päivitysohjetta sivulla 2 
 

b. Jos laitteesi käyttöliittymä on käyttöliittymän B mukainen (ohjelmistoversiot 
2.32c7-xx), käytä bfw-loppuista päivitystiedostoa ja päivitysohjetta sivulla 3 

 
3. Ladataan www.telewell.fi laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys –välilehdeltä 

päivitystiedosto. Tiedosto on zip-muotoinen, se pitää purkaa tietokoneelle ennen 
päivityksen suorittamista 
 

4. Kun tiedosto on ladattu ja purettu koneelle, suoritetaan päivitys omaa 
käyttöliittymää vastaavan ohjeen mukaisesti 
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Käyttöliittymä kuva A ja päivitysohje sille 
 

 
	  

1. Siirrytään	  kohtaan	  Hallinta	  -‐>	  Päivitä	  ohjelmisto	  
o Valitaan	  tehdasasetukset-‐valinta	  (mikäli	  käytössäsi	  on	  vanhempi	  ohjelmistoversio,	  ei	  

ko.	  valintaa	  ole	  tässä	  vaiheessa,	  vaan	  laite	  tulee	  erikseen	  päivityksen	  jälkeen	  palauttaa	  
tehdasasetuksille)	  

o Klikataan	  ”selaa”	  -‐painiketta	  ja	  valitaan	  oikea	  päivitystiedosto	  (.fw-‐päätteinen	  tiedosto)	  
o Klikataan	  ”Päivitä	  ohjelmisto”	  –painiketta	  

	  
o Odotetaan,	  että	  päivitys	  käynnistyy	  ja	  laite	  päivittyy	  
o Laitetta	  ei	  saa	  sammuttaa	  päivityksen	  aikana,	  odota	  päivityksen	  valmistumista	  

tekemättä	  mitään.	  	  
	  

2. Päivityksen	  jälkeen	  laitteen	  hallintaohjelmisto	  on	  oletuksena	  suomenkielinen	  
	  

3. Jos	  ”päivitä	  ohjelmisto”	  -‐kohdassa	  ei	  ollut	  tehdasasetukset-‐valintaa,	  tulee	  laite	  palauttaa	  tässä	  
vaiheessa	  palauttaa	  vielä	  tehdasasetuksille	  

o Siirrytään	  kohtaan	  Hallinta	  /	  Asetukset	  /	  Palauta	  tehdasasetuksille	  
o Klikataan	  Palauta	  tehdasasetukset	  –painiketta	  ja	  odotetaan,	  että	  laite	  palautuu	  

tehdasasetuksille	  
	  

4. Tämän	  jälkeen	  laite	  on	  valmis	  käytettäväksi	  
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Käyttöliittymä kuva B ja päivitysohje sille 
 

 
	  

1. Valitaan	  kohta	  Asetukset	  /	  Järjestelmä	  /	  Ohjelmistopäivitys	  
	  

2. ”Käynnistä	  laite	  käyttäen”	  –kohtaan	  valitaan	  tehdasasetuksia-‐valinta	  
	  

3. ”Uusi	  ohjelmistopaketti”	  –kohdassa	  klikataan	  ”valitse	  tiedosto”	  -‐>	  valitaan	  ohjelmistopäivitys,	  
joka	  on	  ladattu	  ja	  purettu	  tietokoneelle	  (.bfw-‐päätteinen	  tiedosto)	  

	  

	  
	  

4. Klikataan	  ”päivitys”-‐painiketta,	  päivitys	  lähtee	  käyntiin.	  	  
	  

5. Laitetta	  ei	  saa	  sammuttaa	  päivityksen	  aikana,	  odota	  päivityksen	  valmistumista	  tekemättä	  
mitään.	  	  

	  
6. Päivityksen	  jälkeen	  laitteen	  hallinnan	  ulkoasu	  muuttuu	  vastaamaan	  käyttöliittymän	  A	  ulkoasua	  

	  
7. Kun	  päivitys	  on	  mennyt	  läpi,	  ajetaan	  vielä	  kertaalleen	  tehdasasetukset	  kohdasta	  Hallinta	  /	  

Asetukset	  /	  Palauta	  tehdasasetuksille	  
	  

8. Tämän	  jälkeen	  laite	  on	  valmis	  käytettäväksi	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


