
TW-‐EAV510:	  INTERNET-‐YHTEYDEN	  MUODASTAMINEN	  PYYDETTÄESSÄ	  
TEKSTIVIESTILLÄ	  
	  
Laitteessa	  on	  toiminto,	  joka	  mahdollistaa	  Internet-‐yhteyden	  muodostamisen	  ja	  katkaisemisen	  
tekstiviestillä	  pyydettäessä	  	  

HUOM!	  	  

-‐ Käytössä	  olevan	  SIM-‐kortin	  pitää	  tukea	  tekstiviestien	  lähetystä	  
-‐ Toiminnot	  ovat	  maksullisia,	  tarkista	  veloitukset	  omalta	  operaattoriltasi:	   

§ Komennon	  lähettämisestä	  menee	  veloitus	  siitä	  puhelinliittymästä,	  josta	  
komento	  lähetetään	   

§ Kun	  laite	  lähettää	  viestin	  komennon	  onnistumisesta,	  menee	  maksu	  TW-‐
LTE600	  laitteessa	  olevasta	  liittymästä	   

1. Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin	  /	  admin)	  
2. Valitaan	  kohta	  Asetukset	  /	  Ulkoverkko	  /	  Ulkoverkon	  palvelu	  -‐>	  klikataan	  muuta	  
3. Laitetaan	  rasti	  kohtaan	  ”päällä	  Internet-‐yhteys	  avataan	  /	  suljetaan	  sms-‐viestillä”	  

a. Klikataan	  tallenna	  
	  

	  
	  

4. Seuraavaksi	  valitaan	  kohta	  Järjestelmä	  /	  SMS-‐hälytys	  	  
5. ”Ulkoverkon	  IP-‐osoite	  on	  muuttunut”	  –kohtaan	  syötetään	  vastaanottajan	  puhelinnumero,	  

johon	  laite	  lähettää	  viestin,	  jos	  ulkoverkon	  IP-‐osoite	  muuttuu	  
a. Puhelinnumero	  syötetään	  kansainvälisessä	  muodossa	  
b. 	  Tallenna	  

6. GSM-‐numero,	  jonka	  sallitaan	  tekevän	  asetuksia	  SMS-‐viesteillä	  kohtaan	  syötetään	  
puhelinnumero,	  josta	  Internet-‐yhteyden	  päälle	  /	  pois	  laittamista	  voi	  hallinnoida	  

a. Puhelinnumero	  syötetään	  kansainvälisessä	  muodossa	  
b. Klikataan	  lisää	  

	  



	  
7. Kun	  asetukset	  on	  muutettu,	  laitteelle	  muodostuu	  Internet-‐yhteys	  vain	  pyydettäessä	  

	  
8. Lähetetään	  puhelinnumerosta,	  joka	  asetuksiin	  syötettiin,	  tekstiviesti	  internet	  up	  

a. Laite	  muodostaa	  hetken	  kuluttua	  internet-‐yhteyden	  
b. Puhelimeen,	  josta	  komento	  lähetettiin,	  tulee	  vastausviesti:	  Got	  connect	  request	  from	  

+358401234567,	  new	  IP	  is	  46.123.123.123	  -‐>	  internet-‐yhteys	  on	  ylhäällä	  
c. Lisäksi,	  jos	  asetuksissa	  kohtaan	  ”ulkoverkon	  IP-‐osoite	  on	  muuttunut”	  syötettiin	  

puhelinnumero,	  tulee	  vielä	  erillinen	  viesti	  IP-‐osoitteen	  muutoksesta	  (From	  TeleWell,	  
new	  IP	  is	  46.123.123.123)	  
	  

9. Kun	  yhteys	  halutaan	  katkaista,	  lähetetään	  laitteelle	  tekstiviesti	  internet	  down	  
a. Laite	  katkaisee	  hetken	  kuluttua	  internet-‐yhteyden	  
b. Puhelimeen,	  josta	  komento	  lähetettiin,	  tulee	  vastausviesti:	  Got	  disconnect	  request	  from	  

+358401234567	  -‐>	  internet-‐yhteys	  on	  alhaalla	  
	  

	  
	  


