
TW-LTE reititin: Ohjattu käyttöönotto (Wizard) -toiminto 
 
Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan nettiselaimella osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin) 
 
Ohjatun käyttöönoton avulla voi muuttaa laitteen perusasetuksia 
 
Valitse vasemmalta valikosta ohjattu käyttöönotto . Klikkaa seuraava aloittaaksesi asetusten 
muutokset 
 

 
 
Ensimmäisessä vaiheessa voit muuttaa järjestelmän salasanaa. Oletuksena on admin. Mikäli et 
halua vaihtaa salasanaa tällä kertaa, jätä kentät tyhjiksi. 
Huom! Kun vaihdat salasanan, paina uusi salasana mieleesi, muuten et pääse kirjautumaan 
takaisin hallintaan 
 

 
Valitse seuraava 
 
Toisessa vaiheessa valitaan aikavyöhyke. Aikavyöhykkeen voi asettaa itse tai sitten  
antaa modeemin tunnistaa oikea aikavyöhyke-painikkeesta Tunnista uudestaan, kun verkkoyhteys 
on päällä. 
 



 
Valitse seuraava 
 
Kolmannessa vaiheessa asetetaan ulkoverkon asetukset. Ulkoverkon asetukset voi  
asettaa manuaalisesti tai sitten antaa modeemin tunnistaa asetukset automaattisesti. Suositus on, 
että asetukset asetetaan käsin. 
 

 
Valitse seuraava 
 
Jos ulkoverkon asetukset halutaan asettaa käsin, avautuu seuraavanlainen ikkuna. 
 
 

 
Valitse seuraava 
 
 
 



Kuva Langaton Internet WAN –asetuksesta.  
 

 
 
Yleisimmin APN  

- Sonera, Elisa, DNA = internet 
- Saunalahti = internet tai internet.saunalahti 

 
 
Valitaan seuraava 
 
Kuva Ethernet WAN –asetuksesta. Jos on valittuna kiinteä IP-osoite, on seuraava ikkuna alla 
olevan kuvan mukainen -> syötetään operaattorilta saadut IP-tiedot -> jatketaan seuraava–
valinnalla 
 

 
 
Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman 2.4 G verkon asetukset 
 
 



 
 

• Tukiaseman tunnus (SSID): Tukiaseman verkkonimi on oletuksena ”TW-LTE 2.4G tai TW-
LTE 5G”. Tukiaseman nimen muuttaminen helpottaa oman tukiaseman tunnistamista 
verkosta. 

• Kanava: Tukiaseman käyttämä radiokanava. Oletuksena on kanava 1. Halutessasi voit 
määrittää tietyn kanavan (1-13). Suositus on kanava 11. 

Valitaan seuraava 
 
Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman verkon salauksen asetukset 
 

 
 

• Kättelytapa: Käytettävän langattoman yhteyden salausmenetelmä. Oletuksena on WPA2-
PSK, eli suojaus on päällä.  

• Salaus: Algoritmi, jota salausmenetelmä käyttää on oletuksena ”AES” ja muina 
vaihtoehtoina ovat TKIP ja TKIP/AES. 

• Jaettu avain: Salausavain (Wifi Key: xxxxxx, joka on merkitty TW-LTE/4G/3G-laitteen 
pohjaan.) 

 
HUOM! Tietokoneen verkkosovittimen tulee tukea valittua salaustapaa. 
 

Valitaan seuraava 
 
Seuraavassa ikkunassa valitaan langattoman 5G-verkon asetukset. Asetusvalikot ovat samat kuin 
2.4G –verkon asetuksissa. 



 
Viimeisessä vaiheessa näytetään asetukset, jotka laitteelle on Ohjattu käyttöönotto –toiminnolla 
muutettu 
 

 
 
Tarkista, että valitsemasi asetukset ovat oikein. Valitsemalla Takaisin pääsee muuttamaan 
asetuksia ennen asetusten tallentamista. 
 
Valitse Tallenna asetus 
 
Odota asetusten tallentumista, joka kestää noin 60 sekuntia. Asetusten tallennuttua reititin 
ilmoittaa asetusten tallentamisen onnistuneen. Paina Aloitus ja pääset takaisin TW-LTE/4G/3G-
reitittimen asetusten yhteenvetosivulle.  
 


