
TW-‐LTE	  REITITIN:	  AJASTUS	  JA	  MAC-‐SUODATUS	  
	  

-‐ Ohjelmistoversion	  tulee	  olla	  00PG0.1023_11261315	  tai	  uudempi	  
	  
Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaohjelmaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
	  
1.	  SALLI	  MAC-‐OSOITE	  
	  
A)	  SÄÄNTÖ,	  JOSSA	  MAC-‐SUODATUKSEEN	  ASETETUSTA	  	  MAC-‐OSOITTEESTA	  EI	  OLE	  
MAHDOLLISTA	  PÄÄSTÄ	  NETTIIN	  HALUTTUNA	  AJANKOHTANA	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Järjestelmä	  /	  Ajastus	  	  

-‐ Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Klikataan	  ”Lisää	  uusi”	  -‐painiketta	  

	  
-‐ Nimi	  1	  =	  Haluttu	  nimi	  säännölle	  
-‐ Sääntö	  =	  Pois	  päältä	  
-‐ Viikon	  päivä	  =	  valitaan	  haluttu	  viikon	  päivä	  	  
-‐ Aloitusaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  alkaa	  
-‐ Päättymisaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  päättyy	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
MAC-‐SUODATUKSEN	  ASETTAMINEN	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Lisäasetukset	  /	  Palomuuri	  /	  MAC-‐hallinta	  

-‐ Mac-‐hallinta	  =	  Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Estetyt/sallitut	  =	  Salli	  liikenne,	  paitsi	  ne	  jotka	  on	  mainittu	  säännöissä	  
-‐ Käytä	  Mac-‐osoitetta	  listalta	  =	  Valitaan	  listalta	  Mac-‐osoite,	  jolle	  halutaan	  sääntö	  tehdä.	  Valitaan	  

sen	  rivin	  numero,	  jolle	  sääntö	  lisätään	  ja	  klikataan	  kopio	  
-‐ Mac-‐osoite	  ilmestyy	  ”mac-‐osoite”	  –kenttään.	  Vaihtoehtoisesti	  Mac-‐osoitteen	  voi	  syöttää	  

kenttään	  käsin	  
-‐ Jos	  käytetään	  ajastusta,	  valitaan	  aiemmassa	  vaiheessa	  luodun	  ajastuksen	  nimi	  
-‐ Klikataan	  rasti	  ”päälle”	  –kohtaan	  
-‐ Tallenna	  

	  



	  
	  
	  
B)	  SÄÄNTÖ,	  JOSSA	  MAC-‐SUODATUKSEEN	  ASETETUSTA	  	  MAC-‐OSOITTEESTA	  EI	  OLE	  
MAHDOLLISTA	  PÄÄSTÄ	  NETTIIN	  HALUTTUNA	  AJANKOHTANA	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Järjestelmä	  /	  Ajastus	  	  

-‐ Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Klikataan	  ”Lisää	  uusi”	  -‐painiketta	  

	  
-‐ Nimi	  1	  =	  Haluttu	  nimi	  säännölle	  
-‐ Sääntö	  =	  Päälle	  
-‐ Viikon	  päivä	  =	  valitaan	  haluttu	  viikon	  päivä	  	  
-‐ Aloitusaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  alkaa	  
-‐ Päättymisaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  päättyy	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
MAC-‐SUODATUKSEN	  ASETTAMINEN	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Lisäasetukset	  /	  Palomuuri	  /	  MAC-‐hallinta	  

-‐ Mac-‐hallinta	  =	  Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Estetyt/sallitut	  =	  Salli	  liikenne,	  paitsi	  ne	  jotka	  on	  mainittu	  säännöissä	  
-‐ Käytä	  Mac-‐osoitetta	  listalta	  =	  Valitaan	  listalta	  Mac-‐osoite,	  jolle	  halutaan	  sääntö	  tehdä.	  Valitaan	  

sen	  rivin	  numero,	  jolle	  sääntö	  lisätään	  ja	  klikataan	  kopio	  
-‐ Mac-‐osoite	  ilmestyy	  ”mac-‐osoite”	  –kenttään.	  Vaihtoehtoisesti	  Mac-‐osoitteen	  voi	  syöttää	  

kenttään	  käsin	  



-‐ Jos	  käytetään	  ajastusta,	  valitaan	  aiemmassa	  vaiheessa	  luodun	  ajastuksen	  nimi	  
-‐ Klikataan	  rasti	  ”päälle”	  –kohtaan	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
2.	  ESTÄ	  MAC-‐OSOITE	  
	  
C)	  SÄÄNTÖ,	  JOSSA	  MAC-‐SUODATUKSEEN	  ASETETUSTA	  	  MAC-‐OSOITTEESTA	  EI	  OLE	  
MAHDOLLISTA	  PÄÄSTÄ	  NETTIIN	  HALUTTUNA	  AJANKOHTANA	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Järjestelmä	  /	  Ajastus	  	  

-‐ Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Klikataan	  ”Lisää	  uusi”	  -‐painiketta	  

	  
-‐ Nimi	  1	  =	  Haluttu	  nimi	  säännölle	  
-‐ Sääntö	  =	  Päälle	  
-‐ Viikon	  päivä	  =	  valitaan	  haluttu	  viikon	  päivä	  	  
-‐ Aloitusaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  alkaa	  
-‐ Päättymisaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  päättyy	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
MAC-‐SUODATUKSEN	  ASETTAMINEN	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Lisäasetukset	  /	  Palomuuri	  /	  MAC-‐hallinta	  

-‐ Mac-‐hallinta	  =	  Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Estetyt/sallitut	  =	  Estä	  liikenne,	  paitsi	  ne	  jotka	  on	  mainittu	  säännöissä	  
-‐ Käytä	  Mac-‐osoitetta	  listalta	  =	  Valitaan	  listalta	  Mac-‐osoite,	  jolle	  halutaan	  sääntö	  tehdä.	  Valitaan	  

sen	  rivin	  numero,	  jolle	  sääntö	  lisätään	  ja	  klikataan	  kopio	  
-‐ Mac-‐osoite	  ilmestyy	  ”mac-‐osoite”	  –kenttään.	  Vaihtoehtoisesti	  Mac-‐osoitteen	  voi	  syöttää	  

kenttään	  käsin	  
-‐ Jos	  käytetään	  ajastusta,	  valitaan	  aiemmassa	  vaiheessa	  luodun	  ajastuksen	  nimi	  
-‐ Klikataan	  rasti	  ”päälle”	  –kohtaan	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  
	  
D)	  SÄÄNTÖ,	  JOSSA	  MAC-‐SUODATUKSEEN	  ASETETUSTA	  MAC-‐OSOITTEESTA	  ON	  MAHDOLLISTA	  
PÄÄSTÄ	  NETTIIN	  HALUTTUNA	  AJANKOHTANA	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Järjestelmä	  /	  Ajastus	  	  

-‐ Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Klikataan	  ”Lisää	  uusi”	  -‐painiketta	  

	  
-‐ Nimi	  1	  =	  Haluttu	  nimi	  säännölle	  
-‐ Sääntö	  =	  Pois	  päältä	  
-‐ Viikon	  päivä	  =	  valitaan	  haluttu	  viikon	  päivä	  	  
-‐ Aloitusaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  alkaa	  
-‐ Päättymisaika	  =	  Aika,	  jolloin	  ajastus	  päättyy	  
-‐ Tallenna	  

	  



	  
	  
MAC-‐SUODATUKSEN	  ASETTAMINEN	  
	  
Valitaan	  valikosta	  kohta	  Lisäasetukset	  /	  Palomuuri	  /	  MAC-‐hallinta	  

-‐ Mac-‐hallinta	  =	  Päälle-‐kohtaan	  rasti	  
-‐ Estetyt/sallitut	  =	  Salli	  liikenne,	  paitsi	  ne	  jotka	  on	  mainittu	  säännöissä	  
-‐ Käytä	  Mac-‐osoitetta	  listalta	  =	  Valitaan	  listalta	  Mac-‐osoite,	  jolle	  halutaan	  sääntö	  tehdä.	  Valitaan	  

sen	  rivin	  numero,	  jolle	  sääntö	  lisätään	  ja	  klikataan	  kopio	  
-‐ Mac-‐osoite	  ilmestyy	  ”mac-‐osoite”	  –kenttään.	  Vaihtoehtoisesti	  Mac-‐osoitteen	  voi	  syöttää	  

kenttään	  käsin	  
-‐ Jos	  käytetään	  ajastusta,	  valitaan	  aiemmassa	  vaiheessa	  luodun	  ajastuksen	  nimi	  
-‐ Klikataan	  rasti	  ”päälle”	  –kohtaan	  
-‐ Tallenna	  

	  

	  
	  


