Telewell TW-EA200 ja TW-EA500
Ohje Telewell TW-EA200 ja TW-EA500 -päätelaitteille siltaavassa ADSL-liittymässä:
Tämän ohjeen kanssa suositellaan TW-EA200:lle käytettäväksi bioskoodia, jonka versio on 4.1.0.25
tai sitä uudempi.
Ennen varsinaista päätelaitteen konfigurointia on syytä palauttaa ADSL-laite varmuuden vuoksi
tehdasasetuksille. Tämä tapahtuu painamalla esim. kuulakärkikynällä takapaneelissa olevaa RESET
-nappia laitteen ollessa kytkettynä. Nappia tulisi painaa noin 10 sekuntia; onnistuneen
tehdasasetuksille palautuksen tunnistaa siitä, että hetken kuluttua painamisesta päätelaitteen ADSLvalo alkaa vilkkumaan.
Tämän jälkeen tulee vielä asettaa tietokoneen IP-määritykset seuraavasti:
IP-osoite: 192.168.0.1
Aliverkon peite: 255.255.255.0
Oletusyhdyskäytävä: 192.168.0.254
Päätelaitteen konfigurointi tapahtuu Internet-selaimella (esim. Mozilla Firefox tai Internet
Explorer). Selainosoitteeksi tulee antaa http://192.168.0.254 - tämä on vakiona päätelaitteen osoite
lähiverkossa. Tunnus on oletuksena "admin" ja salasana "password".

Valitaan vasemman laidan päävalikosta "Configuration" -> "WAN":

Tämän jälkeen valitaan ponnahdusvalikosta "Pvc 1" ja klikataan "Submit" -nappia:

Määritetään "Virtual Circuit" -kohdan arvoksi "Disabled" ja klikataan tämän jälkeen sivun
alalaidasta "Submit" -nappia, jonka jälkeen klikataan vielä sivun yläosasta "Change Adapter" nappia:

Tämän jälkeen valitaan ponnahdusvalikosta "Pvc 2" ja klikataan "Submit" -nappia. Tämän jälkeen
toistetaan sama, eli asetetaan kohta "Virtual Circuit" tilaan "Disabled", klikataan sivun alaosasta
"Submit" -nappia, jonka jälkeen klikataan vielä sivun yläosan "Change Adapter" -nappia.
Toistetaan vielä sama kohdille "Pvc 3", "Pvc 4", jne.

Tämän jälkeen valitaan ponnahdusvalikosta "Pvc 0" ja klikataan "Submit" -nappia. Tämän jälkeen
laitetaan asetukset kuvan osoittamalla tavalla:

Virtual Circuit: Enabled
Bridge: Disabled
IGMP: Disabled
Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC
VPI: 0
VCI: 100
Service Category: UBR
DHCP Client: Enabled
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Gateway: 0.0.0.0
Kun asetukset on saatu laitettua, klikataan sivun alalaidasta "Submit" -nappia.

Tämän jälkeen valitaan vasemman laidan "Configuration" -valikosta kohta "LAN" ja laitetaan
asetukset kuvan osoittamalla tavalla:

DHCP Server: Enabled
DHCP Relay: Disabled
User Mode: Multi-User
Tämän jälkeen klikataan "Submit" -nappia.
Valitaan vasemman laidan "Configuration" -valikosta "Advanced", josta valitaan vielä kohta
"NAT":

Laitetaan asetukset kuvan osoittamalla tavalla:

NAT: Enable
Mode: Dynamic NAPT
Klikataan vielä kahdesta "Submit" -napista ylempää.
Valitaan vasemman laidan valikosta kohta "Save Config" ja klikataan "Submit" -nappia:

Kun modeemi on käynnistynyt uudelleen ja ADSL-valo on syttynyt palamaan, tulee tietokoneen IPmääritykset vielä asettaa niin, että IP-tiedot tulevat automaattisesti DHCP-palvelimelta.

