HUAWEI E3276 -NETTITIKUN OHJELMISTOPÄIVITYS
Tästä löydät ohjeet kuinka päivittää laitteen. Päivitys suositellaan tekemään heti, jotta laitteen
suorituskyky pysyy hyvänä jatkossakin.

Päivittäminen:
- Varmista, että laitteessa on toimiva SIM-kortti.
- Kytke nettitikku tietokoneen USB-porttiin.
- Avaa Mobile Broadband -sovellus

- Laite on tällä hetkellä yhdistettynä nettiin ja voit aloittaa päivittämisen
- Paina oikeassa alakulmassa olevaa asetukset kuvaketta (hammasratas)

- Valitse näkyviin tulevasta valikosta Verkkopäivitys
- Mobile Broadband Päivittäjä aukeaa ja etsii saatavilla olevat päivitykset
HUOM!!
Telialta tulevat päivityspyynnöt koskevat vain Telialta ostettuja laitteita.
Päivityksen voit tehdä, kun olet saanut tekstiviestillä ilmoituksen Telialta, että laitteelle on
saatavilla päivitys. Voit tehdä päivityksen aina, kun laite sellaisesta ilmoittaa.
Päivitystä ei tarvitse tehdä mikäli olet päivittänyt jo laitteen uusimpaan ohjelmistoversioon
tai laite ilmoittaa olevansa ajan tasalla/laitteelle ei ole saatavilla uudempaa päivityksiä.

- Päivityksen löydyttyä paina Lataa
HUOM!!
Päivitystä ei voi keskeyttää sen aloittamisen jälkeen ja internetyhteys katkeaa päivityksen
ajaksi. Päivityksen lataaminen kestää useita minuutteja riippuen yhteyden laadusta,
asetuksista ja yhteyden nopeudesta.

- Latauksen jälkeen päivitysohjelma ponnahtaa esiin ja ilmoittaa että päivitys on valmis
asennettavaksi. Paina Asenna

- Lataus on nyt käynnissä ja päivitysikkuna saattaa pienentyä ilman ilmoitusta, mutta
tämä on normaalia.

- Asennuksen alkaessa aukeaa ikkuna, joka pyytää katkaisemaan yhteyden ja
sulkemaan Mobile Broadband ohjelman, paina Ok.

- Ohjelma saattaa ilmoittaa että Päivittäjä ei pystynyt lopettamaan ohjelmaa, mutta
tämä on vain vanhan nettitikun bugi, jolla ei ole merkitystä. Paina uudestaan Ok, ja
tämän jälkeen päivityksen pitäisi jatkaa asennusta. Laite aloittaa automaattisen
päivityksen.

- Kun Ohjattu päivitystoiminto -ikkuna aukeaa. Paina Käynnistä.

- Päivitys on nyt käynnissä. Älä koske päivityksen aikana mihinkään tai paina mitään
ellei itse ohjelma pyydä sitä. Nettiyhteys voi katketa ja palautua muutaman kerran
asennuksen aikana.

- Asennus on nyt valmis. Paina Valmis-painiketta.

- Paina uudelleen Valmis

- Avaa Mobile Broadband -sovellus. Mobile Broadband ei käynnisty itsestään
uudelleen päivityksen jälkeen ellei nettitikkua poisteta USB-portista ja laiteta
uudelleen paikoilleen.
- Paina yhdistä. Laite on nyt päivitetty ja voit jatkaa käyttöä normaalisti.

- Päivityksen jälkeen voi tarkistaa, että päivitys on onnistunut avaamalla ensin Mobile
Broadband ohjelma. Jos laite ei ole yhdistettynä verkkoon, paina yhdistä
- Päivitystä hakiessa pitäisi päivitysohjelma ilmoittaa, että viimeisin versio on käytössä.

