
HUAWEI E3372S -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. 
- Selain aukeaa automaattisesti ja ilmoittaa, että päivitys on saatavilla. 
o Jos selain ei aukea automaattisesti tai ilmoita päivityksestä niin avaa selain ja 
mene osoitteeseen: http://192.168.8.1 
 

 
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.  
 

http://192.168.8.1/


 
 
 
- Download -napista lataat päivityksen. Tämän jälkeen voit asentaa sen. 
 

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.  
 

 
- Mikäli et saa automaattista päivitystä niin yhdistä laite nettiin. 
- Jos automaattinen yhdistäminen ei ole käytössä, paina Yhdistä/Connect, jotta saat 
nettiyhteyden toimimaan laitteessa (Kuva 1). 
- Jos automaattinen yhdistäminen on käytössä (Kuva 2), laite kytkeytyy itsestään 
- verkkoon eikä tarvitse painaa mitään 
 
Kuva 1 

 
 
Kuva 2 

 



 
 
- Valitse seuraavaksi Update/Päivitä -välilehti. Nettiselain voi tässä vaiheessa pyytää 
kirjautumaan sisään laitteen hallintasivulle. Kirjautumisessa oletuksena on: 
o Käyttäjänimi: admin 
o Salasana: admin tai Admin 
- Kirjautumisen jälkeen olet päivityssivulla: 

 
 
- Paina Check for updates/Etsi päivityksiä. 
- Laite aloittaa päivitysten etsimisen ja tämän jälkeen pitäisi ilmoittaa, että päivitys on 
saatavilla 
 

 
 
- Paina Update Now/Päivitä nyt-nappia 
- Laite aloittaa automaattisen päivityksen. 
- Jotta päivitys onnistuu varmasti, älä irrota nettitikkua koneesta päivityksen aikana tai 
älä tee koneella muuta päivityksen aikana. 
 



 
 
- Päivitys on nyt käynnissä. 

• Nettiyhteys saattaa mennä päälle ja pois itsestään päivityksen aikana sekä 
laiteen valo voi vilkkua eri väreillä. 

• Tämä on normaalia ja päivitys kestää jonkin aikaa. 

• Päivityksen aikana tietokone voi ilmoittaa että laite on käyttövalmis, mutta 
tämä on vain päivittynyt ohjain ja laitteen ohjelmistopäivitys on edelleen 
kesken: 

 

 
 
 
- Asennuksen jälkeen nettitikku käynnistyy uudellen ja avaa uuden ikkunan 
- selaimessa (http://192.168.8.1/) 
- Laite on nyt päivitetty. 
 



 
 
- Voit tarkistaa, että sinulla on uusin päivitys menemällä Update/päivitä kohtaan 
- Paina Check for Updates/Etsi päivityksiä 
- Laitteen tulisi ilmoittaa, että käytössä on uusin versio 
 

 
 
- Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi 


