
 
 

HUAWEI E5377Ts-32 PÄIVITYSOHJE 

 
 
Tästä löydät ohjeet kuinka päivittää laitteen. Päivitys suositellaan tekemään heti, jotta laitteen 
suorituskyky pysyy hyvänä jatkossakin. 
 
Päivittäminen: 
 

- Varmista, että laitteessa on toimiva SIM-kortti. 
- Tarkista, että akussa on virtaa. Vähintään 30%. 
- Laitetta ei voi käyttää päivityksen aikana. Sulje/tallenna tärkeimmät ohjelmat ennen 

päivityksen aloittamista. 
- Laitteessa on kaksi painiketta, joiden avulla asetuksia hallitaan eli virtanappi näytön 

vieressä ja MENU-nappi laitteen yläosassa. 
 

 
 
 

 
- Laite ilmoittaa itse päivityksen saatavuudesta, kun laite käynnistetään uudestaan. 

Laite saattaa löytää päivityksen myös tarkastaessaan satunnaisesti päivityksiä 
taustalla. 

 

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. 
 
 

 
 

- Asentaaksesi päivityksen sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin painaa virtanäppäintä 
kerran ja laite hoitaa kaiken lopun. 



o Laite voi käynnistyä asennuksen aikana useita kertoja sekä laitteen näyttö voi 
sammua. Tämä kuuluu päivitykseen. 

- Aloita päivitys käynnistämällä laite uudelleen. Laite ilmoittaa, kun se on löytänyt 
päivityksen. 

 

 

 
- Päivityksen voi aloittaa, kun laitteen näytössä on yllä olevan mukainen näkymä. 

Paina OK- näppäintä (virtanäppäin) kerran, kun Update on valittuna. 
 

- Alla olevassa kuvassa päivitys on käynnissä ja siitä on suoritettu 12%. 

 
 

- Päivityksessä tulee hyvin harvoin mitään ongelmia. Jos päivitys kuitenkin 
epäonnistuu jostain syystä, niin laite kannattaa käynnistää uudelleen ja aloittaa 
päivitys alusta. 

- Päivitys on onnistunut, kun laite laite aukeaa päänäkymään(vrt. alla oleva kuva) 

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. 
 



 

 
 

- Laitteen ohjelmistoversion voit halutessasi tarkistaa painamalla kerran MENU-
näppäintä laitteen ollessa yllä olevan kuvan mukaisessa tilassa. Tämän jälkeen paina 
kerran virtanäppäintä ja näet laitteen tekniset lisätiedot. 

 


