Jos Yle areena sovellus antaa virheilmoituksen ”1001”
eri Samsung TV -malleissa!
Sovelluksessa on toiminnallisia erilaisuuksia eri ympäristöissä johon ei ole saatu
teknistä vastausta palvelun tuottajalta.

Yle Areena saadaan toimimaan seuraavasti Samsung TV -malleissa
TeleWell -reitittimet ja Yle Areena
Uudet mallit
TW-EAV510AC-B ja
TW-EAV510AC-LTE cat 6 ( Uusi malli ) toimivat suoraan

YLE -areena palveluun viimeisellä mallien

ohjelmistoversiolla ( 2.53.d49 ja 2.53.d6) ja tehdasasetuksilla.
Yle Areena toimii 4G -yhteyden yli vain uusilla malleilla!
Yhteys voi olla ADSL, VDSL , 4G tai Ethernet/kuitu -yhteys ( Wifi tai LAN yhteys)

Vanhemmat TeleWell mallit
TW-EAV510AC ja TW-EAV510AC-LTE cat 6
tarvitsevat seuraavan lisäasetuksen ja ohjelmistoversion 1.1.00.62
a)
Ensin luodaan WIFI alueelle toinen tukiasemanimi jos käytetään Wifi -yhteyttä.
Valitse kohta ”Vierastukiasemat”

Aktivoi lisätukiasema ja anna nimeksi AREENA ja odota reitittimen kuittausta valinnan ”Talleta asetukset”
jälkeen.
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Siltaporttien luonti eri Internet -yhteyksille
VDSL
Siltaverkon luominen VDSL liittymässä luo uusi rajapinta-> Valitse NEW
Luo uusi yhteys ja talleta (VDSL yhteys)
New link à VDSL1

Tee kuvan mukaiset valinnat ja talleta
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Näin muodostuu VDSL bridge rajapinta!

ADSL
Siltaverkon luominen ADSL yhteydelle
Valitse ulkoverkon asetuksista se rajapinta jossa on IP -osoite sekä osoita ”Kynä toiminto -näppäintä” valikosta

Asetus on sama kaikille 0/33, 0/100 arvoja käyttäville operaattoreille

Elisa ja DNA käytä riviä jossa 0/100
Telia käytä riviä 0/33
Poista rivi jossa asetus 0/35
Muista tallettaa asetus
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EWAN/KUITU
Siltaverkon luominen WAN/ Kuitu -yhteydelle
Tee seuraava asetus ”New link”
Talleta asetus
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Internet siltojen yhdistäminen jotta YLE areena toimii oikein
Siirrä sidottavat rajapinnat OIKEALTA VASEMMALLE sen mukaan mikä on
käytössä.
adsl = ADSL_0 tai 2 Oikealle ja WLAN 2.4G-AP1 oikealle + talleta
vdsl = VDSL1 ja WLAN 2.4G-AP1 oikealle + talleta
Kuitu / Ethernet =EWAN_1 ja WLAN 2.4G-AP1 oikealle + talleta
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Lopuksi aseta yksilöllinen salasana Areena WIFI -yhteydelle.
Samsung TV laitteen WIFI -yhteydellä tulee olla eriävä salasana
ja SSID kuin on muussa sisäverkossa!
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