
Huawei E5172 (LTE ruuter) + MINT 

Sellest juhendist saab teada järgnevat: 

 Kuidas kasutada ruuteri kasutajaliidest? 

 Miks tuleb eemaldada ruuterisse paigaldatavalt SIM-kaardilt PIN-koodi päring? 

 Kuidas luua uus profiil (näiteks static APN jaoks) ja lukustada soovitud võrku. 

 Kuidas seadet menüüst restartida ja vajadusel ka resettida 

 Kuidas seadme tarkvara uuendada ja olemasolevaid seadistusi arvutisse salvestada 

Ruuteri kasutajaliides 

Huawei E5172 LTE ruuteril on graafiline kasutajaliides, kus on võimalik muuta seadme omadusi 

vastavalt vajadusele. 

Ühenda ruuter arvuti külge kaabliga (LAN) või üle WiFi võrgu (võrgu nimi ja parool on 

seadmel). 

1. Ava veebilehitsejas sisevõrgu aadress http://192.168.1.1 

2. Avanevas aknas sisesta kasutajatunnus ja parool. Mõlemale väljale - admin. 

 

SIM-kaardilt PIN-koodi eemaldamine 

PIN-koodi päring tuleb eemaldada, et ühenduse loomine toimuks automaatselt peale seadme 

vooluvõrku ühendamist. 

1. Ava kasutajaliideses menüü intertnet 

http://192.168.1.1/


 

2. Vasakust menüüst vali PIN management 

 

 

 

3. PIN-koodi keelamiseks vali Disable ning kinnita (submit) 

 

 

Nipp! Kui menüü kaudu PIN-koodi eemaldamine tundub tülikas, siis palu see eemaldada Elisa 

esinduses. 
 



Interneti profiili loomine 

Profiil on vajalik interneti ühenduse loomiseks, selle puudumisel ei ühendu seade internetti. Elisa 

poolt müüdavad seadmed on eelseadistatud, kuid kui tekib soov luua uus profiil näiteks static 

pöörduspunkti jaoks, siis käitu järgnevalt. 

1. Ava kasutajaliideses menüü internet 

 

2. Vali vasakust menüüst APN management 

 

 

3. Uue profiili lisamiseks vajuta Add 



 

 

4. Elisa staatilise IP jaoks loo järgnevate andmetega APN ja kinnita (submit) tehtud 

muudatused 

 

Võrku lukustamine 

Vahel juhtub, et seadet kasutatakse leviala piiril või mitme masti leviala ristumiskohal ja see 

tõttu toimub pidev võrkude vahetus. Sellisel juhul on kasulik seade lukustada kiireimasse 

saadaval olevasse võrku. 

1. Ava kasutajaliideses menüü intertnet 



 

2. Vali vasakust menüüst Network Connection 

 

 
 

3. Vali Network mode rippmenüüst kiireim saadaval olev võrk ja kinnita (submit) 



 

WiFi nimi ja parool 

Elisa soovitab kasutada seadmel olevaid seadeid, kuid aeg-ajalt on vajadus muuta seadme WiFi 

leviala nime, et paremini eristada saadaval olevaid võrke ja vahel tuleb muuta ka prooli, et seda 

oleks lihtsam meelde jätta. 

1. Ava kasutajaliideses menüü WiFi 

 

2. Vaheta WiFi leviala nimi SSID väljal ja parool WPA-PSK väljal. Peale muudatuste 

tegemist kinnita (submit) 



 

 
Meelespea! Peale muudatuste tegemist tuleb ühenduse loomiseks valida uue nimega WiFI 

leviala ja sisestada õige parool. Algseadete taastamiseks tuleb seade resettida.  

 

Kasutajaliidese parool 

Kasutades seadmes APN static profiili on soovitatav muuta seadmesse logimise parool. 

1. Ava kasutajaliideses menüü security 



 

2. Vasakust menüüst vali Change Password 

 

 
 

3. Vali uus parool hoolikalt ja kinnita (submit) 

 

Seadme restart ja reset 

1. Ava kasutajaliideses menüü system 



 

2. Seadme restartimiseks vajuta restart. Seade lülitub välja ja uuesti sisse. 

 

 

3. Kui soovite seadme algseadeid taastada ja kõik tehtud muudatused kustutada tuleb seade 

reset'ida. 

 


