Návod pre aktualizáciu firmvéru GT-318RI
Firmvér „GT318RI_update_130222_B.dat“ je univerzálny firmvér pre všetky modemy
GT-318RI v čiernych aj bielych krytoch bez ohľadu na výrobné číslo modemu.
Aktualizácia nového firmvéru prebieha v troch krokoch. Podľa postupu v bode 1.
nainštalujete firmvér, ktorý je dostupný na stránkach www.glitel.sk alebo www.telekom.sk
s označením „GT318RI_update_130222_B.dat“. Po nainštalovaní firmvéru je nutné modem
uviesť do výrobných nastavení (reset) podľa postupu v bode 2. Po resete modemu sa vymažú
vaše prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v bode 3.
Pri problémoch s inštaláciou firmvéru kontaktujte GLITEL Stropkov, s.r.o.
na e-mailovej adrese servis@glitel.sk , alebo na telefónnom čísle 054/7181037 od 8:00 do
16:00 hodiny počas pracovných dní. Volanie je spoplatňované podľa štandardných taríf.

1. Inštalovanie firmvéru
Do vášho internetového prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a podobne)
zadajte adresu v tvare 192.168.1.1 a stlačte tlačidlo ENTER na klávesnici.
Poznámka: Internetový prehliadač OPERA je nekompatibilný.

Zobrazí sa prihlasovacie okno modemu.

Napíšte malými
písmenami admin

Napíšte malými
písmenami adslroot

Po správnom zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazí úvodné okno modemu. Pokračujte
stlačením položky Manazment. Po rozbalení roletového menu pokračujte stlačením položky
Obnovenie firmveru a stlačte tlačidlo Prehľadávať...
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UPOZORNENIE: Inštalujte iba firmvér s označením: GT318RI_update_130222_B.dat.
Pri inštalácii firmvéru s iným onačením dôjde k poškodeniu pamäte FLASH a k znefunkčneniu
celého modemu.
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Kliknite na súbor „GT318RI_update_130222_B.dat“, ktorý máte uložený vo vašom počítači
a pokračujte tlačidlom Otvoriť.
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Následne sa zobrazí okno, v ktorom je zobrazená cesta k danému aktualizačnému súboru.
Akciu dokončíte stlačením tlačidla Obnovit firmver.
Týmto sa modem automaticky reštartuje.

Teraz počkajte približne dve minúty, počas ktorých sa do modemu nainštaluje nový firmvér.

Následne znova vstúpte do modemu, kde sa vám zobrazí menu s logom GLITEL Stropkov
a korektná verzia firmvéru: 3.10.02.2013.02.22.V2.B2pB025k.d24c .

UPOZORNENIE: Pre správne fungovanie modemu je potrebné vykonať úplný reset
modemu podľa postupu v nasledujúcej kapitole.

2. Resetovanie zariadenia do výrobných nastavení
Pokračujte stlačením položky Manažment. Po rozbalení pokračujte stlačením položky
Nastavenia a stlačte tlačidlo Výrobné nastavenia.
Po otvorení okna stlačte tlačidlo Obnoviť nastavenia.
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Po stlačení tlačidla OK sa vymažú všetky vaše nastavenia a použijú sa zmeny z nového firmvéru.

Po resete modemu sa vymazali všetky vaše nastavenia a zároveň aj vaše prihlasovacie
údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v nasledujúcom bode.

3. Opätovné nastavenie prihlasovacích údajov
(užívateľského mena a hesla) do internetu
Ak ste v menu modemu, pokračujte stlačením položky Pripojenie na internet.
Ak ste vypli modem alebo internetový prehliadač, po zapnutí vstúpte do menu modemu podľa
bodu 1. a stlačte položku Pripojenie na internet.
Prečítajte si pozorne pokyny v zobrazenom okne na obrazovke monitora a dodržujte ich!

Kliknite myškou do označeného okna
a vymažte text „gt318ri@glitel“.
Následne napíšte vaše užívateľské
meno, ktoré ste obdržali od Telekomu.

Pre použitie zadaných prihlasovacích
údajov stlačte tlačidlo „Použiť“.

Kliknite myškou do označeného okna
a vymažte „•••••••“ a napíšte vaše
heslo, ktoré ste obdržali spolu s
užívateľským menom od Telekomu.

Po 1 minúte bude váš ADSL modem nakonfigurovaný. Zatvorte všetky okná v internetovom
prehliadači. Počkajte, kým sa nadviaže spojenie cez ADSL (LED kontrolka DSL musí svietiť,
kontrolka ACT alebo INET musí nepravidelne blikať). Otvorte si nanovo internetový prehliadač
a skúste otvoriť ľubovoľnú Web stránku (napr. www.glitel.sk). Pokiaľ sa stránka korektne načíta,
vaša konfigurácia je v poriadku a ste úspešne pripojený do internetu.

