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English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr
CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes
CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories 
 O CPWUA054
O  O  O
     
O 
     O  1999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE
Portuguese
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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Trådlös basstation 11g
CPWBS054
Tack för att du köpte Philips trådlösa basstation 11g. Den trådlösa
basstationen 11g är en 54 Mb/s, trådlös gateway för bostäder. Den har
utformats speciellt för att tillhandahålla en enkel och kostnadseffektiv, trådlös
lösning för Internet-delning för både användare i hemmet och på små
kontor.
Förutom flexibilitet för hemnätverksanslutning, tillhandahåller den trådlösa
basstationen 11g även nätverkssäkerhet och hanteringsfunktioner för
användare, t.ex. NAT (Network Address Translation – översättning av
nätverksadresser), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avancerad
paketfiltrering med övervakning av hackerattacker, loggning och
tillståndskänslig paketinspektion (brandvägg-SPI). Dessutom stöds UPnP
(Universal Plug and Play), DDNS (Dynamic DNS), WPA (WiFi Protected
Access), 802.1x + TKIP och trådlös-till-trådbunden Ethernet-bryggning.

Förpackningens innehåll
Kontrollera att samtliga komponenter nedan medföljer i förpackningen till
den trådlösa basstationen 11g. De är hjälpmedel vid installation och
användning av basstationen. Kontakta Philips-återförsäljaren om det saknas
delar.
• Trådlös basstation 11g
• Nätadapter
• Ethernet-kabel klass R J-45
• Installations-CD
• Hur…?-häfte
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Din trådlösa basstation 11g

➊

➋➍ ➌

➌

➊

➎
1 Antenner
För anslutning till trådlösa nätverksadaptrar
(kallas även WLAN eller WiFi).
2 Reset-knapp
• Tryck på knappen i 2 sekunder för att starta om den trådlösa
basstationen 11g.
• Håll den nedtryckt i mer än 5 sekunder för att återställa
fabriksinställningarna.
3 Ethernet-portar
RJ45-ingångar för bredbandsmodem och Ethernet-nätverkskablar.
4 Power (strömförsörjning)
Uttag för anslutning av nätadaptern till den trådlösa basstationen 11g.
5 Indikatorlampor
Visar nätverksstatus.
Lysdiod
Power
Wireless
(Trådlöst
hemmanätverk)
Modem
(Internet-modem)
1/2/3/4 LAN
(Trådbundet
hemmanätverk)

Färg på lysdiod
Blå

Blå
Blå
Gul (10 Mb/s)
Blå (100 Mb/s)

Innebörd
AV när strömförsörjningen är frånslagen
På vid spänningsmatning.
Av när trådlös är avaktiverad
PÅ när trådlös är aktiverad och klient aktiverad.
Blinkar vid överföring.
PÅ när en förbindelse är upprättad.
Blinkar vid överföring.
AV vid ej befintlig anslutning
PÅ när en förbindelse är upprättad.
Blinkar vid överföring.

6 Etikett med MAC-adress
MAC-adressen består av 12 tecken (t.ex. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller
vanligtvis, xx:xx:xx:xx:xx:xx), och den är den unika maskinvaruadressen
för denna nätverksenhet. MAC-adressen behövs för vissa
säkerhetsfunktioner eller nätverksidentifieringsändamål.
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Viktig information
• Installera och anslut produkten endast i den ordning som beskrivs i Hur...häftet. Då erhåller du bästa installationsresultat med så få tekniska problem
som möjligt.
• Läs igenom denna handbok samt Hur…?-häftet noggrant innan du använder
den trådlösa basstationen 11g. Behåll dessa dokument för framtida referens.
• De senaste hämtningsbara filerna och den senaste informationen för denna
produkt finns på vår webbplats www.philips.com/support
• Vid inställning och installation kan det vara till stor hjälp att ha
instruktionerna till datorn och andra nätverkskomponenter nära till hands.

Säkerhetsåtgärder
• Kontrollera att spänningen som anges på adapterns typskylt
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter den till
nätanslutningen.
• Radioutrustning för trådlösa applikationer är inte skyddad mot störningar
från andra radiotjänster.
• Utsätt inte produkten för extrem fukt, regn, sand eller värmekällor.
• Utrustningen får inte utsättas för dropp eller stänk. Placera inga föremål som
är fyllda med vätskor, t.ex. vaser, på produkten.
• Håll produkten borta från uppvärmningsanordningar och direkt solljus.
• Se till att ha tillräckligt med fritt utrymme runt hela produkten för tillräcklig
ventilation.
• Öppna inte produkten. Kontakta Philips-återförsäljaren om det uppstår
tekniska problem.

Miljöinformation
Inget överflödigt förpackningsmaterial har använts.Vi har gjort vårt yttersta
för att förpackningen enkelt ska kunna separeras i tre material: kartong
(låda), styrencellplast (buffert) och polyetylen (väskor, skyddande skumplast).
Setet består av material som kan återvinnas om de demonteras av ett
specialiserat företag. Observera de lokala föreskrifterna gällande bortskaffande
av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Ansvarsfriskrivning
Denna produkt levereras av Philips “i befintligt skick”, utan några som helst garantier, vare sig
uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier rörande
saluförbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.
Under inga omständigheter ansvarar Philips för direkta skador, indirekta skador, oförutsedda
skador, ideella skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, införskaffande av
ersättningsvaror eller –tjänster, förlorad information, förlorade data eller förlorad vinst; eller
driftstopp), oavsett vilket ansvar ovan nämnda parter skulle kunna anses ha, genom exempelvis
avtal, direkt ansvar eller utomobligatoriskt (inklusive oaktsamhet eller liknande). Detta gäller alla
skador som på något sätt kan anses ha uppkommit genom oförmåga att använda denna produkt,
även om Philips och medarbetarna var medvetna om risken för sådan skada.
Philips garanterar vidare ej riktighet eller fullständighet för information, text, bilder, länkar eller
annat som medföljer produkten.
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Installera den trådlösa basstationen
Installera programvaran till den trådlösa basstationen 11g från InstallationsCD-skivan, och använd Hur…?-häftet för hjälp om hur du installerar och
konfigurerar den trådlösa basstationen 11g. Anslut ingen maskinvara förrän
du uppmanas att göra detta i installationsguiden.
1 Lägg i CD-skivan, som finns i lådan, i datorns enhet och starta
installationen av programvaran.
> CD:n bör starta upp automatiskt. Om den inte gör det, dubbelklickar du
på Den här datorn, sedan på enhetsikonen och slutligen på Setup.exe för
att starta CD:n.

2 Följ instruktionerna på skärmen för installation av den trådlösa
basstationen 11g.

3 Leta efter bilden på den trådlösa basstationen på skärmen i
installationsprogrammet, och klicka på den för att fortsätta med
installationen.
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Använda installationsprogrammet
I installationsprogrammet får du hjälp med att göra
maskinvaruanslutningarna för den trådlösa basstationen 11g i korrekt
ordningsföljd. Programmet försöker dessutom att identifiera det befintliga
nätverket och Internet-inställningarna och tillämpa dem i en ny situation.
Följ instruktionerna på skärmen för enkel installation av den trådlösa
basstationen 11g.
1 Grafisk representation av nätverket, nätverksanslutningarna och deras status.
Otillgängliga komponenter blir blå, och endast de tillgängliga anslutningarna
visas i grönt.
2 Textfönster i vilket du får information om status och vad du ska göra
härnäst.
3 Kontrollknappar för navigering i installationsprogrammet

➊

➋
➌
Det var allt om installationen. Se följande avsnitt om anslutning,
konfigurering och användning av den trådlösa basstationen 11g.
Om det skulle visas felmeddelanden eller begäranden om ytterligare
information på skärmen, läser du handboken och avsnittet Felsökning.
Med hjälp av informationen i denna handbok bör du kunna lösa många
problem med installation och användning av den trådlösa basstationen 11g.
Besök vår webbplats www.philips.com/support om du behöver ytterligare
hjälp.
Du kan också ringa vår support för hjälp.Telefonnumren till support finns på
de första sidorna i denna handbok.
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Skapa ett trådbundet nätverk med Ethernet-kablar
Ethernet-portarna anpassas automatiskt till den anslutna kabeltypen.
Detta innebär att du kan använda valfri typ av Ethernet-kabel, rak eller
korsad kabel, förutsatt att den är av kategori 5 eller högre kvalitet. De fyra
lokala nätverksportarna 1, 2, 3 och 4 på den trådlösa basstationen 11g
förhandlar automatisk om anslutningshastigheten till 10 Mb/s Ethernet eller
100 Mb/s Fast Ethernet (snabbt Ethernet), och överföringsläget till halv
duplex eller full duplex.
Använd partvinnad kabel för att ansluta någon av de fyra lokala
nätverksportarna 1, 2, 3 och 4 på den trådlösa basstationen 11g till en
Ethernet-adapter på datorn. Du kan också kaskadkoppla någon av de lokala
nätverksportarna 1, 2, 3 och 4 på den trådlösa basstationen 11g till en
Ethernet-hubb eller växel och sedan ansluta datorn eller annan
nätverksutrustning till hubben eller växeln. När du sätter i en RJ45-kontakt,
ska du se till att fliken på kontakten snäpper fast i rätt läge, så att den sitter
fast ordentligt.
Varning:

Sätt inte i en telefonjackskontakt i en RJ45-port. Då kan den trådlösa
basstationen 11g skadas. Använd i stället endast partvinnade kablar med
RJ45 -kontakter.

Skapa ett trådlöst nätverk
Se Hur skapar jag ett datornätverk? i slutet av denna handbok för ett
exempel.
Installera en trådlös nätverksadapter i varje dator som ska anslutas till
Internet eller det lokala nätverket via radiosignaler. Philips erbjuder för
närvarande flera trådlösa nätverksadaptrar, inklusive Philips trådlösa USBadapter och Philips trådlösa Notebook-adapter.
Vrid båda antennerna på baksidan av den trådlösa basstationen 11g till
önskat läge. För effektivare täckning kan du placera antennerna längs olika

12

SVENSKA

axlar, t.ex. omkring 45 till 90 grader isär. Försök att placera den trådlösa
basstationen 11g mitt i det trådlösa nätverket. Generellt sett gäller att ju
högre upp du placerar antennen, desto bättre prestanda. Se till att platsen
för den trådlösa basstationen ger optimal mottagning genom hela hemmet
eller kontoret.
Datorer som är utrustade med en trådlös adapter kan kommunicera med
varandra som ett fristående, trådlöst lokalt nätverk genom att varje dator
konfigureras till samma radiokanal. Den trådlösa basstationen 11g kan
emellertid ge åtkomst till det trådbundna/trådlösa lokala nätverket eller till
Internet för alla trådlösa arbetsstationer.Varje trådlös dator i denna
nätverksinfrastruktur kan kommunicera med vilken dator som helst i den
trådlösa gruppen via en radiolänk, eller nå andra datorer eller
nätverksresurser i den trådbundna lokala nätverksinfrastrukturen eller över
Internet via den trådlösa basstationen 11g.
Den trådlösa infrastrukturkonfigurationen ökar inte bara åtkomligheten för
trådlösa datorer till det trådbundna lokala nätverket, utan också det effektiva
trådlösa överföringsräckvidden för trådlösa datorer genom att återutsända
inkommande radiosignaler genom den trådlösa basstationen 11g.
En trådlös infrastruktur kan användas för åtkomst till en central databas eller
för anslutning mellan medarbetare med mobila enheter enligt bilden nedan:

Anslutningar i ett trådlöst lokalt nätverk
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Installera och konfigurera TCP/IP
Gå igenom följande avsnitt om du inte har använt Internet eller installerat
ett datornätverk på datorn förut.

Installera TCP/IP
Windows 98SE/Me/2000 och XP
Klicka på Start/Hjälp och sök efter texten TCP/IP.Välj avsnittet om
installation av nätverksprotokoll och följ instruktionerna i hjälpfunktionen i
Windows.
Ställ in det TCP/IP-protokoll som du installerar på DHCP för att dynamiskt
tilldela IP-adresser i nätverket. Använd hjälpfunktionen i Windows om du
behöver mer information.
Kör installationsprogrammet från Installations-CD-skivan på nytt när du har
installerat TCP/IP-protokollet.

Konfigurera en Macintosh-dator
DHCP IP-konfiguration
1. Ta fram Apple-menyn. Klicka på Kontrollpanelen och välj TCP/IP.
2. Se till att Ethernet är markerat i fältet Anslut via: i dialogrutan TCP/IP.
3. Markera Använda DHCP-server i fältet Konfigurera.
4. Stäng dialogrutan TCP/IP.
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Konfigurera den trådlösa basstationen 11g
Den trådlösa basstationen 11g kan konfigureras med hjälp av Internet
Explorer (version 5.5 eller högre, eller Netscape version 4.7 eller högre).
Med hjälp av webbhanteringsgränssnittet kan du konfigurera den trådlösa
basstationen 11g och visa statistik för att övervaka nätverksaktiviteten.
Obs:

Om du har tillgång till Internet, besöker du webbplatsen
www.philips.com/support och hämtar den senaste uppdateringen för
inbyggd programvara innan du försöker konfigurera den trådlösa
basstationen 11g, så att den kör den senaste versionen.
Innan du försöker logga in på den trådlösa basstationens webbaserade
inställningar, ska du kontrollera att du har avaktiverat eventuell brandvägg
eller säkerhetsprogramvara som kanske körs.

Avaktivera proxyanslutning
Du ska också kontrollera att HTTP-proxyfunktionen för webbläsaren är
avaktiverad, för att webbläsaren ska kunna visa konfigurationssidorna för den
trådlösa basstationen 11g. Följande steg gäller för Internet Explorer. Fastställ
vilken webbläsare du använder och följ de aktuella stegen.
Anpassa din webbläsarkonfiguration:

Anpassa din webbläsarkonfiguration för: Internet
Explorer (5 eller högre)
1. Öppna Internet Explorer. Klicka på Verktyg och välj sedan Internetalternativ.
2. Klicka på fliken Anslutningar i fönstret Internet-alternativ.
3. Klicka på knappen LAN-inställningar.
4. Avmarkera alla kryssrutor och klicka på OK för att spara dessa
inställningar för lokalt nätverk.
5. Klicka på OK igen för att stänga fönstret Internet-alternativ.
6. Starta om Internet Explorer för att ändringarna ska börja gälla.
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Anpassa din webbläsarkonfiguration för: Internet
Explorer (för Macintosh)
1. Öppna Internet Explorer. Klicka på Explorer/inställningar.
2. Välj Proxyservrar under Nätverk i fönstret Inställningar för Internet
Explorer.
3. Avmarkera alla kryssrutor och klicka på OK.

Komma åt inställningsmenyerna för den trådlösa
basstationen
För att komma åt hanteringsgränssnittet för den trådlösa basstationen anger
du basstationens IP-adress i webbläsaren, http://192.168.2.1.
Klicka sedan på LOGIN. (Som standard används inget lösenord.)
På hemsidan visas Setup Wizard (installationsguiden) och alternativ för
Advanced Setup (avancerade inställningar).
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Navigera i webbläsargränssnittet
Hanteringsgränssnittet för den trådlösa basstationen inkluderar en
installationsguide (Setup Wizard) och en avdelning för avancerade
inställningar (Advanced Setup). Använd installationsguiden om du snabbt vill
ställa in den trådlösa basstationen för användning med ett kabelmodem eller
DSL-modem.
Avancerade inställningar stöder mer avancerade funktioner, t.ex. avkänning av
hackerattacker, filtrering av IP- och MAC-adresser, intrångsavkänning,
inställning av virtuell server, virtuella DMZ-värdar och andra avancerade
funktioner.
Ändra konfigurationen
Konfigurerbara parametrar har en dialogruta eller nedrullningsbar listruta.
När en ändring av konfigurationen har gjorts på en sida, måste du klicka på
knappen APPLY eller på NEXT nederst på sedan för att aktivera den nya
inställningen.
Obs:

För att skärmen ska uppdateras korrekt efter att ett kommando givits, måste
Internet Explorer 5.0 vara konfigurerad på följande sätt: Under menyn
Verktyg/Internet-alternativ/Allmänt/Tillfälliga Internet-filer/Inställningar ska
inställningen ”Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor”
vara ”Varje gång sidan besöks”.
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Installationsguide
Om du har slutfört installationsguiden från installations-CD-skivan, behöver
du inte ändra dessa inställningar. Gå till Advanced Setup för hantering av den
trådlösa basstationen 11g.
Time Zone (tidszon)
Klicka på bilden med installationsguiden. Det första steget i installationsguiden är inställning av tidszon.
För att få korrekta tider för klientfiltrering och loggar, måste du ställa in
tidszonen.Välj din tidszon i den nedrullningsbara listan, och klicka på NEXT.

Broadband Type (bredbandstyp)
Välj den typ av bredbandsanslutning som du har, kabelmodem eller ADSL.
Se följande sidor för information om anslutningstypen.

Cable Modem (kabelmodem)
Din Internet-leverantör kan ha gett dig ett värdnamn. I så fall anger du detta
i fältet.
Ange eller kopiera MAC-adressen för ditt modem för att identifiera
maskinvaran till din Internet-leverantör.
Klicka på Finish för att slutföra inställningarna. Statussidan öppnas där du kan
se anslutningsstatus tillsammans med annan information. Detaljerad
information finns under Status.
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Fixed-IP xDSL (xDSL-anslutning med fast IP)
Vissa xDSL-Internet-leverantörer kan tilldela en fast (statisk) IP-adress.
Om du har fått sådan information, väljer du detta alternativ och anger
tilldelad IP-adress, IP-adress för gateway, IP-adresser för DNS, samt nätmask
(Subnet mask). Klicka på FINISH för att slutföra inställningarna.

PPPoE xDSL
Ange det användarnamn och lösenord för PPPoE som du har fått av
Internet-leverantören. Namnet på tjänsten (Service Name) är normalt
valfritt, men vissa Internet-leverantörer kan kräva det.
I fältet MTU (maximal överföringsenhet) låter du standardvärdet vara kvar,
såvida du inte har särskild anledning att ändra det.
Ange maximal väntetid (i minuter) i fältet Maximum Idle Time för att
definiera den tid som Internet-anslutningen lämnas öppen när ingen aktivitet
förekommer.
Om anslutningen är inaktiv under längre tid än den angivna maximala
väntetiden kopplas den ner. (Standard: 10)
Aktivera alternativet Auto-reconnect för att automatiskt koppla upp när du
startar ett Internet-program igen.
Klicka på FINISH för att slutföra inställningarna.
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PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
PPTP är en vanlig anslutningsmetod som används för xDSL-anslutningar i
Europa. Den kan användas för att ansluta olika fysiska nätverk med Internet
som förmedlare.
Om du har fått informationen som visas på skärmen, anger du tilldelad IPadress, nätmask, standard-gateway-IP-adress, användar-ID och lösenord, samt
PPTP-gateway.
MTU (maximal överföringsenhet) reglerar den maximala storleken på
datapaketen. Låt standardvärdet vara kvar (1460), såvida du inte har särskild
anledning att ändra det.
Ange maximal väntetid (i minuter) i fältet Maximum Idle Time för att
definiera den tid som Internet-anslutningen lämnas öppen när ingen aktivitet
förekommer. Om anslutningen är inaktiv under längre tid än den angivna
maximala väntetiden kopplas den ner. (Standard: 0)
Aktivera alternativet Auto-reconnect för att automatiskt koppla upp när du
startar ett Internet-program igen.
Klicka på FINISH för att slutföra inställningarna.
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Avancerade inställningar
Använd webbhanteringsgränssnittet för att definiera systemparametrar,
hantera och styra den trådlösa basstationen 11g och dess portar eller för
att övervaka nätverket.
I följande tabell beskrivs de alternativ som är tillgängliga i programmet.
Meny
System

Beskrivning
Inställning av lokal tidszon, lösenord för administratörsbehörighet och IPadress för en dator som används för fjärrstyrning av den trådlösa
basstationen 11g.

Internet Settings

Inställning av anslutningstyp för Internet:
• Dynamisk IP-värdkonfiguration och den fysiska MAC-adressen för varje
mediegränssnitt
• PPPoE-konfiguration
• PPTP
• Statisk IP- och ISP-gateway-adress
• Anger DNS-servrar som ska användas för domännamnmatchning.

Local network

Inställning av TCP/IP-konfiguration för den trådlösa basstationens LANgränssnitt och DHCP-klienter.

Wireless

Konfigurering av radiofrekvens, nätverksnamn (SSID) och kryptering för
trådlösa kommunikationer.

NAT

Inställning för att flera användare kan dela på ett gemensamt ISP-konto,
ställer in virtuella servrar.

Firewall

Konfigurering av många olika säkerhets- och specialfunktioner, inklusive:
åtkomstkontroll, intrångsavkänning och DMZ.

DDNS

Med dynamisk DNS kan Internet-användare anknyta sina domännamn till
datorer eller servrar.

Tools

Innehåller alternativ för säkerhetskopiering och återställning av aktuell
konfiguration, återställning av alla konfigurationsinställningar till
fabriksinställningarna, uppgradering av inbyggd programvara eller
återställning av systemet.

Status

Innehåller Internet-anslutningens typ och status, versionsnummer för
inbyggd programvara och maskinvara, systemets IP-inställningar samt
information om DHCP, NAT och brandvägg.
Visar antalet anslutna klienter, version av inbyggd programvara, fysisk MACadress för varje mediegränssnitt samt maskinvarans versions- och
serienummer.
Visar säkerhetslogg och DHCP-klientlogg.
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System
Time Zone (tidszon)

Välj din tidszon och tidsserver i den nedrullningsbara listan för den trådlösa
basstationen 11g. Denna information används för loggposter och styrning av
klienternas åtkomst.
Password Settings (lösenordsinställningar)

Använd denna meny för att ställa in lösenordsbaserad åtkomst.
Standardinställningen är att inget lösenord används. Av säkerhetsskäl bör du
ange ett innan du ansluter den trådlösa basstationen 11g till Internet.
Lösenord kan innehålla 3–12 alfanumeriska tecken och gör inte skillnad
mellan stora och små bokstäver.
Obs:

Om du glömmer bort ditt lösenord eller inte kommer åt
användargränssnittet, håller du återställningsknappen (Reset) intryckt i minst
fem sekunder för att återställa fabriksinställningarna. (Standardinställningen är
att inget lösenord används.)
Ange maximal väntetid för inaktivitet (Idle Time Out) (i minuter) för att
definiera den maximala tidsperiod som inloggningssessionen lämnas öppen
när ingen aktivitet förekommer. Om anslutningen är inaktiv under längre tid
än den angivna maximala väntetiden, sker systemutloggning, och du måste
logga in på webbhanteringssystemet igen. (Standard: 9 minuter)
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Remote Management (fjärrstyrning)

Med fjärrstyrning (Remote Management) kan du konfigurera en fjärrdator
för styrning och övervakning av den trådlösa basstationen 11g med en vanlig
webbläsare. Markera Enable och ange fjärrvärdens IP-adress. Klicka på
APPLY.
Obs:

Om du anger IP-adressen 0.0.0.0 kan den trådlösa basstationen 11g
fjärrstyras från alla värdar.
Internet Settings (Internet-inställningar)
Ange den anslutningstyp för Internet som du har fått från Internetleverantören, och klicka sedan på More Configuration för att komma till
detaljerade konfigurationsparametrar för den valda anslutningstypen.
Dynamic IP (dynamisk IP)

Värdnamnet är valfritt, men vissa Internet-leverantörer kan kräva att det
anges. Standardinställningen för MAC-adress är det fysiska Internetgränssnittet för den trådlösa basstationen 11g. Använd denna adress när du
registrerar Internet-tjänsten, och ändra den inte såvida inte din Internetleverantör kräver det. Om Internet-leverantören använde MAC-adressen för
ett Ethernet-kort som identifierare under inställningen av bredbandskontot,
ansluter du bara datorn med registrerad MAC-adress till den trådlösa
basstationen 11g och klickar på knappen Clone MAC Address.
Detta ersätter den aktuella MAC-adressen för den trådlösa basstationen
med den som redan finns registrerad för Ethernet-kortet. Om du är osäker
på vilken dator som bredbandsteknikern ursprungligen använde för
inställningen, kan du ringa Internet-leverantören och be att en ny MACadress registreras för ditt konto. Registrera standardvärdet för den MACadress som gäller för den trådlösa basstationen 11g.
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PPPoE (Point-to-Point Over Ethernet)

Ange det användarnamn och lösenord för PPPoE som du har fått av
Internet-leverantören. Namnet på tjänsten (Service Name) är normalt
valfritt, men vissa Internet-leverantörer kan kräva det.
MTU (maximal överföringsenhet) reglerar den maximala storleken på
datapaketen. Låt standardvärdet vara kvar (1492), såvida du inte har särskild
anledning att ändra det.
Ange maximal väntetid (i minuter) i fältet Maximum Idle Time för att
definiera den tid som Internet-anslutningen lämnas öppen när ingen aktivitet
förekommer. Om anslutningen är inaktiv under längre tid än den angivna
maximala väntetiden kopplas den ner. (Standard: 10 minuter).
Aktivera alternativet Auto-reconnect för att automatiskt koppla upp när du
startar ett Internet-program igen.
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) kan användas för att ansluta olika
fysiska nätverk med Internet som förmedlare. Använd skärmen ovan för att
klientdatorerna ska kunna upprätta en normal PPTP-förbindelse utan att få
problem med konfigurering av PPTP-klienten i varje klientdator.
Ange tilldelad IP-adress, nätmask och standard-gateway-IP-adress
(tillhandahålls vanligtvis av Internet-leverantören) och sedan PPTP-användarID, lösenord och PPPTP-gateway-IP-adress.
MTU (maximal överföringsenhet) reglerar den maximala storleken på
datapaketen. Låt standardvärdet vara kvar (1460), såvida du inte har särskild
anledning att ändra det.
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Ange maximal väntetid för inaktivitet (Idle Time Out) (i minuter) för att
definiera den maximala tidsperiod som PPTP-anslutningen lämnas öppen när
ingen aktivitet förekommer. Om anslutningen är inaktiv under längre tid än
den angivna maximala väntetiden kopplas den ner. (Standard: 0 minuter).
Aktivera alternativet Auto-reconnect för att automatiskt koppla upp när du
startar ett Internet-program igen.
Static IP (statisk IP)

Om din Internet-leverantör har tilldelat en fast IP-adress, anger du denna
samt nätmask för den trådlösa basstationen 11g. Ange sedan Internetleverantörens gateway-adress.
DNS

DNS:er (Domain Name Server) mappar numeriska IP-adresser till
motsvarande domännamn (t.ex. www.philips.com). Internet-leverantören ska
kunna tillhandahålla IP-adress för en eller flera DNS:er. Ange dessa adresser
på denna skärm.
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Local network – LAN (lokalt nätverk)

• Local Network IP – Använd menyn Local Network för att konfigurera
LAN IP-adressen för den trådlösa basstationen 11g och för att aktivera
DHCP-servern för dynamisk klientadressallokering.
• Lease Time – Vid behov anger du en avtalad tidsperiod. För nätverk i
hemmet kan denna sättas till Forever, vilket innebär att det inte finns
någon giltighetstid för IP-adressen.
• IP-adresspool – En startadress för dynamisk IP kan anges, t.ex.
192.168.2.100 (standardvärde). När denna startadress för IP har tilldelats
kommer alla IP-adresser från 192.168.2.100 till 192.168.2.199 att tillhöra
den dynamiska IP-adresspoolen. IP-adresser från 192.168.2.2 till
192.168.2.99, och 192.168.2.200 till 192.168.2.254 blir tillgängliga som
statiska IP-adresser.
Kom ihåg att inte ta med adressen för den trådlösa basstationen 11g i
klientadresspoolen. Kom också ihåg att konfigurera dina klientdatorer för
dynamisk IP-adressallokering.
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Wireless (trådlös)
För att konfigurera den trådlösa basstationen 11g som en trådlös
åtkomstpunkt för trådlösa klienter (antingen stationära eller mobila klienter),
behöver du endast definiera radiokanalen, nätverksnamnet (eller SSID –
Service Set Identifier) (standard: philips) och krypteringsalternativ.
Channel and SSID (kanal och SSID)

Du måste ange en vanlig radiokanal och ett nätverksnamn (SSID) som ska
användas av den trådlösa basstationen 11g och alla dina trådlösa klienter.
Se till att konfigurera alla klienter till samma värden. Nätverksnamn (SSID).
Detta ska ställas in på samma värde som för andra trådlösa enheter i
nätverket. (Standard: philips).
Obs:

Nätverksnamnet (SSID) är skiftlägeskänsligt och kan bestå av upp till
32 alfanumeriska tecken.
Transmission Rate (överföringshastighet): Ange datahastighet för överföring
från den trådlösa basstationen 11g. Ju lägre datahastighet, desto längre
överföringsavstånd. (Standard: Fully Automatic).
Basic Rate (grundhastighet): Den högsta angivna hastigheten är den hastighet
som den trådlösa basstationen 11g använder vid sändning av
broadcast/multicast och hanteringsramar. (Standard: Alla).
Channel (kanal): Den radiokanal genom vilken den trådlösa basstationen 11g
kommunicerar med datorer inom dess räckvidd. (Standard: Auto).

Obs:

De tillgängliga kanalinställningarna begränsas av lokala föreskrifter.
Broadcast Nätverksnamnet (SSID-utsändning): Utsändning av SSID i det
trådlösa nätverket för enkel anslutning med klientdatorer.
(Standard: aktiverad).
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Encryption (kryptering)
Om du överför känsliga data över trådlösa kanaler, bör du aktivera WEPkryptering (Wired Equivalent Privacy) och/eller WPA-kryptering (WiFi
Protected Access).Vid kryptering måste du använda samma uppsättning av
krypterings-/dekrypteringsnycklar för den trådlösa basstationen 11g och alla
de trådlösa klienterna. Du kan välja mellan standard 64-bitarskryptering eller
mer robust 128-bitarskryptering. Du kan generera krypteringsnycklar
automatiskt eller ange dem manuellt.

För automatisk 64-bitarssäkerhet anger du ett lösenord och klickar på
Generate. Fyra nycklar genereras (se nedan).Välj en nyckel i den
nedrullningsbara listan eller acceptera standardnyckeln. För automatisk
128-bitarssäkerhet genereras en enskild nyckel.
Om du använder kryptering ska du konfigurera samma nycklar som används
för den trådlösa basstationen 11g på varje trådlös klient. Observera att
kryptering skyddar data som överförs mellan trådlösa noder men skyddar
inte överföringar över det trådlösa nätverket eller över Internet.
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NAT (nätverksadressöversättning)
I detta avsnitt kan du konfigurera adressmappning, virtuell server samt
specialtillämpningar som ger kontroll över portöppningar i den trådlösa
basstationens brandvägg. Detta avsnitt kan användas för stöd av många
Internet-baserade applikationer, t.ex.VPN.
Address Mapping (adressmappning)

Tillåter att en eller flera offentliga IP-adresser kan delas av flera interna
användare. Ange den offentliga IP-adress som du vill dela i fältet Global IP.
Ange ett intervall av interna IP-adresser som ska dela på den globala IPadressen.
Virtual Server (virtuell server)

Om du konfigurerar den trådlösa basstationen 11g som en virtuell server,
kan fjärranvändare som använder tjänster såsom webb eller FTP på din
lokala plats via offentliga IP-adresser automatiskt styras om till lokala servrar
som är konfigurerade med privata IP-adresser. Detta innebär att, beroende
på begärd tjänst (TCP/UDP-portnummer), styr den trådlösa basstationen
11g om det externa anropet till rätt server (finns på en annan intern IPadress).
Om du t.ex. ställer in Public Port till TCP/80 (HTTP eller webb) och Private
IP/Port till 192.168.2.2/80, kommer alla HTTP-anrop från externa användare
att överföras till 192.168.2.2 på port 80. Genom att ange den IP-adress du
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har fått av Internet-leverantören, kan Internet-användare komma åt önskad
tjänst på den lokala adress du styr om dem till.Vissa vanligare TCPtjänstportar är: HTTP: 80, FTP: 21,Telnet: 23 och POP3: 110.
Specialtillämpningar
Vissa tillämpningar, t.ex. Internet-spel, videokonferenser och Internet-telefoni,
kräver flera anslutningar. Programmen för dessa kan inte fungera om NAT
(Network Address Translation) är aktiverat. Om du behöver köra program
som kräver flera anslutningar, använder du följande skärm för att ange
ytterligare offentliga portar som ska öppnas för varje program.

Ange det portnummer som normalt hör till programmet i fältet Trigger
Port.Välj protokolltypen TCP eller UDP, och ange sedan de portar som
krävs för programmet.
Du kan också skapa anslutningar för specialtillämpningar genom att välja
programtyp och nummer i fältet Popular applications och klicka på knappen
Copy to för att enkelt ange portnumren.Välj sedan protokolltypen TCP eller
UDP.
Exempel:

ID Trigger Port Trigger Type Public Port
1 6112
UDP
6112
2 8800
TCP
2300-2400,
47624

Public Type Comment
UDP
Battle.net 2
TCP
MSN Game
Zone

Se www.iana.org/assignments/port-numbers för en komplett lista med
portar och de tjänster som körs på dem.
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Firewall (brandvägg)

Brandväggen för den trådlösa basstationen 11g kan ge dig åtkomststyrning
för anslutna klientdatorer och blockera vanliga hackerattacker, inklusive IP
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, nollängds-IP, Smurf Attack, UDP port
loopback, Snork Attack,TCP null scan och TCP SYN flooding. Brandväggen
påverkar inte systemprestanda nämnvärt och du bör därför låta den vara
aktiverad för att skydda nätverksanvändarna.
Access Control (åtkomstkontroll)

Med detta alternativ kan du ange olika behörighetsnivåer, som baseras på IPadress, för klientdatorerna.
Obs:

Klicka på Add PC och ange önskade inställningar för klientdatorns tjänster
(se skärmen nedan).
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MAC Filtering Table (MAC-filtertabell)

Med MAC-filterfunktionen för den trådlösa basstationen 11g kan du
kontrollera åtkomsten i nätverket för upp till 32 klienter med hjälp av
klientdatorns MAC-adress (Media Access Control). Detta ID är unikt för
varje nätverksadapter. När en MAC-adress finns med i tabellen innebär det
att tillhörande klientdator har åtkomst till nätverket.
Parental Control (föräldrakontroll)
Konfigurera funktionen Parental Control genom att använda tabellen nedan
för att ange webbplatser (t.ex. www.enplats.se) och/eller nyckelord som du
vill filtrera i nätverket.
Slutför konfigurationen genom att skapa eller ändra en åtkomstregel i
Access Control (åtkomstkontroll). Om du vill ändra en befintlig regel, klickar
du på alternativet Edit bredvid regeln. Om du vill skapa en ny regel, klickar
du på alternativet Add PC.
I avsnittet Access Control Add PC kontrollerar du alternativet för WWW
med Parental Control (föräldrakontroll) i tabellen Client PC Service så att
följande webbsidor och nyckelord filtreras bort.

Använd skärmen ovan när du vill spärra åtkomst till webbsidor eller URLadresser som innehåller nyckelordet som anges i tabellen.
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Schedule Rule (schemaregel)
Med funktionen för schemaregel kan du konfigurera särskilda regler baserat
på tid och datum. Du kan använda dessa regler när du vill konfigurera mer
specifik åtkomstkontroll.

Aktiverar funktionen för schemabaserad Internetåtkomstkontroll.
1. Klicka på Add Schedule Rule för att lägga till en regel.
2. Ange inställningar för schemaregeln (se skärmen nedan).
3. Klicka på OK och sedan på knappen APPLY för att spara inställningarna.

SVENSKA

33

Använd detta avsnitt för att skapa schemaregler för nätverket.
Tiderna som du anger nedan är de tidsperioder som du vill att
åtkomstkontrollregeln ska vara aktiv. Om du t.ex. vill blockera Internetåtkomst (blockera WWW) från 09.00 till 21.00 under veckan, konfigurerar
du helt enkelt 9:00 AM som Start Time (starttid) och 9:00 PM som End
Time (sluttid) för varje veckodag. Under denna tidsperiod kan inte
användaren få åtkomst till Internet.
När du har skapat en schemaregel behöver du konfigurera eller redigera en
åtkomstkontrollregel och välja den schemaregel som du vill använda med
åtkomstkontrollregeln. Du kan ange schemaregeln längst ner på sidan Access
Control Configuration i alternativet Scheduling Rule.
Intrusion Detection (intrångsavkänning)

Konfiguration av brandvägg
• SPI- och Anti-DoS-brandväggsskydd (SPI – Stateful Packet Inspection).
Funktionen för den trådlösa basstationens intrångsavkänning begränsar
åtkomsten för inkommande trafik över Internet-porten. När SPIfunktionen är aktiverad spärras alla inkommande paket.
• Discard Ping from INTERNET – Hindrar svar på
pingkommandon på den trådlösa basstationens Internetport.
Konfiguration för e-postvarning
• Du kan få varningsmeddelanden via e-post när obehöriga försöker att få
åtkomst till nätverket. Ange din e-postadress. Ange SMTP- och POP3server, användarnamn och lösenord.
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DMZ (demilitariserad zon)

Om du har en klientdator som ett Internet-program inte fungerar ordentligt
på bakom en brandvägg, kan du öppna klienten för obegränsad dubbelriktad
åtkomst till Internet. Ange DMZ-värdens IP-adress på denna skärm. När du
lägger till en klient i DMZ innebär det att det lokala nätverket kan utsättas
för många olika säkerhetsrisker. Använd därför detta alternativ endast som
en sista utväg.
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DDNS-inställningar (dynamisk DNS)

Domännamn är en serie alfanumeriska strängar, separerade av punkter, som
mappar till adressen för en nätverksanslutning och identifierar adressens
ägare.
Med dynamisk DNS kan Internet-användare anknyta sina domännamn till en
dator eller server. Med DDNS kan domännamnet automatiskt följa IPadressen genom att DNS-posterna ändras med IP-adressen.
Avsnittet Server Configuration öppnar automatiskt TCP-portalternativen
som är förkryssade i avsnittet Virtual Server. Ange serverns IP-adress,
t.ex. för en webbserver, och klicka på portalternativet HTTP Port 80 så
att användare får tillgång till webbservern via Internet-anslutningen.
Den här DNS-funktionen kommer från en DDNS-leverantör. Med en
DDNS-anslutning kan du vara värd för din egen webbsida, e-postserver,
FTP-plats med mera på din egen plats, även om du har en dynamisk IPadress. (Standard: avaktiverad).
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Tools (verktyg)
Använd menyn Tools för att säkerhetskopiera aktuell konfiguration, återställa
en tidigare sparad konfiguration, återställa fabriksinställningarna, uppdatera
inbyggd programvara och återställa den trådlösa basstationen.
Tools – Configuration Tools (verktyg – konfigurationsverktyg)

• Backup – Sparar den trådlösa basstationens konfiguration i en fil.
• Restore – Återställer inställningarna från en sparad konfigurationsfil.
• Restore to factory defaults – Återställer den trådlösa basstationen till
fabriksinställningarna.
Tools – Firmware Upgrade (verktyg – uppgradering av inbyggd
programvara)

Använd den här skärmen när du vill uppdatera inbyggd programvara eller
användargränssnitt till de senaste versionerna. Hämta uppgraderingsfilen från
Philips webbplats (www.philips.com/support) och spara den på hårddisken.
Välj Firmware i fältet Upgrade Target. Klicka sedan på Browse och leta efter
den tidigare hämtade filen. Klicka på APPLY. Kontrollera informationen på
statussidan för att bekräfta att uppgraderingen lyckades.
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Tools – Reboot (verktyg – starta om)

Klicka på APPLY för att starta om den trådlösa basstationen. Omstarten är
klar när indikatorlampan Power slutar att blinka.
Obs:

Om du använder återställningsknappen (Reset) på den trådlösa
basstationen, startar den om helt. Om knappen hålls intryckt under minst
5 sekunder tänds alla lampor och fabriksinställningarna återställs.
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Status
På statusskärmen visas WAN/LAN-anslutningens status (Internet/lokalt
nätverk), versionsnummer för inbyggd programvara och maskinvara, olagliga
försök till intrång i nätverket samt information om DHCP-klienter som är
anslutna till nätverket.

Skärmfönstret innehåller följande:
Avsnitt

Beskrivning

INTERNET

Visar WAN-anslutningens typ och status.

Wireless Base Station

Visar systemets IP-inställningar och status för DHCP, brandvägg, UPnP och
trådlös.

INFORMATION

Visar antalet tillhörande klienter, versioner av inbyggd programvara, fysisk
MAC-adress för alla mediegränssnitt samt maskinvarans versions- och
serienummer.

Security Log

Visar otillåtna försök att komma in i ditt nätverk.

Save

Klicka på denna knapp för att spara säkerhetsloggfilen.

Clear

Klicka på denna knapp för att radera säkerhetsloggen.

Refresh

Klicka på denna knapp för att uppdatera informationen på skärmen.

DHCP Client Log

Visar information om alla DHCP-klienter i nätverket.
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Hur säkrar jag den trådlösa basstationen 11g?
På följande sidor får du information om två sätt att säkra Philips trådlösa
basstation 11g:
1. Välj ett lösenord för att begränsa åtkomsten till den trådlösa
basstationens konfigurationsmeny.
2. Ange en kryptering för det trådlösa nätverket.
Obs:

Philips rekommenderar starkt att du säkrar den trådlösa basstationen 11g på
det sätt som beskrivs i detta kapitel.

1 - Välj ett lösenord för att begränsa åtkomsten till
den trådlösa basstationens konfigurationsmeny.

Gå till konfigurationsmenyn för den trådlösa basstationen 11g genom att
ange dess IP-adress (standard 192.168.2.1) i adressfältet i webbläsaren.
Klicka på Enter för att fortsätta.
Ange ett lösenord först, om du har angett ett i System | Password Settings.

Förstora fönstret i webbläsarprogrammet. (Tryck t.ex. på F11 för Internet
Explorer.)
Klicka på Advanced Setup.
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Klicka på System.

Klicka på Password Settings.
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Ange ett nytt lösenord (två gånger) för att begränsa inloggningsåtkomsten
till den trådlösa basstationen 11g.
Klicka på Apply för att fortsätta.
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2 - Ange en kryptering för det trådlösa nätverket.

Klicka på Wireless.

Klicka på Security för att fortsätta.
Ändra inte några andra trådlösa inställningar i detta läge.
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Välj det säkerhetsläge du vill använda. Klicka på WEP i detta exempel.

Välj den krypteringsgrad som du vill använda (t.ex. 128-bitars WEP) och
ange ett lösenord som är svårt att gissa sig till.
Viktigt:

1. Du måste skilja på versaler och gemener. Dvs.: HemligKod är inte
detsamma som hemligkod.
2. Lösenord är inte detsamma som ASCII-inmatning.
3. Använd alltid exakt samma nyckelinställningar för alla trådlösa enheter.
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1. Notera lösenordet och krypteringsinställningarna.
2. Klicka på Generate för att omvandla lösenordet till en krypteringsnyckel.
3. Klicka på Apply för att börja använda krypteringen.
Viktigt:

Konfigurera alla de andra trådlösa enheterna så att de överensstämmer med
krypteringsinställningarna för den trådlösa basstationen 11g.

Obs:

Du förlorar nu kontakten med den trådlösa basstationen 11g om du har
anslutit till den trådlöst. Anslut på nytt när du har anpassat
krypteringsinställningarna för den trådlösa nätverksadaptern.

Obs:

1 Gör så här om du har glömt dina krypteringsinställningar: Ange nya
krypteringsinställningar för alla trådlösa nätverksenheter. Om du inte
längre kan ansluta till den trådlösa basstationen 11g, läser du Hur
återställer jag den trådlösa basstationen 11g till standardinställningarna?
2 Gör så här om du har glömt ditt lösenord för konfigurationsmenyn:
Återställ den trådlösa basstationen 11g för att ta bort
lösenordsinställningen. Gå till Hur återställer jag den trådlösa
basstationen 11g till standardinställningarna?

SVENSKA

45

Hur återställer jag den trådlösa basstationen 11g till standardinställningarna?
På följande sidor får du information om hur du återställer Philips trådlösa
basstation 11g.

Använd ett föremål med spetsig ände och tryck in det i hålet som är märkt
Reset på baksidan av den trådlösa basstationen 11g.

Kontrollera att indikatorlamporna Power, Wireless och Modem på
basstationens framsida tänds och lyser konstant, och håll återställningsknappen intryckt i minst fem sekunder.

Släpp återställningsknappen och observera indikatorlamporna på
basstationens framsida.
Efter ca fem sekunder ska indikatorlampan Power blinka flera gånger innan
basstationen startar om.
Om den inte blinkade, upprepar du återställningsproceduren.
Efter återställningen är standardinställningarna för den trådlösa basstationen:
Namn på trådlöst nätverk (SSID): philips
Trådlös kanal:
6
Trådlös kryptering:
avaktiverad
IP-adress för konfiguration:
192.168.2.1
Du måste köra installationsprogrammet på CD-skivan igen.
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Hur skapar jag ett trådlöst nätverk?
På följande sidor visas ett exempel på hur du skapar ett datornätverk med
hjälp av Philips trådlösa basstation 11g.
Varning:

Den trådlösa basstationen 11g skapar endast en anslutning mellan dina
trådlösa nätverksenheter. Hur du använder denna anslutning är upp till dig.
Skapande av datornätverk ska betraktas som en självständig tillämpning som
kräver nätverksprogramvara från andra tillverkare. Ett exempel är den
nätverksprogramvara som har inkorporerats i Windows-operativsystemet av
Microsoft.
Beskrivningen nedan ska därför ses endast som ett exempel.
Vad använder du för Windows-version?
VAD ANVÄNDER DU FÖR WINDOWS-VERSION?
1. Starta nätverket med den dator som har det senaste operativsystemet.
Preferensordningen är: Windows XP, Windows 2000, Windows Me och
slutligen Windows 98SE.
2. Använd guiden för nätverksinstallation för att skapa en installationsdiskett
för nätverk.
3. Med denna diskett konfigurerar du resten av datorerna.
För Windows XP och Windows 2000
Se längre fram i detta kapitel för Windows Me och Windows 98SE.

Klicka på Windows-startknappen och på Kontrollpanelen i listan.
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Dubbelklicka på ikonen för nätverks- och Internetanslutningar.

Klicka i listan till vänster på alternativet för att ställa in ett hemnätverk eller
litet kontorsnärverk.
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Guiden för konfigurering av nätverk visas. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Guiden för nätverksinställningar
1. Läs noggrant igenom instruktionerna i guiden, och anpassa dina val efter
den nätverkstyp som du vill skapa. Använd hjälpfunktionen i guiden om
du behöver mer information medan du använder guiden.
2. Klicka på Nästa i varje fönster för att fortsätta till nästa steg.
3. Nedan beskriver vi några mycket viktiga steg i guiden.

Markera för att ignorera brutna nätverksanslutningar och klicka sedan på
Nästa för att fortsätta.
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1. Ange en beskrivning som hjälper dig att identifiera datorn.
2. Ange ett namn som är olika för varje dator.
3. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Ange samma arbetsgruppnamn för alla datorer i nätverket, och klicka sedan
på Nästa för att fortsätta.
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Välj att skapa en installationsdiskett för nätverk. Klicka sedan på Nästa.

Klicka på Avsluta för att stänga guiden, och använd disketten som du
skapade för att konfigurera resten av datorerna.
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Gör så här för att dela mappar med nätverket: Starta Utforskaren i
Windows och högerklicka på den mapp som du vill dela med nätverket.
Klicka på fliken för att dela ut och anpassa inställningarna.

Gör så här för att utforska nätverket: Dubbelklicka på ikonen för
nätverksmiljö på skrivbordet.
Använd hjälpfunktionen i Windows om du behöver mer information.
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För Windows 98SE och Windows Me.
Se längre fram i detta kapitel för Windows XP och Windows 2000.

Klicka på Windows-startknappen, på Inställningar och på Kontrollpanelen.

Dubbelklicka på ikonen Nätverk.
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Klicka på fliken Identifiering.

1.
2.
3.
4.

Ange ett namn som är olika för varje dator.
Ange samma arbetsgruppnamn för alla datorer i nätverket.
Ange en beskrivning som hjälper dig att identifiera datorn.
Klicka på fliken Konfiguration för att fortsätta.
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Klicka på knappen Dela filer och skrivare.

Välj de åtkomstalternativ som du vill använda och klicka på OK för att
fortsätta.

Klicka på OK för att acceptera ändringarna.
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Gör så här för att dela mappar med nätverket: Starta Utforskaren i
Windows och högerklicka på den mapp som du vill dela med nätverket.
Klicka på fliken Delning och anpassa inställningarna.

Gör så här för att utforska nätverket: Dubbelklicka på ikonen för
nätverksmiljö på skrivbordet.
Använd hjälpfunktionen i Windows om du behöver mer information.
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Felsökning
I detta avsnitt beskrivs några användbara steg för hur du ansluter datorn och
den trådlösa basstationen 11g till webben.

A. Kontrollera att du är ansluten till den trådlösa
basstationen 11g
Om du inte har tillgång till den trådlösa basstationens webbaserade
administrationssidor, kan det vara något fel på din anslutning eller dina
inställningar. Skärmbilderna i det här avsnittet kommer från Windows 2000,
men samma steg gäller för Windows 95/98/Me/XP.
Gör så här för att kontrollera statusen för TCP/IP-konfigurationen:
1. Klicka på Start och välj Kör.
2. Skriv cmd eller command för att öppna en DOS-prompt.
3. Skriv ipconfig i DOS-fönstret och kontrollera att den visade
informationen stämmer.
4. Om datorn är inställd för DHCP ska din TCP/IP-konfiguration stämma
överens med informationen som visas:
• IP-adress: 192.168.2.X (x är ett nummer mellan 100 och 199)
• Nät: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.2.1
Se nedan om du har ytterligare IP-adressinformation.
Se nästa avsnitt om du har en IP-adress som börjar med
169.254.XXX.XXX.
Se avsnitt C om du har konfigurerat en annan IP-adress.

B. Jag tilldelas en IP-adress som börjar med 169.254.XXX.XXX
Om du tilldelas den här IP-adressen, ska du kontrollera att du är korrekt
ansluten till den trådlösa basstationen 11g.
Kontrollera att förbindelselampan på den trådlösa basstationen 11g lyser för
den port som datorn är ansluten till. Prova en annan kabel om lampan inte
lyser.
Om förbindelselampan lyser, öppnar du ett DOS-fönster, enligt
beskrivningen i föregående avsnitt, och skriver ipconfig/renew.
Om du fortfarande inte får en IP-adress från den trådlösa basstationen 11g,
installerar du om nätverksadaptern. Se adapterns handbok för information
om hur du gör detta.
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C. En annan IP-adress visas
Om en annan IP-adress visas kan det hända att datorn inte är konfigurerad
för DHCP-anslutning. Se Konfigurera klient-TCP/IP för information.
När du har kontrollerat att datorn är konfigurerad för DHCP, följer du
stegen nedan.
1. Öppna ett DOS-fönster enligt beskrivningen ovan.
2. Skriv ipconfig/release.
3. Skriv sedan ipconfig/renew.

D. Lysdioden 10/100 tänds inte när en anslutning upprättas
1. Kontrollera att värddatorn och den trådlösa basstationen 11g är
påslagna.
2. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till båda enheterna.
3. Kontrollera att du använder kategori 5-kabel om du kör på 100 Mb/s.
4. Kontrollera att ingen kabel är längre än 100 m.
5. Kontrollera nätverkskortets anslutningar.
6. Det kan vara fel på RJ45-porten på den trådlösa basstationen 11g,
nätverkskortet eller kabeln.

E. Webbläsarkonfiguration
Kontrollera att webbläsaren är konfigurerad för direkt anslutning till Internet
med Ethernet-kabeln till datorn. Detta konfigureras via avsnitten
alternativ/inställningar i webbläsaren.
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Specifikationer
Nedan anges tekniska data för Philips trådlösa basstation
Standarder

• IEEE802.11g
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Dataöverföringshastighet

• Auto Fallback: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1”

Säkerhet

• WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128 bitar

Media Access
Control

• CSMA/CA med ACK

Räckvidd

• Inomhus: Upp till 150 meter
Utomhus: Upp till 400 meter

Metoder för
Internet-delning

• Statisk IP
• Dynamisk IP
• PPPoE

Protokoll

• TCP/IP
• PPTP/L2TP/IPSec-genomströmning (VPN)
• DNS
• SNTP
• NAT
• DHCP
• HTTP
• HTML
• PPP Internet Control Protocol
• PPP verifieringsprotokoll
• Point-to-Point Protocol

Indikatorlampor

• Power (ström)/status
• Trådlös aktivitet
• Modemaktivitet
• LAN-aktivitet (lokalt nätverk)

Gränssnitt

• 4 x 10/100 Base-T RJ45 lokal nätverksport med automatisk MDI/MDIXfunktion)
• 1 x 10/100 Base-T RJ45 bredbands-Internet-port

RF-specifikation

• Emissionstyp
• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

RF-frekvens

• 2400 MHz – 2483,5 MHz – Europa
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Driftkanal

• 13 kanaler (Europa)

RF-uteffekt

• 16–18 dBm

Känslighet

• 11 Mb/s PBCC - 85 dBm
• 11 Mb/s CCK - 82 dBm

Datamoduleringstyp

•
•
•
•

Antenntyp

• Dubbel dipolantenn med spridning

Antenn|förstärkning

• 2 dBi (normalt).

RF-effektförbrukning

• Under 600 mA

BPSK (1 Mb/s)
QPSK (2 Mb/s)
CCK (5,5/11 Mb/s)
PBCC (5,5/11/22 Mb/s)
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
  
Garantibevis

2

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Type:

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

CPWBS054

Serial nr: ___________________________________________________________________
Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito Data da adquirição - G-! !2 - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

www.philips.com/support
9082 100 03006

!"#$, %&'( )!& (#!*+ "( #. #'("
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
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