Trådlös USB-adapter 11g

Bruksanvisning

VERSION 1.0 Innehållsförteckning

CPWUA054

3
English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWUA054 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 CPWUA054 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 CPWUA054 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 CPWUA054 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 CPWUA054 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
CPWUA054 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
CPWUA054 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  1 999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWUA054 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 CPWUA054
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 CPWUA054 está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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Kapitel 1 - Presentation av den trådlösa USB-adaptern 11g

CPWUA054
Tack för att du köpte Philips trådlösa USB-adapter 11g. Den trådlösa USBadaptern 11g är en WiFi-kompatibel (IEEE 802.11g) USB-enhet. Den har
fullt stöd för höga datahastigheter upp till 54 Mb/s, med automatisk återgång
(Auto Fallback) till lägre hastigheter för säker drift vid lägre datahastigheter i
även de svåraste trådlösa miljöerna.
I denna handbok får du mer information om hur du installerar, konfigurerar
och använder den trådlösa USB-adaptern 11g.
I detta kapitel får du bakgrundsinformation om trådlösa nätverk och deras
säkerhet i allmänhet.

Vad är trådlösa nätverksanslutningar?
Den trådlösa nätverksadaptern använder ett trådlöst protokoll
(som kallas IEEE 802.11g eller WiFi) för att kommunicera med andra
nätverksdatorer via radioutsändningar. WiFi-radiovågor färdas utåt från
antennen i alla riktningar och kan sändas genom väggar och golv.Trådlösa
överföringar kan teoretiskt sett nå upp till 450 meter i öppen terräng och
nå hastigheter på upp till 54 Mb/s på nära avstånd. I verkligheten är dock
nätverkets räckvidd och dataöverföringshastighet alltid lägre, beroende på
den trådlösa länkens kvalitet.
Faktorer som avgör nätverksintervallet och nätverkshastigheten
• Miljön: Radiosignaler kan färdas längre utanför byggnader och om de
trådlösa komponenterna befinner i direkt siktlinje till varandra. Man
undviker fysiska hinder och får bättre täckning om man placerar trådlösa
komponenter högt upp.
• Byggnadskonstruktion såsom metallstommar samt väggar och golv av
betong eller murverk reducerar radiosignalstyrkan. Undvik att placera
trådlösa komponenter intill väggar och andra stora, massiva föremål.
Undvik också att placera dem intill stora metallföremål, t.ex. datorer,
bildskärmar och andra apparater.
• Trådlösa signalers räckvidd, hastighet och styrka kan påverkas av
störningar från angränsande trådlösa nätverk och enheter.
Elektromagnetiska enheter såsom TV-apparater, radioapparater,
mikrovågsugnar och trådlösa telefoner, särskilt sådana med frekvenser i
2,5 GHz-intervallet, kan också störa den trådlösa överföringen.
• Om du står eller sitter för nära trådlös utrustning kan också
radiosignalkvaliteten påverkas.
• Justera antennen: Placera inte antenner intill stora metalldelar, eftersom
detta kan orsaka störningar.
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Säkra det trådlösa nätverket
Eftersom trådlösa datornätverk använder radiosignaler, är det möjligt för
andra trådlösa nätverksenheter utanför ditt omedelbara område att fånga
upp de trådlösa signalerna och antingen ansluta till nätverket eller fånga in
nätverkstrafiken. Därför bör du alltid aktivera nätverkskrypteringsnyckeln
(WEP) (Wired Equivalent Privacy) eller (WPA) (WiFi Protected Access)
för att förhindra otillåtna anslutningar och möjligheten till avlyssning av
nätverkstrafiken.
Ett exempel på hur du säkrar nätverket finns i kapitlet Exempel på hur du
säkrar det trådlösa nätverket.

Förpackningens innehåll
Kontrollera att samtliga komponenter nedan medföljer i förpackningen till
den trådlösa USB-adaptern 11g. De är hjälpmedel vid installation och
användning av USB-adaptern. Kontakta Philips-återförsäljaren om det saknas
delar.
• Trådlös USB-adapter 11g
• Installations-CD
• Hur...?-häfte
• USB 2.0-kabel
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Din trådlösa USB-adapter 11g

1 Anslutning till dator
För anslutning av den trådlösa USB-adaptern 11g till USB-porten på
datorn. USB 2.0-port krävs för 54 Mb/s.
2 Integrerad antenn
Inbyggd antenn för att upprätta trådlösa anslutningar.
3 Indikatorlampa
Visar nätverksstatusen.

Lysdiod Lysdiod- Innebörd
färg
• Av vid ej befintlig anslutning eller vid avstängd
dator.
Power
Blå
• På när adaptern får ström och är klar för
användning.
• Blinkar vid dataöverföring (nätverksaktivitet).
4 Etikett med MAC-adress
Beteckningen, som består av 12 tecken (t.ex. 00:30:F1:A1:F4:A5, eller
vanligtvis xx:xx:xx:xx:xx:xx), är den unika MAC-adressen för denna
nätverksenhet. MAC-adressen behövs för vissa säkerhetsfunktioner eller
nätverksidentifieringsändamål.
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Kapitel 2 - Viktig information
• Installera och anslut produkten endast i den ordning som beskrivs i Hur...häftet. Då får du bästa installationsresultat med så få tekniska problem som
möjligt.
• Läs igenom denna handbok samt Hur...?-häftet noggrant innan du använder
den trådlösa USB-adaptern 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
• Radioutrustning för trådlösa applikationer är inte skyddad mot störningar
från andra radiotjänster.

• Utsätt inte systemet 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 värmekällor 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
avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal
utrustning.
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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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Överensstämmelse med FCC
Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna (USA). Användningen är
underställd följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning.
(2) Enheten måste kunna hantera all inkommande störning, inklusive
störningar som leder till oönskad funktion.
OBS: Utrustningen är godkänd enligt bestämmelserna för digital utrustning
klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Reglerna är till för att förhindra skadlig
interferens med exempelvis radio- och TV-mottagning.
Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiovågor, som, om
utrustningen inte installeras enligt dessa anvisningar, kan interferera med
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att man slipper
interferensen.
Om utrustningen orsakar störande interferens (vilket man upptäcker genom
att slå på och av utrustningen), uppmanar vi användaren att försöka åtgärda
detta på ett av följande sätt:
• Flytta eller rikta om mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett annat uttag än det som mottagaren är ansluten
till.
• Fråga din radio-/TV-handlare om råd.
VIKTIGT
Ändring eller modifiering, som inte uttryckligen godkänns av den
anslagsbeviljade eller tillverkaren, kan göra att användaren mister rätten att
använda utrustningen.
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Kapitel 3 - Installera den trådlösa USB-adaptern 11g
I detta kapitel får du information om vad du behöver göra när du installerar
den trådlösa USB-adaptern 11g. Du behöver göra två saker:
• Bestäm på vilket sätt som du vill att den trådlösa USB-adaptern 11g ska
ansluta till andra trådlösa nätverksenheter. Se nedan under 3.1. Obs: Du kan
alltid ändra inställningarna i efterhand om du vill skapa en annan typ av
anslutning.
• Använd Hur...?-häftet för hjälp med installationen. Se nedan under 3.2.
Obs: Om du vill ha mer information om terminologin (för nätverk) som
används, läser du kapitlet om nätverksterminologi i slutet av denna handbok.

3.1 - Bestäm på vilket sätt som du vill att den
trådlösa USB-adaptern 11g ska ansluta till
andra trådlösa nätverksenheter. Följande
alternativ finns:
Trådlös infrastrukturnätverk
Alternativ 1
Skapa en trådlös infrastrukturanslutning till andra trådlösa nätverksenheter. Infrastruktur (trådlös basstation) - för Internet-delning och för
trådlösa nätverk med en central trådlös basstation eller trådlös
åtkomstpunkt.

Trådlöst infrastrukturnätverk
En Philips trådlös basstation används för att ge datorerna i det trådlösa
nätverket trådlös åtkomst till Internet eller till varandra.
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Alternativ 2
Skapa en trådlös ad hoc-anslutning till en annan trådlös nätverksenhet. - Ad
hoc (kallas även peer-to-peer, icke-hierarkiska) - används för små
grupper av datorer som endast kommunicerar med varandra.

Trådlöst ad hoc-nätverk
Trådlös ad hoc-nätverk
Ett trådlöst ad hoc-nätverk består av en grupp datorer där varje dator är
utrustad med en adapter för trådlös kommunikation och ansluten via
radiosignaler i ett fristående trådlöst nätverk.Välj AdHoc när du ansluter
Philips Streamium-produkter.

3.2 - Använd Hur...?-häftet för hjälp med
installationen.
1. Ta fram Hur...?-häftet och följ instruktionerna steg för steg för att
installera den trådlösa USB-adaptern 11g.
2. När du får frågan om du vill installera ett ad hoc-nätverk eller
infrastrukturnätverk, väljer du den nätverkstyp som du har bestämt dig
för att installera under 3.1 ovan.
OBS:
• USB 2.0-port med hög hastighet krävs för 54 Mb/s.
• Om adaptern ansluts till en USB 1.1-port begränsas hastigheten till
max. 11 Mb/s.
Om det skulle visas felmeddelanden eller begäranden om ytterligare
information på skärmen, läser du avsnittet Felsökning. Besök vår webbplats
www.philips.com/support om du behöver ytterligare hjälp.
VIKTIGT: När du har installerat den trådlösa USB-adaptern 11g och
skapat en anslutning med en annan trådlös nätverksadapter eller basstation,
har du bara skapat den fysiska (trådlösa) anslutningen mellan dessa
nätverksenheter. Detta kan jämföras med att ansluta en nätverkskabel
mellan två trådbundna nätverksadaptrar. Du måste också installera program
för att kunna använda det trådlösa nätverket. Exempel: Se kapitlet om hur
du skapar ett hemdatornätverk i denna handbok om du vill använda det
trådlösa nätverket för just detta ändamål.
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Kapitel 4 - Kontrollera och ändra inställningar: CPWUA Monitor
När du har installerat den trådlösa USB-adaptern 11g vill du kanske
kontrollera dess inställningar eller ändra dem.
I dessa avsnitt förklaras följande:
4.1 - Hur kommer jag åt inställningarna?
4.2 - Vad betyder inställningarna?
Se Hur...?-häftet om du vill utföra grundläggande åtgärder, t.ex. installera en
trådlös anslutning.

4.1 - Hur kommer jag åt inställningarna?
Du kommer åt inställningarna genom att dubbelklicka på programmet
CPWUA Monitor som startar samtidigt med datorn och som förblir aktivt i
systemfältet längst ner till höger på skärmen.
Obs: Om programikonen inte syns i systemfältet, klickar du på CPWUA
Monitor i programgruppen Philips Wireless Network Manager.
Ikon i systemfältet

1 Ikonen anger signalstyrka och status för den trådlösa länken. Dessutom får
du tillgång till programmet Philips Wireless Network Manager och dess
konfigurationsmenyer.
2 Om du högerklickar på ikonen i systemfältet visas följande alternativ:
• Profiles (t.ex. DEFAULT och övriga i den övre delen av denna meny)
Du använder detta alternativ för att välja en av dina profiler. Den aktiva
profilen är markerad. Du måste öppna (klicka på Show) Philips Wireless
Network Manager om du vill lägga till eller ta bort en profil.
• Wireless On/Off:
Med detta alternativ kan du aktivera och avaktivera den trådlösa länken.
• Show: Philips Wireless Network Manager (CPWUA Monitor)
Med detta alternativ öppnar du Philips hjälpprogram som du använder för
att visa och ändra inställningarna för den trådlösa nätverksadaptern.

SVENSKA

• Hide
Med detta alternativ döljs ikonen i systemfältet tills du startar om datorn.
Den trådlösa nätverksadaptern avaktiveras inte.

• Exit
Med detta alternativ avaktiverar du den trådlösa nätverksadaptern och tar
bort ikonen i systemfältet tills du startar om datorn.
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4.2 - Vad betyder inställningarna?
Programmet Network Manager (CPWUA Monitor) har fem flikar med
information och inställningar.
Obs: Knappen Wireless On/Off visas längst ner på varje flik för att du ska ha
möjlighet att aktivera och avaktivera den trådlösa länken.
• Configuration

På fliken Configuration kan du hantera profilerna och komma åt
inställningar för det trådlösa nätverket och kryptering.
En profil är en uppsättning av alla inställningar som behövs för en särskild
trådlös anslutning. Om du vill växla mellan trådlösa nätverk, kan du helt
enkelt växla från en sparad profil till en annan.
Använd knapparna New, Save och Delete för att hantera profilerna.
Obs: Se Hur...?-häftet för information om hur du installerar en trådlös
anslutning.
Fliken Configuration innehåller tre underflikar: Common, Security och
Advanced. Se nedan för en förklaring av inställningarna för dessa
underflikar.
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• Configuration - underfliken Common

Network Name - Ange ett nätverksnamn för det trådlösa nätverket som
du vill ansluta till. Du kan också använda fliken Site Survey (nätverksöversikt)
och välja i listan över tillgängliga nätverksnamn. (Standard: philips).
Operating Mode - Ange driftläget Ad Hoc (peer-to-peer) för
nätverkskonfigurationer som inte har en trådlös basstation, och Infrastructure
för konfigurationer med en trådlös basstation. (Standardinställningen är
Infrastructure.)
Transmit Rate - Auto försöker automatiskt att nå högsta möjliga hastighet
i det trådlösa nätverket. Du kan ställa in en lägre hastighet manuellt. Lägre
hastigheter ger bättre räckvidd.
Channel - Om du ska installera ett trådlöst ad hoc-nätverk (tillfälligt),
ställer du in kanalnumret på samma radiokanal som de andra trådlösa
enheterna i gruppen använder. Om du däremot ansluter till ett nätverk via
en basstation ställs kanalen automatiskt in på samma kanal som den
basstationen som adaptern är ansluten till använder. Det går bara att ställa in
kanalen om driftläget är inställt på Ad Hoc (Peer-to-Peer).
Power Save - Klicka på rutan om du vill använda energisparfunktionen för
att minska den bärbara datorns batteriförbrukning och fortfarande hålla
datorn tillgänglig för omedelbar användning.
VIKTIGT: Alla datorer och trådlösa nätverksenheter i ett nätverk ska ha
samma nätverksnamn (SSID) och samma krypteringsnyckel för trådlös
säkerhet. I ad hoc-läge måste du dessutom ange samma radiokanal för alla
trådlösa enheter.
Obs: Se Hur...?-häftet för information om hur du installerar en trådlös
anslutning.
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• Configuration - underfliken Security

Klicka först på knappen Security ON/OFF för att aktivera eller avaktivera
trådlös säkerhet.
Adaptern använder WEP (Wired Equivalent Privacy) och WPA (WiFi Protected
Access) för att förhindra obehörig åtkomst till det trådlösa nätverket.
WPA-krypteringen (WiFi Protected Access) i den trådlösa USB-adaptern 11g
använder ett alfanumeriskt lösenord med en längd mellan 8 och 63 tecken.
Lösenordet kan innehålla symboler och blanksteg. VIKTIGT: Du måste
använda samma krypteringsnyckel i hela nätverket.
OBS:
När du ansluter till en trådlös basstation, fastställer basstationen vilken typ av
nyckel och säkerhet som ska användas. Inställningarna nedan är nödvändiga
endast för ad hoc-användning av den trådlösa USB-adaptern.
Authentication Type (autentiseringstyp) - Välj Open eller Shared,
beroende på typen av trådlös säkerhet i resten av det trådlösa nätverket.
Key length (nyckellängd) - För säkrare dataöverföringar ställer du in
kryptering på det största antalet bitar. Med exempelvis en 128-bitars
inställning får du en högre säkerhetsnivå än med en 64-bitars. VIKTIGT:
Inställningen måste vara samma för alla klienter i det trådlösa nätverket.
Use Passphrase (använd lösenfras) - Om du väljer Passphrase skapas
säkerhetsnycklarna för WEP-krypteringen utifrån lösenfrasen. Om
krypteringen ställs in på 128 bitar skapas endast nyckel 1. Om krypteringen
ställs in på 64 bitar skapas nycklarna 1-4. Du måste använda samma
inställningar för Passphrase och Default Key på alla de andra stationerna i
nätverket. Obs: En lösenfrassträng kan innehålla upp till 32 alfanumeriska
tecken. Klicka på Apply när du har angett lösenfrasen.
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Key Type (nyckeltyp)
- Om Key Type ställs in på Hex är säkerhetsnycklarna fyra tioställiga nycklar för
64-bitars WEP-inställningen och fyra 26-ställiga nycklar för 128-bitars WEPinställningen. (De hexadecimala tecknen kan vara 0-9 och A-F, t.ex. D7 0A
9C 7F E5.)
- Om Key Type ställs in på ASCII, är säkerhetsnycklarna fyra 5-siffriga nycklar
för 64-bitars WEP-inställningen och fyra 13-siffriga nycklar för 128-bitars
WEP-inställningen.
Default Key (standardnyckel) - Välj det nyckel-ID (Key ID) som har den
krypteringssträng som du vill använda. Om du använder en nyckel som
skapats från lösenfrasen, måste du använda samma lösenfras och nyckel för
varje trådlös enhet.
Ett exempel på hur du ändrar krypteringsinställningarna finns i kapitlet
Exempel på hur du säkrar det trådlösa nätverket.
• Configuration - underfliken Advanced
Behåll standardvärdena för Advanced-inställningarna (avancerat), såvida du
inte har särskild anledning att ändra dem. Klicka på Help om du behöver
mer information om dessa inställningar.
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• Link information (länkinformation)

På fliken Link information visas information om det trådlösa nätverkets
namn (Network Name) som det finns en trådlös anslutning till, signalstyrkan
och länkkvaliteten, anslutningshastigheten, kanalen samt antalet
skickade/mottagna (Tx/Rx) fragment.
• IP information

På fliken IP information visas information om värdnamn, IP-adress,
nätmask och gateway.
Detta fönster innehåller också knappar för att frigöra och förnya IP-adressen.
Detta gör man för att återföra en dator till nätverket efter att den har
flyttats till en annan plats eller efter ett oväntat driftavbrott. Frigör först IPadressen och förnya den sedan. Datorer i DHCP-nätverk återupprättar ofta
(men inte alltid) nätverksanslutningen automatiskt.
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• Site Survey (nätverksöversikt)

När du väljer fliken Site Survey visas en lista över tillgängliga åtkomstpunkter
i det trådlösa nätverket.
Klicka på Rescan för att uppdatera listan.
Följande information visas:
• Namnet på den trådlösa anslutningen (Network Name eller SSID)
• Signalstyrka och kvalitet på den trådlösa länken
• En ikon som visar om kryptering är aktiverad
Dubbelklicka på ett av nätverksnamnen om du vill öppna profilguiden för att
upprätta en trådlös anslutning med detta nätverk.
Obs: Se Hur...?-häftet för information om hur du installerar en trådlös
anslutning.
• Version information

När du väljer denna flik visas återförsäljar- och versionsinformation.

22

SVENSKA

Kapitel 5 - Allmän nätverks- och säkerhetsrelaterad information
Saker som du SKA och INTE SKA göra när du säkrar det
trådlösa nätverket
Obs: Ett exempel på hur du krypterar det trådlösa nätverket finns i kapitlet
Exempel på hur du säkrar det trådlösa nätverket.
GÖR FÖLJANDE
Aktivera den högsta krypteringsnyckelnivån som maskinvaran tillåter.
Uppgradera maskinvaran, om så är möjligt. Om du inte skyddar det trådlösa
nätverket kan andra, t.ex. grannar eller förbipasserande, komma åt alla data
från datorn.
Använd en trådlös basstation eller router med NAT (Network Address
Translation) och brandvägg aktiverad för att dela Internet-anslutningen.
Ändra standardlösenorden för nätverksenheterna. Om standardlösenorden
inte ändras kan en utomstående enkelt få åtkomst.
Placera trådlösa basstationer mot mitten av hemmet och inte nära fönster.
Då ökar signalstyrkan utanför hemmet.
Med vissa trådlösa basstationer kan du kontrollera åtkomsten baserat på
den unika MAC-adressen (Media Access Control) för den nätverksadapter
som försöker associera med den. Om inte en MAC-adress har registrerats i
den trådlösa basstationen, sker ingen association med den. Om basstationen
har denna funktion, aktiverar du den och lägger till MAC-adresserna för
nätverksadaptrarna.
Använd helt enkelt sunt förnuft: Installera ett antivirusprogram på varje
dator i nätverket och använd det regelbundet för att kontrollera om det
finns virus på datorerna. Kom ihåg att uppdatera antivirusprogrammet
regelbundet.
GÖR INTE FÖLJANDE
Förlita dig inte på räckviddsbegränsningar i radioöverföringen för att säkra
nätverket. Aktivera trådlös säkerhet (WEP/WPA) för att skydda nätverket
mot oönskad åtkomst.
Använd krypteringsnycklar och lösenord som är svåra att gissa sig till. Ändra
inte lösenord så att de återspeglar ditt namn, din adress eller vad som helst
som skulle vara lätt att gissa sig till.
Öppna aldrig bifogade filer i e-postmeddelanden som du inte väntar dig. Sök
dessutom efter virus på alla disketter och hemgjorda CD-skivor innan du
öppnar filer på dem eller innan du startar datorn från dem.
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Starta inte program från okända källor på nätverksdatorerna. Ignorera inte
vanliga kännetecken för virus: ovanliga meddelanden som visas på skärmen,
försämrad systemprestanda, saknade data samt oförmåga att komma åt
hårddisken. Om du upptäcker något av dessa problem på datorn, kör du
antivirusprogrammet omedelbart för att minimera risken att data går
förlorade.
Anslut inte hemnätverket till Internet via bredband utan att vidta
säkerhetsåtgärder. Om du inte har en trådlös basstation installerad i
nätverket och du delar Internet-åtkomst genom en av datorerna, bör du
installera programvara för brandvägg.
Säkra nätverket mot Internet-åtkomst
Kontrollera i dokumentationen till den trådlösa basstationen eller routern
om det finns inbyggd brandvägg och NAT (Network Address Translation nätverksadressöversättning), vilket ger säkerhet för en Internetanslutningar
via bredband som alltid är aktiverade och som delas av datorerna och
enheterna i hemnätverket.
Datorer i ett ad hoc-nätverk kan dela på en Internet-anslutning som har
upprättats på en av datorerna (ICS). En brandvägg är dock vanligtvis inte
inbyggd, och du bör därför installera en brandvägg på datorn som delar ut
Internet-anslutningen.
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Kapitel 6 - Exempel på hur du säkrar det trådlösa nätverket
Detta är ett exempel på hur du säkrar det trådlösa nätverket med Monitorprogrammet för Philips trådlösa USB-adapter 11g.

Dubbelklicka på ikonen CPWUA Monitor i skärmens nedre högra hörn.
Klicka på fliken Configuration. Klicka sedan på underfliken Security.
Krypteringsinställningarna finns i fönstrets nedre del.

Krypteringen (eller WEP-koden) kan ses som ett lösenord för det trådlösa
nätverket. Endast enheter med korrekt lösenord kan använda nätverket.
Ställ in Key Length på exakt samma trådlösa säkerhetsstyrka (64 eller 128
bitar) som den trådlösa basstationen eller andra trådlösa nätverksadaptrar. Ju
högre, desto bättre.Välj därför 128 bit.
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Välj ASCII som Key Type (nyckeltyp). Då kan du ange en krypteringsnyckel
med normal text.
Efter Key 1 anger du en kod i text och nummer som är svår att gissa sig till.
VIKTIGT:
- Du måste skilja på versaler och gemener. Dvs.: “HemligKod” är inte
detsamma som “hemligkod”.
- Använd 13 tecken för 128-bitars kryptering (t.ex. “topphemligkod”) och
5 tecken för 64-bitars kryptering (t.ex. “kod1”).
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Ställ in standardnyckeln som ska användas på 1.

Klicka på Apply changes.
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Fliken Link information visas, och där kan du kontrollera den trådlösa
nätverksanslutningens status.
Klicka sedan på fliken Configuration.

Klicka på Save för att spara ändringarna som du har gjort i profilen för det
trådlösa nätverket. Klicka slutligen på Exit för att stänga programmet
CPWUA Monitor.
Obs: Krypteringsnyckeln som du har angett ersätts med asterisker av
säkerhetsskäl.
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Kapitel 7 - Användningsexempel: Hur skapar jag ett trådlöst nätverk?

När du har installerat Philips trådlösa USB-adapter 11g och upprättat en
trådlös nätverksanslutning med en annan trådlös nätverksenhet, kan du börja
använda nätverket. En populär tillämpning är att upprätta ett Windowshemnätverk mellan två eller flera datorer.
På följande sidor visas ett exempel på hur du skapar ett datornätverk med
hjälp av Philips trådlösa USB-adapter 11g.
Varning:

Med den trådlösa nätverksadaptern kan datorn anslutas till
andra liknande, 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.

Vilken Windows-version har du installerad?
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 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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För Windows 98SE och Windows Me
Information om Windows XP och Windows 2000 finns i början av avsnittet.

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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Kapitel 8 - Nätverksterminologi
Läs detta kapitel om du vill ha hjälp med att tolka den terminologi som
används i handboken.
I ett nätverk upprättas en kommunikation mellan två eller fler datorer (och
andra enheter) som är anslutna till varandra på trådbundet eller trådlöst vis.
TRÅDBUNDEN

TRÅDLÖS

Du behöver en nätverksadapter
eller ett nätverkskort (NIC) på varje
dator för att kunna ansluta datorn
till nätverkskabeln. Exempel:

Du måste installera en trådlös WiFiadapter för att kunna ansluta till en
annan trådlösaktiverad enhet.
Exempel:

Ethernet-kabel

Trådlös USB-adapter

Ethernet Notebook-adapter

Trådlös Notebook-adapter 11g

Redan inbyggd

Redan inbyggd

ETHERNET
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I ett nätverk måste datorerna kunna anslutas till varandra fysiskt. En annan
viktig nätverksegenskap är därför hur datorerna ansluter till varandra, antingen
direkt eller via en central enhet.
TRÅDBUNDET ONE-ONONE-NÄTVERK (EN-TILL-EN)
Kallas även: direkt anslutning (max. 2
datorer)

TRÅDLÖST ONE-ON-ONENÄTVERK (EN-TILL-EN)
Kallas även: Ad Hoc/Peer-to-Peer

OBS: Använd en korsad Ethernetkabel för att ansluta två datorer
direkt till varandra.

TRÅDBUNDET NÄTVERK
MED FLER ÄN 2 DATORER
Använd en hubb eller växel för att
ansluta fler än 2 datorer till varandra.

OBS: Använd raka Ethernet-kablar
för att ansluta datorerna till den
centrala enheten (hubb/växel).

ANSLUTA TRÅDBUNDNA
NÄTVERK TILL VARANDRA
Använd en gateway-router för att
ansluta ett nätverk till ett annat (t.ex.
till Internet, även kallat WAN).

TRÅDLÖST NÄTVERK MED
FLER ÄN 2 DATORER
Kallas även: Ad Hoc/Peer-to-Peer

Det trådlösa mediet bildar själv en
hubb. Ingen maskinvaruhubb krävs.

ANSLUTA TRÅDLÖSA
NÄTVERK TILL
TRÅDBUNDNA NÄTVERK
Kallas även: infrastruktur/åtkomstpunkt Använd en trådlös
basstation.
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Centrala enheter, t.ex. en hubb, växel, router eller trådlös åtkomstpunkt, kan
vara fristående eller inbyggda i en dator.
• En hubb har flera portar och fungerar som en central anslutningspunkt
för kommunikationsledningar från alla datorer i ett trådbundet nätverk.
Den kopierar alla data som kommer fram vid en port till de andra
portarna. En växel liknar en hubb, men den kan hantera olika
nätverkshastigheter vid varje port.
• Gateway-routrar och trådlösa åtkomstpunkter dirigerar
nätverkstrafiken från ett nätverk till ett annat (t.ex. från ett trådbundet
nätverk till Internet, eller från ett trådlöst nätverk till ett trådbundet
nätverk eller till Internet).
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Kapitel 9 - Tekniska data
Radio

IEEE 802.11g

Radioteknik

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Antenntyp

Inbyggd antenn

Dataöverföringshastighet

1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mb/s

Värdgränssnitt

USB-specifikation version 2.0 (max. 54 Mb/s) och 1.1 (max. 11 Mb/s)

Effektförbrukning
skicka/ta emot

Ca 500 mA/420 mA

Mått
(h x b x d)

22 x 79 x 93 mm

Vikt

Ca 55 g (endast adapter)

Drifttemperatur

0 till 55 °C

Lagringstemperatur

-20 till 75 °C

Fuktighet

5- 90 %, icke kondenserande
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Kapitel 10 - Felsökning
Läs igenom detta felsökningsavsnitt och besök vår webbplats
www.philips.com/support innan du kontaktar vår tekniska support.
Problem

Möjlig orsak

Lösning

INSTALLATIONSPROBLEM MED ADAPTER
Datorn kan inte hitta
till den trådlösa USBadaptern eller nätdatorn.

USB-adaptern ej
ansluten.

Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten
USB-anslutningarna på både adaptern och på
verksdrivrutinen installeras inte korrekt.

USB-adapter skadad

Kontrollera att inte maskinvaruproblem föreligger,
t.ex. fysisk skada på adapterns anslutningskontakt.

USB-adapter eller port Prova om adaptern fungerar i en annan USB-port.
defekt. Om adaptern inte fungerar nu heller, provar
du med en annan trådlös USB-adapter 11 som du
vet fungerar.
Konflikt mellan nätverks- Om det finns andra nätverksadaptrar i adaptrar.
adapter
datorn kan dessa orsaka konflikter. Avlägsna alla
andra adaptrar från datorn och testa den trådlösa
adaptern separat.
Om det fortfarande inte fungerar, installerar du om den trådlösa USBadaptern 11g från den ursprungliga installations-CD-skivan. Starta om
datorn.
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Problem

Möjlig orsak
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Lösning

PROBLEM MED NÄTVERKSANSLUTNING
Om länklysdioden på
trådlösa USB adaptern 11g inte tänds,
eller om du inte kan
nå nätverksresurserna
från datorn.

Datorn eller andra nätverks enheter
frånslagna.

Kontrollera att datorn och andra nätverks- den
enheter har nätström.

Ingen åtkomst till en
Windows- eller NetOm du inte kan
ansluta till en viss
server, ser nätverket.

Tjänsten ej tillgänglig.

Kontrollera att du har aktiverat och konfigurerat
tjänsten korrekt.
Ware-tjänst idu till att du har åtkomstbehörigheter
och ett giltigt ID och lösenord.
Om du inte har tillgång till Internet, kontrollerar du
att du har konfigurerat systemet för TCP/IP.

Om den trådlösa
inte kan kommunicera med en dator i
inställningar

Basstation/åtkomstpunkt är frånslagen.

Se till att åtkomstpunkten som stationen adaptern
associeras med är påslagen.

För långt avstånd
(svag radiosignal).

Placera om den trådlösa adaptern. nätverket när
den har konfigurerats för infrastrukturläge.

Fel

Kontrollera att inställningarna för SSID och
nätverkskrypteringsnyckeln är samma som för den
trådlösa åtkomstpunkten.

Port USB 1.1 används
i stället för USB 2.0.

Anslut den trådlösa adaptern till en höghastighetsUSB 2.0-port för maximal hastighet.

Andra nätverkskomponenter är
olämpliga för högre
nätverkshastigheter.

Se till att alla nätverkskomponenter är lämpliga för
höga nätverkshastigheter.

Nätverkshastigheten
överstiger inte
11 Mb/s.
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