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1 ADSL-port
ADSL-port (RJ-11). Tilslut din ADSL-linie til denne port.

2 Power-indgang
Tilslut den medfølgende strømforsyning til denne indgang.
Advarsel: Brug af den forkerte type strømforsyning kan beskadige
ADSL Wireless Base Station.

3 Reset-knap
Brug denne knap til at nulstille strømforsyningen og gendanne standard fabriksindstillingerne. Se ‘Reset’ på side 28-29 for at
nulstille uden at miste konfigurationsindstillingerne.

4 ON/OFF
Tænd/slukknap

5 LAN-porte
10/100 Ethernet-porte (RJ-45). Tilslut enheder i dit LAN til disse porte (f.eks. en pc, hub eller switch).
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Introduktion

DK

SNA6500
Tillykke med købet af Philips ADSL Wireless Base Station (trådløs basisstation), der i
det følgende kaldes ‘ADSL Wireless Base Station’. Vi er stolte over at kunne levere
en kraftfuld og alligevel enkel kommunikationsenhed til tilslutning af dit LAN
(Local Area Network) til Internettet.
For dem, der ønsker at surfe på Internettet på den mest sikre måde, har denne
router en praktisk og stærk løsning.

Om ADSL Wireless Base Station
ADSL Wireless Base Station giver Internet-adgang for flere brugere ved deling af en
enkelt brugerkonto. Såvel kabelførte som trådløse enheder understøttes. Ny
teknologi giver trådløs sikkerhed via WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy),
WPA-kryptering (WiFi Protected Access) og MAC-adressefiltrering. Den er nem at
konfigurere og kan komme op at køre på få minutter.

Funktioner og fordele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet-forbindelse til en ADSL-linie via en RJ-11 ADSL-port
LAN-forbindelse via fire 10/100 Mbps Ethernet-porte
Indbygget IEEE 802.11g trådløs netværksadapter
DHCP til dynamisk IP-konfigurering og DNS til konvertering af domænenavne
Firewall med Stateful Packet Inspection, klientrettigheder, registrering af
indtrængning og NAT
NAT giver også flerbrugeradgang til Internettet via en enkelt brugerkonto og
virtuel serverfunktionalitet (giver beskyttet adgang til Internet-tjenester,
som f.eks. web, FTP, e-mail og Telnet)
VPN pass-through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, PPTP)
Bruger-definerbar programregistrering af tunnel understøtter programmer, som
kræver flere forbindelser
Nem opsætning via en web-browser i ethvert operativsystem, som understøtter
TCP/IP
Kompatibel med alle populære Internet-programmer

Programmer
ADSL Wireless Base Station indeholder mange avancerede netværksfunktioner:

Trådløst og kabelført LAN
ADSL Wireless Base Station giver mulighed for tilslutning til 10/100 Mbps enheder og
trådløse IEEE 802.11g-kompatible enheder, så det er nemt at oprette et netværk i
mindre kontorer eller i hjemmet.

Internet-adgang
Denne enhed understøtter Internet-adgang via en ADSL-forbindelse.
Da mange DSL-udbydere bruger PPPoE eller PPPoA til kommunikation mellem
brugere, har ADSL Wireless Base Station indbygget klienter til disse protokoller,
så der ikke kræves installation af disse tjenester på din computer.

Delt IP-adresse
ADSL Wireless Base Station giver Internet-adgang for op 253 brugere via deling af en
fælles IP-adresse. Ved brug af en enkelt ISP-konto kan flere brugere i netværket surfe
på nettet samtidig.

Virtuel server
Hvis du her en fast IP-adresse, kan du indstille ADSL Wireless Base Station til at
fungere som en virtuel vært ved konvertering af netværksadresser. Eksterne bruger
kan få adgang til forskellige tjenester på dit websted ved brug af en konstant IPadresse. Derefter kan ADSL Wireless Base Station, afhængigt af den ønskede tjeneste
(eller portnummer), dirigere anmodningen til den relevante server (en anden intern
IP-adresse). Dette sikrer dit netværk mod angreb fra hackere og en mere fleksibel
administration ved at give mulighed for ændring af interne IP-adresser uden påvirkning
af dit netværk ved adgang ude fra.

Understøttelse af DMZ-vært
Giver mulighed for fuld adgang til en computer i netværket fra Internettet.
Denne funktion anvendes, når NAT og firewall-sikkerhed forhindrer et Internetprogram i at fungere korrekt.

5

DK
Sikkerhed
ADSL Wireless Base Station understøtter sikkerhedsfunktioner, der afviser Internetadgang for bestemte brugere, eller filtrerer alle anmodninger fra for bestemte
tjenester, som administratoren ikke ønsker at betjene. ADSL Wireless Base Station’s
firewall blokerer også for almindelige hacker-angreb, herunder IP Spoofing, Land
Attack, Ping of Death, IP med længde nul, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork
Attack, TCP null scan og TCP SYN flooding. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA
(WiFi Protected Access), SSID og MAC-filtrering giver sikkerhed i trådløse netværk.

Vigtige oplysninger
•
•
•

Installer og tilslut kun produktet i den rækkefølge, der er beskrevet i kapitlet
‘Kvikstartguide’. Dette sikrer den bedste installation med færrest tekniske
problemer.
Læs denne guide omhyggeligt før brug af ADSL Wireless Base Station, og gem den
til fremtidig brug.
Under opsætning og installation kan det være nyttigt at have anvisningerne til din
pc og andre netværkskomponenter ved hånden.

Sikkerhedsforanstaltninger
•
•
•
•
•

Udsæt ikke dette produkt for kraftig fugt, regn, sand eller varmekilder.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Der bør ikke anbringes
genstande med væske på produktet, f.eks. vaser.
Hold altid produktet på afstand af indendørs varmekilder og direkte sollys.
Sørg for tilstrækkelig plads omkring produktet til passende ventilation.
Åbn ikke produktet. Kontakt forhandleren, hvis du får tekniske problemer.

Miljøoplysninger
Al overflødig emballage er udeladt. Vi ønsker at gøre vores yderste for at sikre, at
emballagen let kan adskilles i tre separate materialer: karton (kassen) polystyrenskum
(mod stød) og polyætylen (poser, beskyttende plade af skum). Produktet består af
materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af et specialiseret firma. Overhold de
lokale love angående bortskaffelse af emballageringsmaterialer, brugte batterier og
forældet udstyr.

Kassens indhold
Kontrollér, om alle de følgende komponenter findes i kassen med Wireless Base
Station. Disse skal bruges som hjælp ved opsætning og brug af Wireless Base Station.
Kontakt forhandleren, hvis nogen af komponenterne mangler.
•
•
•
•
•
•

Philips ADSL Wireless Base Station
Strømforsyning
Et Category 5 Ethernet-kabel (RJ-45)
Telefon patch-kabel (RJ-11)
Kvikstartguide
Cd med brugervejledning

Ansvarsfraskrivelse
Dette produkt leveres af ‘Philips’ ‘som det er og forefindes’ og uden direkte eller
indirekte garantier af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til, indirekte garantier
for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.
Philips kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen form for direkte
skader, indirekte skader, skader som følge af uheld, specielle skader, mønstergyldige
skader eller følgeskader (inklusive, men ikke begrænset til, anskaffelse af
erstatningsudstyr eller -tjenester, tab af information, data eller fortjeneste samt
driftsafbrydelser), uanset skadens årsag eller formodede årsag, uanset kontrakt,
direkte ansvar eller tort (inklusive forsømmelse eller på anden måde) stammende fra
en vilkårlig mangel på evne til at bruge dette produkt, og selvom der er gjort
opmærksom på muligheden for sådanne skader.
Philips giver heller ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger,
tekst, grafik, illustrative links til eksempler eller andre emner, der kan afvige fra
produktet.

FCC-erklæring om eksponering for stråling:
Dette udstyr overholder FCC’s grænser for eksponering for stråling, der er defineret
for et ureguleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en mindste
afstand på 20 cm til strålekilden og din krop.
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Systemkrav
•
•
•
•
•

ADSL-linie installeret af din Internet-serviceudbyder.
En computer med en fast IP-adresse eller dynamisk IP-adresse tildelt via DHCP
samt en gateway-serveradresse og DNS-serveradresse fra din serviceudbyder.
En computer udstyret med en 10/100 Mbps netværksadapter, en USB-til-Ethernetomformer eller en IEEE 802.11g trådløs netværksadapter.
TCP/IP netværksprotokoller installeret på hver pc, som skal have Internet-adgang.
En Java-aktiveret webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere
eller Netscape 4.7 eller nyere installeret på én pc på dit websted til konfigurering
af ADSL Wireless Base Station.

Hardwarebeskrivelse
ADSL Wireless Base Station indeholder et integreret ADSL-modem og tilsluttes til
Internettet eller et eksternt sted ved hjælp af dens RJ-11 WAN-port. Den kan tilsluttes
direkte til din pc eller et LAN via enhver af de fire 10/100 Ethernet LAN-porte.
Data, der passerer mellem de enheder, der er tilsluttet dit LAN, kan nå hastigheder
op til 100 Mbps via 10/100 Ethernet-portene og 54 Mbps via den indbyggede trådløse
netværksadapter.
ADSL Wireless Base Station er udstyret med et LED-display på frontpanelet til visning
af strøm til systemet og porte, så installation og fejlfinding i netværket forenkles. Der
findes også følgende porte på bagpanelet:

1 ADSL-port
ADSL-port (RJ-11). Tilslut din ADSL-linie til denne port.

2 Power-indgang
ADSL

POWER

RESET ON/OFF

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

Tilslut den medfølgende strømforsyning til denne indgang.
Advarsel: Brug af den forkerte type strømforsyning kan beskadige
ADSL Wireless Base Station.

3 Reset-knap
Brug denne knap til at nulstille strømforsyningen og gendanne standard
fabriksindstillingerne. Se ‘Reset’ på side 28-29 for at nulstille uden at miste
konfigurationsindstillingerne.

4 ON/OFF
Tænd/slukknap

5 LAN-porte
10/100 Ethernet-porte (RJ-45). Tilslut enheder i dit LAN til disse porte (f.eks. en
pc, hub eller switch).

LED-indikatorer
Strøm- og port LED-indikatorerne på frontpanelet er vist på den følgende figur og i
den følgende tabel.

LED
PWR XDSL On Line WL

L1

L2

L3

Status

Beskrivelse

PWR (Power - strøm)
Slukket

Tændt
Tændt, normal drift.
Slukket eller strømsvigt.

xDSL (DSL sync) Tændt
Blinker
Slukket

ADSL-løkken er oppe.
Opstart.
ADSL-løkken er nede.

Online

Forbindelsen er oppe.
Sender/modtager data.
Ingen dataoverførsel.

L4

Tændt
Blinker
Slukket

WL (Wireless - trådløs)
Blinker
Slukket

Tændt
Forbindelsen er oppe.
Sender/modtager data.
Ingen dataoverførsel.

LAN 1-4

Ethernet-forbindelse etableret.
Sender/modtager data.
Uden link.

Tændt
Blinker
Slukket

ISP-indstillinger
Skaf følgende oplysninger fra din ISP (Internet-serviceudbyder) før opsætning af ADSL
Wireless Base Station:
• Brugernavn og adgangskode til ISP-kontoen
• Protokol-, encapsulation- og VPI/VCI-kredsløbsnumre
• DNS-serveradresse
• IP-adresse, subnet-maske og standardgateway (kun for brugere med standard IP)
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Tilslut systemet
ADSL Wireless Base Station kan anbringes på ethvert passende sted i dit kontor eller
hjemme. Der kræves ingen speciel kabelføring eller køling.
Du skal imidlertid overholde følgende retningslinier:
• Hold ADSL Wireless Base Station på afstand af varmekilder.
• Anbring ikke ADSL Wireless Base Station i støvede eller våde omgivelser.
Du skal også huske at afbryde for strømmen, tage ledningen ud af stikkontakten og
have tørre hænder, når du installerer ADSL Wireless Base Station.

Tilslut ADSL-linien
Forbind det medfølgende RJ-11-kabel fra ADSL Microfilter/Splitter til ADSL-porten i
din ADSL Wireless Base Station. Sørg ved isættelse af et ADSL RJ-11-stik for, at
tappen på stikket klikker på plads, så det er sat rigtigt i.

Telefonliniekonfiguration
Plain Old
Telephone
System (POTS)

Residential
Connection
Point [Network
Interface
Device (NID)]

Installation af forbindelse til fuld hastighed
Hvis du anvender en forbindelse til fuld hastighed (G.dmt), vil din serviceudbyder
forbinde den udvendige ADSL-linie til en data/tale-deler. I dette tilfælde skal du
forbinde dine telefoner og computer direkte til deleren (splitter), som vist herunder:

Voice

Splitter
Data

ADSL Router

or

Ethernet
hub or switch

Figur 2-3. Installation af en deler (Splitter)
Plain Old
Telephone
System (POTS)

Voice
Residential
Connection
Point [Network
Interface
Device (NID)]

Filter

Voice
& Data

Voice
& Data

Installation af forbindelse uden deler
Hvis du anvender en forbindelse uden deler (G.lite), vil din serviceudbyder forbinde
den udvendige ADSL-linie direkte til dit telefonsystem.
I dette tilfælde skal du forbinde dine telefoner og din computer direkte til den
indgående ADSL-linie, men der kræves installation af lavpas-filtre til telefonerne, som
vist herunder:

ADSL Router
Data

or

Ethernet
hub or switch

Figur 2-4. Installation uden deler
Tilslut dit netværk ved hjælp af Ethernet-kabelføring
De fire LAN-porte på ADSL Wireless Base Station forhandler automatisk
forbindelsens hastighed til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet såvel som
transmissionstilstanden til halv duplex eller fuld duplex.
Brug RJ-45-kabler til at at forbinde en af de fire LAN-porte på ADSL Wireless Base
Station til en Ethernet-adapter i din pc. I modsat fald kan enhver af LAN-porte på
ADSL Wireless Base Station forbindes i kaskade til en Ethernet-hub eller -switch,
hvorefter din pc eller andet netværksudstyr kan forbindes til hub’en eller switch’en.
Sørg ved isættelse af et RJ-45-stik for, at tappen på stikket klikker på plads, så det er
sat rigtigt i.
Advarsel: Sæt ikke et telefonstik i en RJ-45 port. Dette kan beskadige ADSL Wireless Base
Station.
Bemærkninger:
– Brug et 100-ohm skærmet eller uskærmet parsnoet kabel med RJ-45-stik til alle 10/100
Ethernet-porte. Brug Category 3, 4 eller 5 til forbindelser ved hastigheden 10 Mbps og
Catagory 5 til forbindelser ved 100 Mbps.
– Sørg for, at længden af hvert parsnoet kabel ikke overstiger 100 m.
Tilslut strømforsyningen
Sæt strømforsyningen i Power-stikket på bagsiden af ADSL Wireless Base Station og
den anden ende i en stikkontakt.
Kontrollér, at strømindikatoren på frontpanelet er tændt. Hvis strømindikatoren ikke
er tændt, skal du se under ‘Fejlfinding’ på side 42.
I tilfælde af strømsvigt genstartes ADSL Wireless Base Station automatisk og
begynder at fungere, når strømmen vender tilbage.
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Når hardware-opsætningen er færdig med tilslutning af alle dine netværksenheder,
skal du konfigurere din computer for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.
Se:
‘Windows 98/Me’ på side 9
‘Windows NT 4.0’ på side 12
‘Windows 2000’ på side 14
‘Windows XP’ på side 14
‘Trådløse adaptere’ på side 17

TCP/IP-konfiguration
Du skal konfigurere netværksindstillingerne i dine computere på dit LAN til at bruge
det samme IP-subnet som ADSL Wireless Base Station for at få adgang til Internettet
via ADSL Wireless Base Station. Standard IP-indstillingerne for ADSL Wireless Base
Station er:
IP-adresse
Subnet-maske
DHCP-funktion
DHCP IP Pool Range

192.168.2.1
255.255.255.0
Aktivér
192.168.2.2 til 192.168.2.254

Bemærk: Disse indstillinger kan ændres, så de passer til dine netværkskrav, men du skal
først konfigurere mindst én computer for at få adgang til ADSL Wireless Base
Station’s web-konfigurationsgrænseflade, så du kan foretage de nødvendige
ændringer. (Se ‘Konfiguration af ADSL Wireless Base Station’ på side 20
angående anvisninger på konfigurering af ADSL Wireless Base Station).

Windows 98/Me
Det er muligt, at anvisningerne i dette afsnit ikke helt passer til din version af
Windows. Dette skyldes, at disse trin og skærmbilleder er hentet fra Windows 98.
Windows Millennium Edition svarer til, men er ikke identisk med Windows 98.
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Indstillinger/Kontrolpanel.

2 I Kontrolpanel dobbeltklikker du på ikonet Netværk.
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3 I vinduet Netværk under fanen Konfiguration dobbeltklikker du på TCP/IP for dit
netværkskort.

4 I vinduet TCP/IP vælger du fanen IP-adresse. Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’
allerede er markeret, er din computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i
modsat fald denne funktion.

5 Windows kan have behov for din Windows 98/Me-cd til kopiering af visse filer.
Efter kopieringen bliver du anmodet om at genstarte systemet.
Klik på Ja, hvorefter computeren genstartes.
Hent IP-indstillinger fra ADSL Wireless Base Station
Nu, hvor du har konfigureret din computer for tilslutning til ADSL Wireless Base
Station, skal den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse af gamle DHCP IPindstillinger og fornyelse af dem med indstillinger fra ADSL Wireless Base Station kan
du også kontrollere, at du har konfigureret computeren korrekt.
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Kør...

2 Skriv ‘WINIPCFG’, og klik på OK.
Det kan vare et sekund eller to, før vinduet IP-konfiguration vises.
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3 I vinduet IP-konfiguration vælger du dit netværkskort i rullemenuen. Vælg Release
(frigør), og klik derefter på Renew (forny). Kontrollér, at din IP-adresse nu er
192.168.2.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din Standardgateway
192.168.2.1. Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base Station fungerer.
Klik på OK for at lukke vinduet IP-konfiguration.

Windows NT 4.0
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Indstillinger/Kontrolpanel.

2 Dobbeltklik på ikonet Netværk.

3 I vinduet Netværk vælger du fanen Protokoller.
Dobbeltklik på TCP/IP-protokol.

4 Når vinduet Egenskaber for Microsoft TCP/IP åbnes,
vælger du fanen IP-adresse.

5 Kontrollér, at din Ethernet-adapter er valgt i rullelisten Adapter.
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6 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ allerede er markeret, er din computer
allerede konfigureret til DHCP. Markér i modsat fald denne funktion, og klik på
‘Anvend’.
7 Klik på fanen DNS for at få vist de primære og sekundære DNS-servere.
Registrér disse værdier, og klik derefter på ‘Fjern’.
Klik på ‘Anvend’ og derefter på ‘OK’.

8 Windows kopierer muligvis nogle filer og anmoder dig derefter om at genstarte
systemet. Klik på Ja, hvorefter computeren lukkes ned og genstartes.
Deaktivér HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s HTMLkonfigurationssider (se ‘Internet Explorer’ på side 16).
Hent IP-indstillinger fra ADSL Wireless Base Station
Nu, hvor du har konfigureret din computer for tilslutning til
ADSL Wireless Base Station, skal den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse
af gamle DHCP IP-indstillinger og fornyelse af dem med indstillinger fra ADSL
Wireless Base Station kan du kontrollere, at du har konfigureret computeren korrekt.
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Programmer/Kommandoprompt.

2 I vinduet Kommandoprompt skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ og trykker på
tasten ENTER.

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’, og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din
IP-adresse nu er 192.168.2.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.2.1.
Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base Station fungerer.
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4 Skriv ‘EXIT’, og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet Kommandoprompt.
Din computer er nu konfigureret for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.

Windows 2000
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Indstillinger/Netværks- og
opkaldsforbindelser.
2 Klik på det ikon, som svarer til forbindelsen til din ADSL Wireless Base Station.
3 Skærmbilledet med tilslutningsstatus åbnes. Klik på Egenskaber.

4 Dobbeltklik på Internetprotokol (TCP/IP).

5 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ og ‘Hent automatisk en DNS-serveradresse’
allerede er markeret, er din computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i
modsat fald denne funktion.
Deaktivér HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s
HTML-konfigurationssider (se ‘Internet Explorer’ på side 16).
Hent IP-indstillinger fra ADSL Wireless Base Station
Nu, hvor du har konfigureret din computer for tilslutning til ADSL Wireless Base
Station, skal den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse af gamle DHCP
IP-indstillinger og fornyelse af dem med indstillinger fra ADSL Wireless Base Station
kan du kontrollere, at du har konfigureret computeren korrekt.
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1 På Windows Skrivebord klikker du på
Start/Programmer/Tilbehør/Kommandoprompt.

2 I vinduet Kommandoprompt skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ og trykker på
tasten ENTER.

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’, og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din
IP-adresse nu er 192.168.2.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.2.1.

Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base Station fungerer.
4 Skriv ‘EXIT’, og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet Kommandoprompt.
Din computer er nu konfigureret for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.

Windows XP
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Kontrolpanel.
2 I Kontrolpanel klikker du på ikonet Netværks- og Internetforbindelser.
3 Vinduet Netværksforbindelser åbnes.
Dobbeltklik på forbindelsen til denne enhed.
4 På skærmbilledet med tilslutningsstatus klikker du på Egenskaber.
5 Dobbeltklik på Internetprotokol (TCP/IP).
6 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ og ‘Hent automatisk en DNS-serveradresse’
allerede er markeret, er din computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i
modsat fald denne funktion.
Deaktivér HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s HTMLkonfigurationssider (se ‘Internet Explorer’ på side 16).
Hent IP-indstillinger fra ADSL Wireless Base Station
Nu, hvor du har konfigureret din computer for tilslutning til ADSL Wireless Base
Station, skal den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse af gamle DHCP IPindstillinger og fornyelse af dem med indstillinger fra ADSL Wireless Base Station kan
du kontrollere, at du har konfigureret computeren korrekt.
1 På Windows Skrivebord klikker du på
Start/Programmer/Tilbehør/Kommandoprompt.
2 I vinduet Kommandoprompt skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ og trykker på
tasten ENTER.
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3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’, og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din
IP-adresse nu er 192.168.2.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.2.1. Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base
Station fungerer.
Skriv ‘EXIT’, og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet Kommandoprompt.
Din computer er nu konfigureret for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.

Konfigurering af din Macintosh computer
Det er muligt, at anvisningerne i dette afsnit ikke helt passer til din version af
operativsystemet. Dette skyldes, at disse trin og skærmbilleder er blevet oprettet ved
hjælp af Mac OS 10.2. Mac OS 7.x og nyere svarer til, men er ikke identiske med Mac
OS 10.2.
Følg disse anvisninger:
1 Træk Apple-menuen ned. Klik på System Preferences (Systemindstillinger).

2 Dobbeltklik på netværksikonet i vinduet med systemindstillinger.

3 Hvis ‘Using DHCP Server (Anvender DHCP-server)’ allerede er markeret, er din
computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i modsat fald denne funktion.

4 De nye indstillinger vises under fanen TCP/IP. Kontrollér, at din IP-adresse nu er
192.168.2.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din Standardgateway
192.168.2.1. Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base Station fungerer.
5 Luk netværksvinduet.
Din computer er nu konfigureret for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.
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Deaktivér HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s HTMLkonfigurationssider. De følgende trin gælder for Internet Explorer.
Internet Explorer
1 Åbn Internet Explorer, og klik på knappen Stop.
Klik på Explorer/Foretrukne.

2 I vinduet Internet Explorer Foretrukne, under Netværk, vælger du Proxies.
3 Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter, og klik på OK.

Konfigurering af den trådløse adapter
Du kan oprette en trådløs forbindelse til SNA6500 ved hjælp af en Wi-Fi trådløs
adapter. Læs brugervejledningen til din Wi-Fi trådløse adapter angående tilslutning til
SNA6500.
Deaktivér HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s HTMLkonfigurationssider. De følgende trin gælder for Internet Explorer.
Internet Explorer
1 Åbn Internet Explorer.
2 Klik på knappen Stop

, og klik derefter på Funktioner/Internetindstillinger.

3 I vinduet Internetindstillinger klikker du på fanen Forbindelser.
Klik derefter på knappen LAN-indstillinger....

16

DK
4 Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelterne.
5 Klik på OK, og klik derefter på OK igen for at lukke vinduet Internetindstillinger.

6 Gennemse til ADSL Wireless Base ved at angive URL-adressen http://192.168.2.
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Opsætning af ADSL Wireless Base Station
Installationsguide
Komme i gang
Sørg for at have et fungerende ADSL-abonnement, og at ADSL Wireless Base Station
er tilsluttet til ADSL-telefonlinien. Du kan kontrollere, at kablet er forbundet korrekt
ved at se på lampen på fronten af ADSL Wireless Base Station.
Lampen ‘ASDL’ skal lyse konstant efter ca. 1 minut.

Trådløse indstillinger
I trin 2 kan du ændre de trådløse indstillinger for ADSL Wireless Base Station.
Det anbefales at bruge standardindstillingerne for at opnå en nem installation.
Hvis du senere ønsker at ændre nogle af indstillingerne, kan du gøre det via menuen i
ADSL Wireless Base Station.

ADSL-indstillinger
I trin 3 skal du angive de relevante indstillinger for dit ADSL ISP-abonnement
(Internet Service Provider). For at opnå en nem installation kan du vælge din ISP i en
liste med foruddefinerede ADSL-udbydere i hvert land.

Hvis du ikke kan finde din ISP i listen, kan du angive indstillingerne manuelt. Du gør
dette ved at vælge ‘Others (Andre)’ som ‘Country (Land)’ og vælge den ADSLprotokol, som din ISP anvender, i listen ‘Internet Service Provider’ (denne er angivet i
dokumentationen fra din ISP).

Bekræft
Trin 4 viser de ADSL-indstillinger, du har angivet, og bruges til at konfigurere ADSL
Wireless Base Station. Kontrollér, at indstillingerne svarer til de oplysninger, du har
modtaget fra dit ADSL ISP-abonnement. Ønsker du at ændre indstillingerne, klikker
du på knappen ‘Back (Tilbage)’ for at gå tilbage til trin 3.

Når du har klikket på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ vises meddelelsen
‘Your data is being saved (Dine data gemmes)’.
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Tilslutningsstatus
Trin 5 viser, om du har en Internetforbindelse.
Hvis du har en forbindelse, vises følgende meddelelse.

Hvis der er fejl på forbindelsen, vises følgende meddelelse.

Kontrollér, at din ADSL-linie er aktiv,
og at du har angivet de korrekte ISP-indstillinger.
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Konfigurering af ADSL Wireless Base Station
ADSL/Internetindstillinger
ADSL-status
Klik på ‘ADSL Status’, som findes i venstre side af skærmbilledet.
Den venstre side viser hovedmenuen, og den højre side viser beskrivelser.

ISP-indstillinger
Angiv ATM-parametrene (Asynchronous Transfer Mode) for en virtuel forbindelse
her.

Parametre
Denne sider giver mulighed for at angive de ADSL-standarder, der skal anvendes.
Du kan angive en bestemt standard, eller ‘Automatic (Automatisk)’ for automatisk
forhandling med ekstern DSLAM.

DNS
Domain Name Servers (DNS) bruges til at konvertere et domænenavn (f.eks.
www.philips.com) til IP-adressen (f.eks. 64.147.25.20). DNS-adressen konfigureres
normalt automatisk. I modsat fald leverer din ISP en eller flere DNS-adresser.
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Sikkerhed
Firewall
ADSL Wireless Base Station’s firewall undersøger pakker i applikationslaget,
opdaterer TCP- og UDP-sessionsoplysninger, herunder time-outs og antal aktive
sessioner, og giver mulighed for at registrere og forhindre visse typer
netværksangreb.

Netværksangreb, hvor adgang til en netværksenhed afvises, kaldes DoS-angreb
(Denial-of-Service). DoS-angreb er rettet mod enheder og netværk med forbindelse
til Internettet. Målet er ikke at stjæle oplysninger, men at deaktivere en enhed eller et
netværk, så brugerne ikke længere har adgang til netværksressourcerne.
ADSL Wireless Base Station’s firewall beskytter mod følgende DoS-angreb: IP
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP med længde nul, Smurf Attack, UDP port
loopback, Snork Attack, TCP null scan og TCP SYN flooding.
Firewall’en påvirker ikke systemets ydelse væsentligt, så det anbefales at lade den
være aktiveret for at beskytte dit netværk. Vælg Enable (Aktiver), og klik på knappen
‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ for at åbne undermenuerne i Firewall’en.
Adgangskontrol
Adgangskontrol giver brugerne mulighed for at definere den udgående trafik, der er
tilladt eller ikke tilladt via WAN-interfacet. Standarden er at tillade al udgående trafik.

Sådan føjes en pc til filtreringstabellen:
1 Klik på ‘Add PC (Tilføj pc)’ på skærmbilledet Access Control (Adgangskontrol).
2 Definér de relevante indstillinger for klient-pc-tjenester.
3 Klik på ‘OK’, og klik derefter på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ for at
gemme indstillingerne.

MAC-filter
ADSL Wireless Base Station kan også begrænse netværksadgangen på basis af MACadressen. MAC Filtering Table (MAC-filtreringstabel) giver ADSL Wireless Base
Station mulighed for at indeholde op til 32 MAC-adresser, som ikke har adgang til
WAN-porten.

1 Klik på Ja for at aktivere eller Nej for at deaktivere denne funktion.
2 Angiv MAC-adressen på det angivne sted, og klik på ‘Save Settings (Gem
indstillinger)’ for at bekræfte.
URL-blokering
ADSL Wireless Base Station giver brugeren mulighed for at blokere adgangen til
websteder ved at angive en fuld URL-adresse eller blot et nøgleord. Denne funktion
kan anvendes til at beskytte børn mod at få adgang til voldelige eller pornografiske
websteder.

Du kan definere op til 30 websteder her.
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Regel for planlægning
Du kan filtrere Internetadgang for lokale klienter på basis af regler. Hver
adgangskontrol kan aktiveres på et planlagt tidspunkt. Definér tidsplanen på denne
side, og anvend reglen på siden Access Control (Adgangskontrol).

Registrering af indtrængen
Funktionen Intrusion Detection (Registrering af indtrængen)
SPI- (Stateful Packet Inspection) og Anti-DoS firewall-beskyttelse
(Standard: Aktiveret) - Funktionen Intrusion Detection (Registrering af indtrængen) i
ADSL Wireless Base Station begrænser adgangen for indgående trafik på WANporten. Når SPI-funktionen er aktiveret, blokeres alle indgående pakker, bortset fra
de typer, der er markeret i sektionen Stateful Packet Inspection.
RIP Defect (Standard: Deaktiveret) - Hvis en RIP-anmodningspakke ikke godkendes af
routeren, bliver den i inputkøen og frigives ikke. Akkumulerede pakker kan fylde
inputkøen op, så alle protokoller får store problemer. Aktivering af denne funktion
forhindrer pakkerne i at akkumuleres.
Discard Ping to WAN (Standard: Deaktiveret) - Forhindrer, at en ping til ADSL
Wireless Base Station’s WAN-port dirigeres til netværket.
Rul ned for at få vist flere oplysninger.
Stateful Packet Inspection
Det kaldes for en ‘Stateful (tilstand)’ Packet Inspection, fordi funktionen undersøger
indholdet af pakken for at bestemme kommunikationstilstanden. Den sikrer f.eks., at
den angivne destinationscomputer tidligere har anmodet om den aktuelle
kommunikation. Dette er en måde, hvorpå man kan sikre, at al kommunikation er
startet af modtagercomputeren og kun foregår med kilder, der er kendte, og som der
er tillid til fra tidligere interaktioner. Ud over at foretage en strengere undersøgelse af
pakker lukker Stateful Inspection firewalls også porte, indtil der anmodes om
tilslutning til den bestemte port.
Når bestemte typer trafik kontrolleres, tillades kun, at den bestemte type trafik
aktiveres fra det interne LAN. Hvis brugeren f.eks. kun kontrollerer ‘FTP Service’ i
sektionen Stateful Packet Inspection, blokeres al indgående trafik, bortset fra
FTP-tilslutninger, der aktiveres fra det lokale LAN.
Stateful Packet Inspection gør det muligt at vælge forskellige programtyper, som
anvender dynamiske portnumre. Ønsker du at bruge SPI (Stateful Packet Inspection)
til at blokere pakker, klikker du på alternativknappen Ja i feltet ‘Enable SPI and
Anti-DoS firewall protection (Aktiver SPI og Anti DoS firewall-beskyttelse)’ og
markerer den type undersøgelse, du har brug for, f.eks. Packet Fragmentation
(Pakkefragmentering), TCP Connection (TCP-forbindelse), UDP Session, FTP Service,
H.323 Service eller TFTP Service.
Når hackere forsøger at trænge ind i dit netværk, sender SNA6500 dig en
advarsel via e-mail
Hvis mailserveren skal godkende din identifikation, før du sender nogen e-mail, skal
du angive de relevante oplysninger i felterne til POP3-server, brugernavn og
adgangskode. I modsat fald skal de tre felter være tomme.
Tilslutningspolitik
Angiv de relevante værdier for TCP/UDP-sessioner som beskrevet i den følgende
tabel.
Bemærk: Firewall’en påvirker ikke systemets ydelse væsentligt, så det anbefales at aktivere
beskyttelsesfunktionerne for at beskytte dit netværk.
DMZ
Hvis du har en klient-pc, som ikke kan køre et Internetprogram korrekt bag
firewall’en, kan du åbne klienten til ubegrænset tovejs Internetadgang. Angiv IPadressen på en DMZ-vært (Demilitarized Zone) på dette skærmbillede. Tilføjelse af en
klient til DMZ kan udsætte dit lokale netværk for forskellige sikkerhedsrisici, så denne
mulighed bør kun bruges som en sidste udvej.
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Trådløs sikkerhed
Trådløs kryptering
Du skal slå sikkerhedsfunktionen til for at gøre dit trådløse netværk sikkert. ADSL
Wireless Base Station understøtter WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi
Protected) og 802.1x-sikkerhedsmekanismerne.

Adgangskontrol
Adgangskontrol giver brugerne mulighed for at definere den udgående trafik, der er
tilladt eller ikke tilladt via WAN-interfacet. Standarden er at tillade al udgående trafik.

Sådan føjes en pc til filtreringstabellen:
1 Klik på ‘Add PC (Tilføj pc)’ på skærmbilledet Access Control (Adgangskontrol).
2 Definér de relevante indstillinger for klient-pc-tjenester.
3 Klik på ‘OK’, og klik derefter på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ for at
gemme indstillingerne.
MAC-filter
ADSL Wireless Base Station kan også begrænse netværksadgangen på basis af MACadressen. MAC Filtering Table (MAC-filtreringstabel) giver ADSL Wireless Base
Station mulighed for at indeholde op til 32 MAC-adresser, som ikke har adgang til
WAN-porten.
1 Klik på Ja for at aktivere eller Nej for at deaktivere denne funktion.
2 Angiv MAC-adressen på det angivne sted, og klik på ‘Save Settings (Gem
indstillinger)’ for at bekræfte.
Bemærk: Se også ‘Find MAC-adressen på et netværkskort’ på side 32.

WEP
Hvis du anvender WEP til beskyttelse af dit trådløse netværk, skal du angive de
samme parametre for ADSL Wireless Base Station og alle dine trådløse klienter.

Du kan generere krypteringsnøgler automatisk eller angive nøglerne manuelt. Ønsker
du at generere nøglen automatisk med passphrase (adgangsfrase), skal du markere
feltet Passphrase og angive en streng af tegn. Vælg standardnøglen i rullemenuen.
Klik på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’.
Bemærk: Adgangsfrasen kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn.
Ved manuel konfigurering af krypteringsnøglen angiver du fem hexadecimale cifferpar
for hver 64-bit nøgle eller angiver 13 par for en enkelt 128-bit nøgle.
(Et hexadecimalt ciffer er et nummer eller bogstav i intervallet 0-9 eller A-F.)
Bemærk, at WEP beskytter data, der sendes mellem trådløse knudepunkter, men ikke
beskytter transmissioner via dit trådløse netværk eller Internettet.
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WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) kombinerer TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
og 802.1x-mekanismer. Den giver kryptering med dynamisk nøgle og 802.1xgodkendelsestjeneste.

802.1X
Hvis du anvender 802.1x i dit netværk, skal du aktivere denne funktion for ADSL
Wireless Base Station. Disse parametre anvendes af ADSL Wireless Base Station til at
oprette forbindelse til godkendelsesserveren.
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Hjemmenetværksindstillinger
Status
Siden Status viser status for WAN/LAN-forbindelsen, firmware- og
hardwareversionsnumre, ulovlige forsøg på at få adgang til dit netværk samt
oplysninger om de DHCP-klienter, som er tilsluttet netværket. Sikkerhedsloggen kan
gemmes i en fil ved at klikke på ‘Save (Gem)’ og vælge en placering.

Netværksindstillinger
Brug menuen Home Networking (Hjemmenetværk) til at konfigurere LAN IPadressen og aktivere DHCP-serveren til dynamisk adressetildeling.

Bemærk: Husk at konfigurere dine klient-pc’er til dynamisk adressetildeling. (Se side 11,
hvor der er yderligere oplysninger).

Trådløs
ADSL Wireless Base Station fungerer også som et trådløst adgangspunkt, så trådløse
computere kan kommunikere med hinanden. Til konfigurering af denne funktion har
du brug for at aktivere den trådløse funktion, definere radiokanalen,
domæneidentifikationen og sikkerhedsindstillingerne.
Klik på Enable (Aktiver), og klik derefter på ‘SAVE SETTINGS (GEM
INDSTILLINGER)’.

Kanal og SSID
Du skal angive en fælles radiokanal og SSID (Service Set ID), som anvendes af ADSL
Wireless Base Station og alle dennes trådløse klienter.
Sørg for, at konfigurere alle dens klienter med de samme værdier.

Adgangskontrol
Adgangskontrol giver brugerne mulighed for at definere den udgående trafik, der er
tilladt eller ikke tilladt via WAN-interfacet. Standarden er at tillade al udgående trafik.

Sådan føjes en pc til filtreringstabellen:
1 Klik på ‘Add PC (Tilføj pc)’ på skærmbilledet Access Control (Adgangskontrol).
2 Definér de relevante indstillinger for klient-pc-tjenester.
3 Klik på ‘OK’, og klik derefter på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ for at
gemme indstillingerne.
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WDS
Hvis signalstyrken for en enkelt trådløs basisstation ikke er tilstrækkelig på grund af et
stort dækningsområde eller dæmpning fra vægge, kan den trådløse basisstations
dækning udvides med WDS.
Alle basisstationer i et WDS (Wireless Distribution System) skal konfigureres til den
samme radiokanal og krypteringstype (WEP/WPA), hvis en sådan anvendes.
Bemærk: WDS-funktionen er ikke specificeret fuldstændigt i standarderne IEEE eller Wifi.
Derfor kan det ikke garanteres, at WDS fungerer sammen med produkter fra
forskellige leverandører.
WEP
Hvis du anvender WEP til beskyttelse af dit trådløse netværk, skal du angive de
samme parametre for ADSL Wireless Base Station og alle dine trådløse klienter.

Du kan generere krypteringsnøgler automatisk eller angive nøglerne manuelt. Ønsker
du at generere nøglen automatisk med passphrase (adgangsfrase), skal du markere
feltet Passphrase og angive en streng af tegn. Vælg standardnøglen i rullemenuen. Klik
på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’.
Bemærk: Adgangsfrasen kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn.
Ved manuel konfigurering af krypteringsnøglen angiver du fem hexadecimale cifferpar
for hver 64-bit nøgle eller angiver 13 par for en enkelt 128-bit nøgle.
(Et hexadecimalt ciffer er et nummer eller bogstav i intervallet 0-9 eller A-F.)
Bemærk, at WEP beskytter data, der sendes mellem trådløse knudepunkter, men ikke
beskytter transmissioner via dit trådløse netværk eller Internettet.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) kombinerer TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
og 802.1x-mekanismer. Den giver kryptering med dynamisk nøgle og 802.1xgodkendelsestjeneste.

802.1X
Hvis du anvender 802.1x i dit netværk, skal du aktivere denne funktion for ADSL
Wireless Base Station. Disse parametre anvendes af ADSL Wireless Base Station til at
oprette forbindelse til godkendelsesserveren.
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Avancerede indstillinger
NAT
Network Address Translation (Konvertering af netværksadresser) gør det muligt for
flere brugere at få adgang til Internettet ved at dele en offentlig IP.

Adressekonvertering
Gør det muligt at dele en eller flere offentlige IP-adresser mellem flere interne
brugere. Dette skjuler også det interne netværk, så der opnås større fortrolighed og
sikkerhed. Angiv den offentlige IP-adresse, du ønsker at dele, i feltet Global IP. Angiv
et interval for interne IP’er, der skal dele den globale IP i feltet ‘from (fra)’.

Virtuel server
Hvis du konfigurerer ADSL Wireless Base Station som en virtuel server, kan eksterne
brugere med adgang til tjenester, som f.eks. web eller FTP på dit lokale websted via
offentlige IP-adresser, automatisk blive omdirigeret til lokale servere, der er
konfigureret med private IP-adresser. Med andre ord omdirigerer ADSL Wireless
Base Station, afhængigt af den ønskede tjeneste (TCP/UDP-portnummer), de eksterne
anmodninger om tjenester til den relevante server (med en anden intern IP-adresse).
Hvis du f.eks. angiver Type/Public Port (type/offentlig port) til TCP/80 (HTTP eller
web) og Private IP/Port til 192.168.2.2/80, vil alle HTTP-anmodninger fra eksterne
brugere bliver overført til 192.168.2.2 på port 80. Derfor kan Internetbrugere blot
ved angivelse af IP-adressen fra udbyderen få adgang til den tjeneste, de har behov for
på den lokale adresse, du omdirigerer dem til.
Der findes en opdateret liste på følgende link:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
Specielle programmer
Visse programmer kræver flere forbindelser, f.eks. Internetspil, videokonferencer og
Internettelefoni.
Disse programmer fungerer muligvis ikke, når NAT (Network Address Translation)
er aktiveret. Hvis du har brug for at køre programmer, der kræver flere forbindelser,
skal du bruge disse sider til at angive flere offentlige porte, som kan åbnes for hvert
program.

NAT Mapping Table
Denne side viser den aktuelle NAPT-adressekonvertering (Network Address Port
Translation).
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Vedligeholdelse
Brug menuen Maintenance (Vedligeholdelse) til at sikkerhedskopiere den aktuelle
konfiguration, gendanne en tidligere gemt konfiguration, gendanne
fabriksindstillingerne, opdatere firmware, og nulstille ADSL Wireless Base Station.
Konfigurationsværktøjer
Vælg en funktion, og klik på Next (Næste).

Sikkerhedskopiering giver mulighed for at gemme ADSL Wireless Base Station’s
konfiguration i en fil. Gendannelse kan anvendes til at gendanne den gemte
sikkerhedskopi af konfigurationsfilen. Restore to Factory Defaults (Gendan til
fabriksindstillinger) gendanner ADSL Wireless Base Station’s oprindelige indstillinger.
Du bliver anmodet om at bekræfte beslutningen.
Firmware-opgradering
Brug skærmbilledet Firmware Upgrade (Firmware-opgradering) til at opdatere
firmwaren eller brugergrænsefladen til nyeste versioner. Hent opgraderingsfilen fra
www.philips.com/support (Model SNA6500), og gem den på din harddisk.
Klik derefter på ‘Browse... (Gennemse)’ for at søge efter den hentede fil. Klik på
‘BEGIN UPGRADE (BEGYND OPGRADERING)’. Kontrollér sektionen Information
på siden Status for at få bekræftet, at opgradering er lykkedes.

Nulstil:
Klik på ‘REBOOT ROUTER (GENSTART ROUTER)’ for at nulstille ADSL Wireless
Base Station.

Hvis du foretager en nulstilling fra denne side, sættes konfigurationen ikke tilbage til
fabriksindstillingerne.
Bemærk: Hvis du bruger knappen Reset på bagpanelet, udfører ADSL Wireless Base
Station en strømnulstilling. Tryk på knappen og hold den inde i mere end fem
sekunder, hvorefter fabriksindstillingerne gendannes.
System
Tidsindstillinger
Vælg din lokale tidszone i rullelisten. Disse oplysninger bruges til logposter og
klientfiltrering.
Du skal angive en tidszone af hensyn til præcis tidsangivelse for logposter og
systemhændelser. Vælg din tidszone i rullelisten.
Ønsker du automatisk synkronisering af ADSL Wireless Base Station med en offentlig
tidsserver, skal du markere feltet Enable Automatic Time Server Maintenance
(Aktiver automatisk opdatering med tidsserver). Vælg de ønskede servere i
rullemenuen.
Adgangskodeindstillinger
Brug denne side til at ændre adgangskoden for adgang til administratorinterfacet i
ADSL Wireless Base Station.
Adgangskoder kan indeholde fra 3 til 12 alfanumeriske tegn, og store og små
bogstaver har betydning.
Bemærk: Hvis du har mistet adgangskoden eller ikke kan få adgang til brugerinterfacet,
skal du trykke på den blå nulstillingsknap på bagpanelet og holde den nede i
mindst fem sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne. Der er som standard
ingen adgangskode for logon til brugerinterfacet.
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ADVARSEL!
Når du nulstiller ADSL Wireless Base Station ved brug af den blå nulstillingsknap, går alle
konfigurationsindstillinger tabt, og det gælder også dine ISP-indstillinger.
Angiv en maksimal Idle Time Out (Timeout ved ledighed) (i minutter) for at definere
en maksimal tidsperiode for logon uden aktivitet.
Hvis forbindelsen er inaktiv i længere tid end den maksimale ledige periode, logger
systemet dig af, og du skal logge på igen for at få adgang til administratorinterfacet.
(Standard: 10 minutter)
Fjernstyring
Administratoradgang er som standard kun tilgængelig for brugere i dit lokale netværk.
Du kan imidlertid også styre ADSL Wireless Base Station fra en ekstern vært ved at
angive IP-adressen på en ekstern computer på dette skærmbillede. Markér
afkrydsningsfeltet Enabled (Aktiveret), angiv IP-adressen som Host Address
(Værtsadresse), og klik på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’.
Bemærk: Hvis du markerer Enable (Aktiver) og angiver IP-adressen som 0.0.0.0,
kan enhver ekstern vært styre ADSL Wireless Base Station.
Ønsker du fjernstyring via WAN IP-adresse, skal du oprette forbindelse ved hjælp af
8080. Angiv blot WAN IP-adressen efterfulgt at :8080, f.eks. 212.120.68.20:8080.
SNMP
Brug SNMP-konfigurationsskærmbilledet til at få vist og ændre parametre til SNMP
(Simple Network Management Protocol).
SNMP Community
En computer tilsluttet netværket, en såkaldt NMS (Network Management Station),
kan bruges til at få adgang til disse oplysninger. Adgangsrettigheder for agenten styres
af community-strenge. NMS skal først sende en gyldig community-streng til
godkendelse, før det er muligt at kommunikere med ADSL Wireless Base Station.

Parameter
Community

Description (Beskrivelse)
Et community-navn godkendt til
administratoradgang.

Access (Adgang)

Administratoradgang er begrænset til
læsning eller læsning/skrivning.

Valid (Gyldig)

Aktiverer/deaktiverer elementet.

Bemærk: Du kan angive op til fem community-navne.
SNMM Trap
Angiv IP-adressen på NMS for at få besked, når agenten registrerer en vigtig
begivenhed. Når der opstår en trap-situation, sender SNMP-agenten en SNMP trapmeddelelse til enhver NMS, der er angivet som trap-modtager.
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UPNP-indstillinger (Universal Plug and Play)
Med Universal Plug and Play kan en enhed automatisk, dynamisk tilslutte sig
netværket, få en IP-adresse, kommunikere sin funktionalitet og få mere at vide om
tilstedeværelsen af andre enheder og deres funktionalitet. Enheder kan direkte
kommunikere med hinanden. Dette muliggør yderligere peer-to-peernetværksfunktionalitet.

QoS
Siden QoS Settings (QoS-indstillinger) giver brugeren mulighed for at konfigurere
tildelingen af båndbredde. QoS-indstillingerne er beskrevet nedenfor:
Name (Navn)

- Viser navnet på metoden til videresendelse, f.eks. Best Effort
(Bedst mulig), Assured Forwarding (Garanteret
videresendelse) eller Expedited Forwarding (Fremskyndet
videresendelse).
Description (Beskrivelse)
- Beskriver kort den anvendte metode til
videresendelse.
Priority (Prioritet)
- Best Effort (Bedst mulig) har den laveste prioritet og er en
basal tilslutningsservice uden garantier. Expedited Forwarding
(Fremskyndet videresendelse) har højeste prioritet. Den
giver lav forsinkelse og levering af pakker med lav
forstyrrelse og lavt tab.
Bandwidth Allocation (Tildeling af båndbredde) - Du kan vælge minimum båndbredde
for hver metode til videresendelse.
Traffic mapping (Trafikfordeling)
Traffic Mapping (Trafikfordeling) giver mulighed for at beskrive op til 16 regler for
klassificering af trafik i grupper for videresendelse. Du skal angive trafiktypen,
metoden til videresendelse og en udgående VC (Virtual Connection), som denne
trafik dirigeres til.

Traffic statistics (Trafikstatistikker)
Traffic Statistics (Trafikstatistikker) viser statistikker for den udgående trafik for alle
metoder til videresendelse over en periode på 12 timer.

DDNS-indstillinger (Dynamic DNS)
DDNS-teksten ‘Domain Name (Domænenavn)’ er en serie alfanumeriske strenge, der
er adskilt med punktummer, og som svarer til adressen på en netværksforbindelse og
identificerer ejeren af adressen.
Dynamic DNS giver Internetbrugerne en metode til at knytte deres domænenavn til
en computer eller server. DDNS giver mulighed for, at dit domænenavn kan følge din
IP-adresse automatisk ved, at dine DNS-registreringer ændres, når din IP-adresse
ændres.
Sektionen Server Configuration (Serverkonfiguration) åbner automatisk de
TCP-porte, der er markeret i sektionen Virtual Server (Virtuel server).
Angiv blot IP-adressen i din server, f.eks. en webserver, og klik derefter på HTTP
Port 80, så brugerne kan få adgang til din webserver fra Internetforbindelsen.
Denne DNS-funktion styres af en DDNS-serviceudbyder. Med en DDNS-forbindelse
kan du være vært for dit eget websted, e-mail-server, FTP-sted med mere på din egen
lokation, selvom du har en dynamisk IP-adresse. (Standard: Deaktiveret)
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Routing
Disse sider definerer routing-relaterede parametre, herunder parametre for routing af
statistikker og RIP (Routing Information Protocol).
Static route parameter (Parameter til statisk routing)
1 Klik på ‘Add (Tilføj)’ for at føje en ny statisk rute til listen.
2 Klik på ‘Save Settings (Gem indstillinger)’ for at gemme konfigurationen.

RIP-parameter
RIP sender med jævne mellemrum meddelelser om routing-opdatering, samt når
netværkets topologi ændres. Når en router modtager en routing-opdatering, som
indeholder ændringer til et element, opdaterer den sin routing-tabel, så den afspejler
den nye rute. RIP-routere opdaterer kun den bedste rute til en destination.
Efter opdatering af routing-tabellen begynder router’en straks at sende routingopdateringer for at give andre netværksroutere besked om ændringen.

Routing-tabel
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Find MAC-adressen på et netværkskort
Windows 98/ME
Klik på Start/Kør. Skriv ‘winipcfg’, og tryk på tasten ENTER.
MAC-adressen findes i sektionen ‘Adapter Address (Adapteradresse)’.

Windows NT4/2000/XP
Klik på Start/programmer/Kommandoprompt. Skriv ‘ipconfig /all’, og tryk på tasten
‘ENTER’.
MAC-adressen findes i sektionen ‘Physical Address (Fysisk adresse)’.

Macintosh
Klik på System Preferences/Network (Systemindstillinger/Netværk).
MAC-adressen vises som ‘Ethernet Address (Ethernet-adresse)’ under fanen TCP/IP.

Linux
Kør kommandoen ‘/sbin/ifconfig.’

MAC-adresse
MAC-adressen kan bruges til at forhindre uønsket adgang til din trådløse basisstation.
Hvordan du gør dette forklares under MAC-filter på side 23.
MAC-adressen har formatet xx:xx:xx:xx:xx:xx, hvor x ligger i intervallet [0...9, A...F]

Hvordan opsættes et computernetværk?
De næste sider viser, hvordan du opsætter et computernetværk ved hjælp af Philips
ADSL Wireless Base Station.
Advarsel: ADSL Wireless Base Station opretter kun forbindelse mellem dine
trådløse netværksenheder. Hvordan du bruger forbindelsen er op til dig.
Opsætning af et computernetværk betragtes som en uafhængig opgave, der kræver
netværkssoftware fra andre producenter.
F.eks. den netværkssoftware som Microsoft har indbygget i Windows
operativsystemet.
Derfor skal nedenstående beskrivelse kun betragtes som et eksempel.
HVILKEN WINDOWS VERSION BRUGER DU?
1. Start opsætning af dit netværk med den computer, der anvender det nyeste
operativsystem. Den foretrukne rækkefølge er: Windows XP, Windows 2000,
Windows Me og til slut Windows 98SE.
2. Brug guiden Netværk, og lad den fremstille en diskette med netværksopsætning.
3. Du kan opsætte netværk på de resterende computere med denne diskette.
Windows XP og Windows 2000.
Se længere fremme i dette kapitel angående Windows Me og Windows 98SE.

Klik på knappen Start i Windows, og klik på ‘Kontrolpanel’ i listen.
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Dobbeltklik på ikonet ‘Netværk- og Internetforbindelser’.

Klik i listen til venstre på ‘Opsætning af et netværk hjemme eller i mindre
virksomhed’.

Guiden Netværksinstallation vises. Klik på ‘Næste’ for at fortsætte.

Netværksindstillinger i guiden
1. Læs omhyggeligt anvisningerne i guiden, og tilpas dine valg efter den type netværk,
du ønsker at installere. Brug funktionen Hjælp i guiden, hvis du har brug for flere
oplysninger, mens du bruger guiden.
2. I hvert vindue skal du klikke på ‘Næste’ for at gå til det næste trin.
3. Herunder beskriver vi nogle af de afgørende trin i guiden.
Anbring en markering for at ignorere alle brudte netværksforbindelser, før du klikker
på ‘Næste’ for at fortsætte.
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1. Angiv en beskrivelse, som hjælper dig med at genkende computeren.
2. Angiv et navn, der er forskelligt for hver computer.
3. Klik på ‘Næste’ for at fortsætte.

Angiv det samme arbejdsgruppenavn for alle computere i netværket, og klik derefter
på ‘Næste’ for at fortsætte.

Vælg at fremstille en netværksinstallationsdiskette. Klik derefter på ‘Næste’.

Klik på ‘Afslut’ for at lukke guiden og derefter bruge disketten til installation på dine
andre computere.

Sådan deles mapper i netværket: Start Windows Stifinder, og højreklik på den mappe,
du ønsker at dele i netværket. Klik på fanen ‘Deling’, og tilpas indstillingerne.
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Sådan udforskes netværket: Dobbeltklik på ikonet Netværksmiljø på Skrivebordet.
Se i hjælpen til Windows for at få flere oplysninger.

Windows 98SE og Windows Me.
Se tidligere i dette kapitel angående Windows XP og Windows 2000.
Klik på knappen Start i Windows, og klik på ‘Kontrolpanel’ i listen.

Dobbeltklik på ikonet Netværk.

Klik på fanen ‘Identifikation’.
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1.
2.
3.
4.

Angiv et navn, der er forskelligt for hver computer.
Angiv det samme arbejdsgruppenavn for alle computere i netværket.
Angiv en beskrivelse, som hjælper dig med at genkende computeren.
Klik på fanen ‘Konfiguration’ for at fortsætte.

Klik på knappen ‘Deling af filer og printere’.

Vælg de ønskede adgangsmuligheder, og klik på ‘OK’ for at fortsætte.
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Klik på ‘OK’ for at acceptere ændringerne.

Sådan deles mapper i netværket: Start Windows Stifinder, og højreklik på den mappe,
du ønsker at dele i netværket. Klik på fanen ‘Deling’, og tilpas indstillingerne.

Sådan udforskes netværket: Dobbeltklik på ikonet Netværksmiljø på Skrivebordet.
Se i hjælpen til Windows for at få flere oplysninger.
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I dette afsnit beskrives de almindelige problemer, du kan komme ud for, og mulige
løsninger på dem. ADSL Wireless Base Station kan nemt overvåges via
panelindikatorerne, så problemer kan identificeres.
Problem
Power LED-indikatoren er slukket

Løsning
• Kontrollér forbindelserne mellem ADSL Wireless Base Station, den eksterne
strømforsyning og vægstikket.
• Hvis Power-indikatoren ikke tændes, når netstikket sættes i, kan der være et
problem med stikkontakten, netledningen eller den eksterne strømforsyning.
Hvis enheden imidlertid slukkes efter at have kørt et stykke tid, skal du kontrollere
for løse netforbindelser, strømsvigt eller strømstød fra stikkontakten.
Hvis du fortsat ikke kan fastslå problemet, kan den eksterne strømforsyning muligvis
være defekt. Kontakt da Technical Support for at få assistance.

Link LED-indikatoren er slukket

• Kontrollér, at ADSL Wireless Base Station og den tilknyttede enhed er tændt.
• Kontrollér, at kablet er sat både i ADSL Wireless Base Station og den tilsluttede
enhed.
• Kontrollér, at der anvendes den rigtige kabeltype, og at længden ikke overstiger de
angivne grænseværdier.
• Kontrollér, at netværksinterfacet på den tilsluttede enhed er konfigureret til den
rigtige kommunikationshastighed og duplex-tilstand.
• Kontrollér strømforsyningen på den tilsluttede enhed og kabelforbindelserne for
mulige defekter.
Udskift en defekt strømforsyning eller et defekt kabel om nødvendigt.

Kan ikke foretage ping af ADSL Wireless
Base Station fra det tilsluttede LAN

• Kontrollér, at IP-adresserne er korrekt konfigureret.
Til de fleste anvendelser skal du bruge ADSL Wireless Base Station’s DHCPfunktion til dynamisk tildeling af IP-adresser til værtscomputere på det tilsluttede
LAN. Hvis du imidlertid konfigurerer IP-adresser på LAN’et manuelt, skal du
kontrollere, at den samme netværksadresse (netværksdel af IP-adressen) og subnetmaske anvendes til såvel ADSL Wireless Base Station som eventuelle tilsluttede
LAN-enheder.
• Kontrollér, at den enhed, du ønsker at pinge (eller hvor fra du pinger), er
konfigureret til TCP/IP.

Der kan ikke oprettes forbindelse ved
hjælp af webbrowseren

• Kontrollér, at ADSL Wireless Base Station er konfigureret med en gyldig
IP-adresse, subnet-mask og standardgateway.
• Kontrollér, at du har en gyldig netværksforbindelse til ADSL Wireless Base Station,
og at den port, du anvender, ikke er deaktiveret.
• Kontrollér netværkskablet mellem administrationsstationen og ADSL Wireless Base
Station.

Har du glemt eller mistet adgangskoden?

• Tryk på Reset-knappen på bagpanelet (hold den nede i mindst fem sekunder) for at
gendanne fabriksindstillingerne.
ADVARSEL!
Når du nulstiller ADSL Wireless Base Station ved brug af den blå nulstillingsknap, går alle
konfigurationsindstillinger tabt, og det gælder også dine ISP-indstillinger.

En trådløs pc kan ikke oprette tilknytning til • Kontrollér, at den trådløse pc har de samme SSID-indstillinger
ADSL-router
som ADSL Wireless Base Station. Se ‘Kanal og SSID’ på side 25.
• Du skal have de samme sikkerhedsindstillinger på klienterne og ADSL Wireless Base
Station. Se ‘Sikkerhed’ på side 21.
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Det trådløse netværk forstyrres ofte

• Flyt din trådløse pc tættere på ADSL Wireless Base Station for at få et bedre signal.
Hvis signalet fortsat er svagt, skal du ændre antennens vinkel.
• Der kan være interferens, som eventuelt skyldes en mikroovn eller trådløse
telefoner. Flyt interferenskilderne eller ADSL Wireless Base Station.
• Skift den trådløse kanal på ADSL Wireless Base Station.
Se ‘Kanal og SSID’ på side 25.
• Kontrollér, at antennen, stikkene og kablerne er sat helt i.

ADSL Wireless Base Station kan ikke
registreres af en trådløs klient

• Afstanden mellem ADSL Wireless Base Station
og den trådløse pc er for stor.
• Kontrollér, at den trådløse pc has samme SSID- og sikkerhedsindstillinger som
ADSL Wireless Base Station. Se ADSL Wireless Base Station.
Se ‘Kanal og SSID’ på side 25 og ‘Sikkerhed’ på side 21.

Specifikationer
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Fysiske egenskaber
Porte
– Fire 10/100 Mbps RJ-45-porte
– Én ADSL RJ-11
ADSL-funktioner
– Understøtter DMT-liniemodulation
– Understøtter Annex A Full-Rate ADSL: op til 8 Mbps indgående,
op til 1 Mbps udgående (G.992.1 &T1.413, udgave 2)
– Understøtter G.Lite ADSL: op til 1,5 Mbps indgående, op til 512 Kbps udgående
– Understøttelse af Dying GASP
ATM-funktioner
– RFC1483 Encapsulation (IP, Bridging og encapsulated routing)
– PPP over ATM (LLC & VC multiplexing) (RFC2364)
– Classical IP (RFC1577)
– Traffic shaping (UBR, CBR)
– Understøtter OAM F4/F5
– PPP over Ethernet Client
Administratorfunktioner
– Firmware-opgradering via webbaseret administration
– Webbaseret administration (konfiguration)
– Power-indikatorer
– Logføring af hændelser og historik
– Netværks-ping
Sikkerhedsfunktioner
– Adgangskodebeskyttet konfigurationsadgang
– Brugergodkendelse (PAP/CHAP) med PPP
– Firewall NAT NAPT
– VPN pass through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, PPTP)
LAN-funktioner
– IEEE 802.1d (self-learning transparent Bridging)
– DHCP-server
– DNS Proxy
– Static Routing, RIPv1 og RIP
Radiofunktioner
– Trådløst RF-modulfrekvensbånd
– 802.11g Radio: 2,4 GHz
– 802.11b Radio: 2,4 GHz
Europa - ETSI
– 2412~2472 MHz (kanal 1~kanal 13)
Modulationstype
– OFDM, CCK
Driftskanaler, der overholder 802.11b:
– 13 kanaler (ETSI)
Driftskanaler, der overholder 802.11g:
– 13 kanaler (Europa)
RF-udgangseffekt Modulationshastighed - Udgangseffekt (dBm)
802.11b - 1 Mbps (16 dBm)
802.11b - 2 Mbps (16 dBm)
802.11b - 5,5 Mbps (16 dBm)
802.11b - 11 Mbps (16 dBm)
Modulationshastighed - Udgangseffekt (dBm)
802.11g - 6 Mbps (15 dBm)
802.11g - 9 Mbps (15 dBm)
802.11g - 12 Mbps (15 dBm)
802.11g - 18 Mbps (15 dBm)
802.11g - 24 Mbps (15 dBm)
802.11g - 36 Mbps (15 dBm)
802.11g - 48 Mbps (15 dBm)
802.11g - 54 Mbps (15 dBm)
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Følsomhed Modulationshastighed Modtager 2,412 ~ 2,484 GHz Følsomhed (dBm)
802.11b - 1 Mbps - (90 dBm)
802.11b - 2 Mbps - (88 dBm)
802.11b - 5,5 Mbps - (85 dBm)
802.11b - 11 Mbps - (84 dBm)
Modulationshastighed - Modtagerfølsomhed Følsomhed typisk (dBm)
802.11g - 6 Mbps - (88 dBm)
802.11g - 9 Mbps - (87 dBm)
802.11g - 12 Mbps - (84 dBm)
802.11g - 18 Mbps - (82 dBm)
802.11g - 24 Mbps - (79 dBm)
802.11g - 36 Mbps - (75 dBm)
802.11g - 48 Mbps - (68 dBm)
802.11g - 54 Mbps - (68 dBm)

Miljø
Overholder følgende standarder:
Temperatur: IEC 68-2-14
0 til 50 grader C (Standard drift)
-40 til 70 grader C (Ikke i drift)
Fugtighed
10% til 90% (ikke-kondenserende)
Vibration
IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
Stød:
IEC 68-2-29
Fald
IEC 68-2-32
Indgangseffekt
12 V 1 A
IEEE-standarder
IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d
ITU G.dmt
ITU G.Handshake
ITU T.413 udgave 2 - ADSL full rate
Standards Conformance Electromagnetic Compatibility
CE, ETSI, R&TTE, ETS 300 328, ETS 300 826
Sikkerhed
EN60950
Internet-standarder
RFC 826 ARP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 768 UDP
RFC 793 TCP
RFC 783 TFTP
RFC 1483 AAL5 Encapsulation
RFC 1661 PPP
RFC 1866 HTML
RFC 2068 HTTP
RFC 2364 PPP over ATM
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