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1 ADSL-portti
ADSL-portti (RJ-11). Kytke ADSL-linjasi tähän porttiin.

2 Virtaliitäntä
Kytke mukana oleva verkkolaite tähän liitäntään.
Varoitus: Vääräntyyppisen verkkolaitteen käyttö saattaa vahingoittaa 

langatonta ADSL-Modem Router.

3 Palautuspainike (Reset)
Tällä painikkeella laite käynnistetään uudelleen, ja asetukset palautuvat tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin. Uudelleenkäynnistys
ilman että menetät luomiasi asetuksia, katso ‘Reset’ sivuilla 28 ja 29.

4 LAN-portit
10/100 Ethernet-portit (RJ-45). Kytke lähiverkkoosi kuuluvat laitteet (esim. tietokone, verkkokeskus tai kytkin) näihin
portteihin.
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Onnittelut, olet ostanut Philipsin langattoman ADSL-Modem Router, jäljempänä
‘langaton ADSL-Modem Router’. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota käyttöösi
tehokkaan, mutta silti yksinkertaisen viestintälaitteen oman lähiverkkosi (LAN)
liittämiseksi Internetiin. Tämä reititin tarjoaa sopivan ja tehokkaan ratkaisun jokaiselle,
joka haluaa samoilla Internetissä turvallisesti.

Langaton ADSL-Modem Router
Langattoman ADSL-Modem Router avulla usean käyttäjän on mahdollista päästä
Internetiin jakamalla yksittäisen käyttäjän tili. Laitteessa on tuki sekä langallisille että
langattomille laitteille. Uuden tekniikan ansiosta langaton yhteys on turvallinen:
käytössä on Wired Equivalent Privacy (WEP) -salaus, WiFi Protected Access
(WPA/WPA2) -salaus ja MAC-osoitteen suodatus. Laite on helppo asentaa
muutamassa minuutissa.

Ominaisuudet ja edut
• Internet-yhteys ADSL-linjaan RJ-11 ADSL-portin kautta
• Lähiverkkoyhteys neljän 10/100 Mbps:n Ethernet-portin kautta
• Sisäinen IEEE 802.11g langaton verkkosovitin
• DHCP dynaamisia IP-asetuksia varten ja DNS verkkotunnuksen kartoitukseen
• Palomuuri, jossa tilakas paketin tarkastus (Stateful Packet Inspection), asiakkaan

etuoikeus, tunkeutumisen havaitseminen ja NAT
• NAT mahdollistaa myös usean käyttäjän Internet-käytön yhden käyttäjätilin kautta

ja virtuaalipalvelintoiminnan (tarjoaa suojatun pääsyn Internet-palveluihin, kuten
www:hen, FTP:hen, sähköpostiin ja Telnetiin).

• VPN-tunnelointi (IPSec-ESP tunnelointimoodi, L2TP, PPTP)
• Käyttäjän määriteltävissä oleva, tunnelin aistiva sovellus tukee sovelluksia, jotka

vaativat useita yhteyksiä.
• Helppo asennus selaimen avulla kaikissa käyttöjärjestelmissä, joissa on TCP/IP-tuki.
• Yhteensopiva kaikkien suosittujen Internet-sovellusten kanssa

Sovellukset
Langaton ADSL-Modem Router tarjoaa monia edistyneitä verkostointiominaisuuksia:

Langaton ja langallinen lähiverkko
Langaton ADSL-Modem Router tarjoaa yhteydet 10/100 Mbps:n laitteisiin sekä
langattomiin IEEE 802.11g -yhteensopiviin laitteisiin, minkä ansiosta verkon luominen
pientoimistoon tai kotiin on helppoa.

Internetin käyttö
Laite tukee Internet-käyttöä ADSL-linjan kautta. Koska monet DSL-palveluntarjoajat
käyttävät PPPoE- or PPPoA-tiedonsiirtoprotokollaa viestintään loppukäyttäjien kanssa,
langattomassa ADSL-Modem Routerssa on sisäänrakennetut asiakkaat näitä
protokollia varten, jolloin niitä ei tarvitse asentaa tietokoneelle.

Jaettu IP-osoite
Langaton ADSL-Modem Router mahdollistaa jopa 253 käyttäjän pääsyn Internetiin
yhden ainoan jaetun IP-osoitteen kautta. Useat verkossasi olevat käyttäjät voivat selata
www-sivustoja samaan aikaan käyttämällä vain yhtä ISP-tiliä.

Virtuaalipalvelin
Jos sinulla on kiinteä IP-osoite, voit asettaa langattoman ADSL-Modem Router
toimimaan verkko-osoitemuunnosten virtuaalisena isäntänä. Etäkäyttäjät pääsevät
käyttämään sivustollasi olevia eri palveluja käyttämällä pysyvää IP-osoitetta. Langaton
ADSL-Modem Router voi sitten riippuen pyydetystä palvelusta (tai porttinumerosta)
reitittää pyynnön asianmukaiselle palvelimelle (toiseen sisäiseen IP-osoitteeseen). Tämä
suojaa verkkosi hakkerien suorilta hyökkäyksiltä ja tarjoaa joustavuutta hallintaan, kun
voit muuttaa sisäisiä IP-osoitteita, ilman että tämä vaikuttaa ulkopuoliseen pääsyyn
verkkoosi.

DMZ-isäntätuki
Mahdollistaa verkkokoneen täydellisen avaamisen Internetiin. 
Tätä toimintoa käytetään, jos NAT ja palomuurisuojaus estävät Internet-sovelluksen
oikean toiminnan.

Johdanto
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Turvallisuus
Langaton ADSL-Modem Router tukee turvallisuuspiirteitä, jotka estävät tiettyjen
käyttäjien Internet-käytön tai suodattavat kaikki tiettyä palveluja koskevat pyynnöt,
joita verkkovastaava ei halua välittää. Langattoman ADSL-Modem Router palomuuri
estää myös tavallisimmat hakkerointiyritykset, muun muassa seuraavat: IP Spoofing,
Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback,
Snork Attack, TCP null scan ja TCP SYN flooding. WEP (Wired Equivalent Privacy),
WPA/WPA2 (WiFi Protected Access), SSID, ja MAC-suodatus antavat turvaa
langattomaan verkkoon.

Tärkeitä tietoja
• Asenna ja kytke tuote Pikaopas-kappaleen ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. 

Näin asennus sujuu helpoimmin ja vältyt monilta teknisiltä ongelmilta.
• Lue tämä opas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta ADSL-asemaa, ja

säilytä se myöhempää tarvetta varten.
• Tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeista voi olla apua asetusten

määrittelyn ja asennuksen aikana.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia
• Suojaa laite liialliselta kosteudelta, sateelta, hiekalta ja kuumuudelta.
• Laite ei saa altistua tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Laitteen päälle ei saa sijoittaa

mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita tai astioita.
• Älä sijoita laitetta lämmityslaitteen lähettyville eikä suoraan auringonvaloon.
• Jätä laitteen ympärille tarpeeksi tilaa riittävää ilmankiertoa varten.
• Älä avaa laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on teknisiä ongelmia.

Ympäristötietoa
Olemme luopuneet kaikista tarpeettomista pakkausmateriaaleista. Pakkaus koostuu
kolmesta helposti erotettavasta ainesosasta: pahvi (laatikko), polystyreenivaahtomuovi
(pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovilevy). Alaan erikoistunut yritys
voi kierrättää pakkauksesi materiaalit. Noudata pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden
paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä annettuja paikallisia
säännöksiä.

Pakkauksen sisältö
Tarkista, että langattoman Modem Router pakkauksessa ovat mukana kaikki seuraavat
tarvikkeet. Ne toimitetaan langattoman Modem Router asennuksen ja käytön
helpottamiseksi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos joku tarvikkeista puuttuu.

• Philips langaton ADSL-Modem Router
• Verkkolaite
• Yksi luokan 5 Ethernet-kaapeli (RJ-45)
• Puhelinliitäntäkaapeli (RJ-11)
• Pikaopas
• CD, jossa Käyttöopas

Vastuuvapauslauseke
Philips toimittaa tämän tuotteen sellaisenaan, ilman mitään nimenomaista tai välillistä
takuuta, ja torjuu muun muassa mutta ei yksinomaan välilliset takuut sopivuudesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Philips ei ole vastuussa mistään vahingoista, olivatpa ne suoria, epäsuoria, tahattomia,
erityisiä, esimerkinomaisia tai seuraamuksellisia (mukaan lukien mutta ei näihin
rajoittuen korvaavan tuotteen hankintakulut, tietojen, datan tai liikevoiton menetykset
tai liiketoiminnan keskeytyminen) ja olivatpa ne aiheutuneet mistä syystä tahansa tai
minkään vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan opin perusteella, ei sen enempää
sopimukseen perustuen kuin ankaran vastuun tai sopimussuhteen ulkopuolisen
vahingonkorvausvastuun perusteella (johtuipa vahingonkorvausvelvollisuus
huolimattomuudesti tai muusta syystä), jotka ovat jollain lailla seurausta tämän
tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisikin varoitettu.

Philips ei myöskään takaa tähän tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin,
grafiikan, havainnollistavien esimerkkien, linkkien tai muiden kohteiden
virheettömyyttä tai täydellisyyttä. 

FCC säteilyaltistuslausuma:
Tämä laitteisto on niiden rajojen mukainen, jotka FCC on asettanut valvomattoman
ympäristön säteilyaltistuksesta. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten,
että vartalosi on vähintään 20 cm:n etäisyydellä säteilyn lähteestä.
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Järjestelmävaatimukset
• Internet-palveluntarjoajasi asentama ADSL-linja
• Tietokone, joka käyttää kiinteää IP-osoitetta tai dynaamista DHCP:n kautta

määritettävää IP-osoitetta sekä palveluntarjoajasi antamaa yhdyskäytäväosoitetta ja
DNS-palvelinosoitetta.

• 10/100 Mbps:n verkkosovittimella, USB–Ethernet-muuntimella tai langattomalla
IEEE 802.11g -verkkosovittimella varustettu tietokone

• TCP/IP-verkkoprotokolla asennettuna jokaiselle tietokoneella, jolta käytetään
Internetiä

• Yhdellä verkkosi tietokoneista asennettuna selainohjelma, joka sallii Javan, kuten
Microsoft Internet Explorer 5.5 tai myöhempi tai Netscape 4.7 tai myöhempi,
langattoman ADSL-Modem Router asetusten määrittämistä varten.

Laitekuvaus
Langattomassa ADSL-Modem Routerssa on sisäinen ADSL-modeemi, ja se kytketään
Internetiin tai etäpalvelimeen RJ-11 WAN-porttinsa kautta. Se voidaan kytkeä suoraan
tietokoneeseesi tai lähiverkkkoon käyttäen yhtä sen neljästä 10/100 Ethernet LAN-
portista.

Tieto voi liikkua lähiverkkoosi liitettyjen laitteiden välillä jopa 100 Mbps:n nopeudella
10/100 Ethernet-porttien kautta ja 108 Mbps:n nopeudella sisäisen langattoman
verkkosovittimen kautta.

Langattoman ADSL-Modem Router etupaneelissa on merkkivalot virtakytkentää ja eri
portteja varten, mikä helpottaa asennusta ja verkon ongelmien etsintää. Lisäksi sen
takapaneelissa on seuraavat portit:

1 ADSL-portti
ADSL-portti (RJ-11). Kytke ADSL-linjasi tähän porttiin.

2 Virtaliitäntä
Kytke mukana oleva verkkolaite tähän liitäntään.
Varoitus: Vääräntyyppisen verkkolaitteen käyttö saattaa vahingoittaa 

langatonta ADSL-Modem Routera.
3 Palautuspainike (Reset)

Tällä painikkeella laite käynnistetään uudelleen, ja asetukset palautuvat tehtaalla
asetettuihin oletusarvoihin. Uudelleenkäynnistys ilman että menetät luomiasi
asetuksia, katso ‘Reset’ sivuilla 28 ja 29.

4 LAN-portit
10/100 Ethernet-portit (RJ-45). Kytke lähierkkoosi kuuluvat laitteet (esim.
tietokone, verkkokeskus tai kytkin) näihin portteihin.

LED-merkkivalot
Oheinen kuva ja taulukko havainnollistavat etupaneelissa olevia virta- ja
porttimerkkivaloja.

Merkkivalo Tila Kuvaus
Virta On Virta päällä, normaali toiminta

Off Virta kytketty pois tai toimintahäiriö

ADSL (DSL sync) On ADSL-yhteys toimii.
Vilkkuu Käynnistyy
Off ADSL-yhteys on poikki.

Online On Yhteys toimii.
Vilkkuu Lähetetään/vastaanotetaan tietoa.
Off Ei tiedonsiirtoa. 

Langaton On Yhteys toimii.
Vilkkuu Lähetetään/vastaanotetaan tietoa.
Off Ei tiedonsiirtoa. 

LAN 1–4 On Ethernet-yhteys toimii.
Vilkkuu Lähetetään/vastaanotetaan tietoa.
Off Yhteys ei toimi. 

ISP-asetukset
Hanki seuraavat tiedot Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP), ennen kuin asennat
langattoman ADSL-Modem Router:
• ISP-tilin käyttäjänimi ja salasana
• Protokolla, kapselointi ja VPI/VCI-arvot
• DNS-palvelinosoite
• IP-osoite, aliverkkopeite ja oletusyhdyskäytävä (ainoastaan kiinteän IP-osoitteen

käyttäjille)

Asennus

L1 L2 L3 L4
POWER   ADSL  ONLINE WIRELESS
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Järjestelmän kytkentä
Langaton ADSL-Modem Router voidaan sijoittaa mihin tahansa sopivaan paikkaan
toimistossasi tai kodissasi. Erityisiä kaapeleita tai jäähdytystä ei tarvita. Seuraavia
ohjeita on kuitenkin noudatettava:
• Älä sijoita langatonta ADSL-Modem Router lämmityslaitteen läheisyyteen.
• Älä sijoita langatonta ADSL-Modem Router pölyiseen tai märkään ympäristöön.

Muista myös katkaista virta, irrottaa virtajohto pistorasiasta ja varmistaa, että kätesi
ovat kuivat, ennen kuin asennat langattoman ADSL-Modem Router.

ADSL-linjan kytkentä
Liitä mukana toimitettu RJ-11-kaapeli ADSL-mikro-/jakosuotimesta langattoman
ADSL-Modem Router ADSL-porttiin. Varmista, että ADSL RJ-11-kaapelin liittimen
kieli loksahtaa kunnolla paikoilleen.

Puhelinlinjan asetukset

Full-Rate-yhteyden asennus
IJos käytät Full-Rate-liittymää (G.dmt), palveluntarjoajasi liittää ulkopuolisen ADSL-
linjan data-/puhesuotimeen. Tässä tapauksessa voit kytkeä puhelimesi ja tietokoneesi
suoraan suotimeen ohessa kuvatulla tavalla: 

Kuva 2-3. Asennus suotimen kanssa

Asennus ilman suodinta
Jos käytät suotimetonta liitäntää (G.lite), palveluntarjoajasi liittää ulkopuolisen 
ADSL-linjan suoraan puhelinjärjestelmääsi. 
Tässä tapauksessa voit kytkeä puhelimesi ja tietokoneesi suoraan tulevaan ADSL-
linjaan, mutta sinun on lisättävä alipäästösuodattimet puhelimiisi alla kuvatulla tavalla:

Kuva 2-4. Asennus ilman suodinta

Verkon liitäntä Ethernet-kaapelilla
Langattoman ADSL-Modem Router neljä LAN-porttia tunnistavat automaattisesti 1
0 Mbps:n Ethernet-yhteysnopeuden tai 100 Mbps:n Fast Ethernet -yhteysnopeuden,
samoin kuin vuorosuuntaisen tai kaksisuuntaisen siirtomoodin. 

Kytke jokin langattoman ADSL-Modem Router neljästä LAN-portista RJ-45-kaapelilla
tietokoneesi Ethernet-sovittimeen. Vaihtoehtoisesti kytke jokin langattoman 
ADSL-Modem Router LAN-porteista Ethernet-verkkokeskukseen tai -kytkimeen ja
liitä sitten tietokoneesi tai muu verkkolaite verkkokeskukseen tai -kytkimeen. 
Varmista, että ADSL RJ-45-kaapelin liittimen kieli loksahtaa kunnolla paikoilleen.

Varoitus: Älä liitä puhelinkaapelin liitintä RJ-45-porttiin. Se voi vahingoittaa langatonta
ADSL-Modem Routera.

Huomautuksia: 
– Käytä kaikissa 10/100 Ethernet-porteissa 100 ohmin suojattua tai suojaamatonta

kierrettyä parijohtoa, jossa on RJ-45-liitin. Käytä 10 Mbps:n nopeudella luokan 3, 4 tai 5
liittimiä ja 100 Mbps:n nopeudella luokan 5 liittimiä.

– Varmista, että mikään parijohto ei ole yli 100 metrin (328 jalan) pituinen.

Verkkolaitteen kytkentä
Kytke verkkolaite langattoman ADSL-Modem Router takana olevaan tuloliittimeen ja
toinen pää virtalähteeseen.

Tarkista, että etupaneelissa oleva virran merkkivalo palaa. Jos merkkivalo ei pala, katso
sivulla 42 olevaa tarkistusluetteloa.

Jos sähkönjakelu keskeytyy, langaton ADSL-Modem Router käynnistyy automaattisesti
uudelleen ja aloittaa toiminnan, heti kun virtalähde taas toimii.
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Sen jälkeen kun olet tehnyt laitteistoasennuksen ja kytkenyt kaikki verkkolaitteesi,
sinun on määritettävä tietokoneesi asetukset sen kytkemiseksi langattomaan 
ADSL-Modem Router.
Katso: ‘Windows 98/ME’ sivulla 9

‘Windows NT 4.0’ sivulla 12
‘Windows 2000’ sivulla 14
‘Windows XP’ sivulla 14
‘Langattomat sovittimet’ sivulla 17

TCP/IP-asetukset
Jotta pääset Internetiin langattoman ADSL-Modem Router kautta, sinun on asetettava
lähiverkossasi olevien tietokoneiden verkkoasetukset käyttämään samaa IP-aliverkkoa
kuin langaton ADSL-Modem Router. IP-asetusten oletusarvot langatonta ADSL-
Modem Router varten ovat 

IP-osoite 192.168.1.1
Aliverkon peite (Subnet Mask) 255.255.255.0
DHCP-toiminto Enable
DHCP IP varantoalue (Pool Range) 192.168.1.2–192.168.1.254

Huomautus: Näitä asetuksia voidaan muuttaa vastaamaan verkkosi vaatimuksia, mutta
sinun on asetettava ainakin yksi tietokone käyttämään langattoman ADSL-
Modem Router www-asetusliitäntää voidaksesi tehdä tarvittavat muutokset.
(Katso ohjeet langattoman ADSL-Modem Router asetusten määrittämiseksi
kohdasta ‘Langattoman ADSL-Modem Router asetukset’ sivulla 20.

Windows 98/ME
Voi olla, etteivät tässä osassa annetut ohjeet täysin vastaa Windows-versiotasi. 
Tämä johtuu siitä, että eri vaiheet ja näytön näkymät on otettu Windows 98:sta. 
Windows Millennium Edition on samantapainen mutta ei täysin samanlainen kuin

Windows 98.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Control Panel.

2 Control Panel -ikkunassa kaksoisnapsauta Network-kuvaketta.

Asiakastietokoneen asetukset
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3 Kaksoisnapsauta Network-ikkunassa välilehdellä Configuration sitä TCP/IP-
kohdetta, joka vastaa verkkokorttiasi. 

4 Valitse TCP/IP-ikkunassa välilehti IP Address. Jos ‘Obtain an IP address
automatically’ (Hae IP-osoite automaattisesti) on jo valittu, tietokoneessasi on jo
asetukset DHCP-palvelinta varten. Jos ei ole, valitse tämä vaihtoehto. 

5 Windows voi tarvita Windows 98/ME -CD-levyä kopioidakseen joitakin tiedostoja. 
Kopioinnin jälkeen järjestelmä kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen
uudelleen. Napsauta Yes, ja tietokone käynnistyy uudelleen. 

IP-asetukset langattomasta ADSL-Modem Router
Nyt kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan ADSL-Modem
Router, sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP IP-
asetukset ja korvaamalla ne langattoman ADSL-Modem Router asetuksilla, voit myös
varmistaa, että olet asettanut tietokoneesi oikein.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Run...

2 Kirjoita ‘WINIPCFG’ ja napsauta OK.
Saattaa kestää sekunnin pari, ennen kuin IP-asetusikkuna tulee näkyviin.
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3 Valitse verkkokorttisi IP-asetusikkunan pudotusvalikosta. Napsauta ensin Release ja
sitten Renew. Tarkista, että IP-osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, Subnet Mask on
255.255.255.0 ja Default Gateway on 192.168.1.1. Nämä arvot takaavat, että
langaton ADSL-Modem Router toimii. Napsauta OK sulkeaksesi IP-asetusikkunan.

Windows NT 4.0
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Control Panel.

2 Kaksoisnapsauta Network-kuvaketta.

3 Valitse Network-ikkunassa välilehti Protocols. 
Kaksoisnapsauta kohtaa TCP/IP Protocol.

4 Kun Microsoft TCP/IP Properties -ikkuna avautuu, 
valitse välilehti IP Address.

5 Varmista, että Ethernet-sovittimesi on valittuna Adapter-pudotusvalikossa.
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6 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ (Hae IP-osoite automaattisesti) on jo
valittu, tietokoneessasi on jo asetukset DHCP-palvelinta varten. Jos ei, valitse tämä
vaihtoehto ja napsauta ‘Apply’.

7 Napsauta välilehteä DNS nähdäksesi ensisijaisen ja toissijaisen DNS-palvelimen. 
Merkitse nämä arvot muistiin ja napsauta sitten ‘Remove.’ Napsauta ‘Apply’, ja
sitten ‘OK’.

8 Windows voi kopioida joitakin tiedostoja ja kehottaa sitten sinua käynnistämään
järjestelmän uudelleen. Napsauta Yes, ja tietokone käynnistyy uudelleen. 

HTTP Proxy pois käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi ominaisuus ‘HTTP Proxy’ on poissa
käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään langattoman ADSL-
Modem Router HTML-asetussivut (katso ‘Internet Explorer’ sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta ADSL-Modem Router
Nyt kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan ADSL-Modem
Router, sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP IP-
asetukset ja korvaamalla ne langattoman ADSL-Modem Router asetuksilla tarkistat,
että olet asettanut tietokoneesi oikein.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.

3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Tarkista, että 
IP-osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, Subnet Mask on 255.255.255.0 ja 
Default Gateway on 192.168.1.1.
Nämä arvot takaavat, että langaton ADSL-Modem Router toimii.
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4 Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan. 
Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan ADSL-Modem
Router.

Windows 2000
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Network and Dial-Up Connections.

2 Napsauta kuvaketta, joka vastaa yhteyttä langattomaan ADSL-Modem Router.

3 Yhteyden tilaa osoittava näyttö avautuu. Napsauta Properties.

4 Kaksoisnapsauta Internet Protocol (TCP/IP).

5 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ (Hae IP-osoite automaattisesti) on jo
valittu ja ‘Obtain DNS server address automatically’ (Hae DNS-osoite
automaattisesti) on jo valittu, tietokoneessasi on jo asetukset DHCP-palvelinta
varten. Jos ei ole, valitse tämä vaihtoehto.

HTTP Proxy pois käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi ominaisuus ‘HTTP Proxy’ on poissa
käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään langattoman 
ADSL-Modem Router HTML-asetussivut (katso ‘Internet Explorer’ sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta ADSL-Modem Router
Nyt kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan ADSL-Modem
Router, sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP 
IP-asetukset ja korvaamalla ne langattoman ADSL-Modem Router asetuksilla varmistat,
että olet asettanut tietokoneesi oikein.
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1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.

3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Tarkista, että IP-
osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, Subnet Mask on 255.255.255.0 ja Default
Gateway on 192.168.1.1. 

Nämä arvot takaavat, että langaton ADSL-Modem Router toimii.

4 Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan ADSL-Modem Router.

Windows XP
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Control Panel.

2 Napsauta Control Panel -ikkunassa Network and Internet Connections.

3 Network Connections -ikkuna avautuu. Kaksoisnapsauta tämän laitteen yhteyttä.

4 Valitse yhteyden tilaa osoittavalla näytöllä kohta Properties.

5 Kaksoisnapsauta Internet Protocol (TCP/IP).

6 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ (Hae IP-osoite automaattisesti) on jo
valittu ja ‘Obtain DNS server address automatically’ (Hae DNS-osoite
automaattisesti) on jo valittu, tietokoneessasi on jo asetukset DHCP-palvelinta
varten. Jos ei ole, valitse tämä vaihtoehto.

HTTP Proxy pois käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi ominaisuus ‘HTTP Proxy’ on poissa
käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään langattoman ADSL-
Modem Router HTML-asetussivut (katso ‘Internet Explorer’ sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta ADSL-Modem Router
Nyt kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan ADSL-Modem
Router, sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP IP-
asetukset ja korvaamalla ne langattoman ADSL-Modem Router asetuksilla varmistat,
että olet asettanut tietokoneesi oikein.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.
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3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Tarkista, että IP-
osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, Subnet Mask on 255.255.255.0 ja Default Gateway
on 192.168.1.1. Nämä arvot takaavat, että langaton ADSL-Modem Router toimii.
Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan ADSL-Modem Router.

Macintosh-tietokoneen asetukset
Voi olla, että nämä ohjeet eivät täysin vastaa käyttöjärjestelmääsi. Tämä johtuu siitä,
että eri vaiheet ja näytön näkymät on luotu Mac OS 10.2 -käyttöjärjestelmällä. Mac
OS 7.x ja sitä myöhemmät versiot ovat samankaltaisia mutta eivät välttämättä täysin
samanlaisia kuin Mac OS 10.2.

Noudata näitä ohjeita:

1 Vedä alas Apple-valikko. Napsauta System Preferences.

2 Kaksoisnapsautta Systems Preferences -ikkunassa Network-kuvaketta.

3 Jos ‘Using DHCP Server’ on jo valittuna Configure-kentässä, tietokoneesi on jo
asetettu käyttämään DHCP-palvelinta. Jos ei ole, valitse tämä vaihtoehto.

4 Uudet asetuksesi näkyvät TCP/IP-välilehdellä. Tarkista, että IP-osoitteesi on nyt
192.168.1.xxx, Subnet Mask on 255.255.255.0 ja Default Gateway on 192.168.1.1.
Nämä arvot takaavat, että langaton ADSL-Modem Router toimii. 

5 Sulje Network-ikkuna.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan ADSL-Modem Router.
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HTTP Proxy pois käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi ominaisuus ‘HTTP Proxy’ on poissa
käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään langattoman ADSL-
Modem Router HTML-asetussivut. Seuraavaksi asetetaan Interent Explorer. 

Internet Explorer

1 Avaa Internet Explorer ja napsauta Stop-painiketta. 
Napsauta Explorer/Preferences.

2 Valitse Internet Explorer Preferences -ikkunan Network- kohdasta Proxies.

3 Poista kaikki valinnat ja napsauta OK.

Langattoman sovittimen asetukset
SNA6640-laitteen avulla voit ottaa langattoman yhteyden käyttämällä langatonta Wi-
Fi-sovitinta. Lue langattoman Wi-Fi-sovittimesi käyttöoppaasta ohjeet siitä, miten
sovitin liitetään SNA6640-laitteeseen.

HTTP Proxy pois käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi ominaisuus ‘HTTP Proxy’ on poissa
käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään langattoman ADSL-
Modem Router HTML-asetussivut. Seuraavaksi asetetaan Interent Explorer. 

Internet Explorer
1 Avaa Internet Explorer

2 Napsauta Stop -painiketta, napsauta sitten Tools/Internet Options.

3 Napsauta Internet Options -ikkunassa välilehteä Connections. 
Napsauta seuraavaksi LAN Settings... -painiketta.
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4 Poista kaikki valinnat.

5 Napsauta OK ja sitten uudelleen OK sulkeaksesi Internet Options -ikkunan.

6 Navigoi langattomalle ADSL-Modem Routerlle kirjoittamalla URL-osoitteeksi
http://192.168.1.1.



FIN

18

Langattoman ADSL-Modem Router asennus

Asennusavustaja

Aluksi
Varmista, että sinulla on voimassa oleva ADSL-liittymätilaus ja että langaton ADSL-
Modem Router on liitetty ADSL-puhelinlinjaan. Varmista, että kaapeli on kytketty
oikein katsomalla langattoman Modem Router etupaneelissa olevaa valoa. ASDL-valon
pitäisi palaa yhtäjaksoisesti noin 1 minuutin kuluttua. 

Langattomat asetukset
Vaiheessa 2 voit muuttaa langattoman ADSL-Modem Router langattomia asetuksia.
Asennuksen helpottamiseksi on suositeltavaa säilyttää oletusasetukset. Jos
myöhemmin haluat muuttaa langattomia asetuksia, voit tehdä niin langattoman ADSL-
Modem Router valikon kautta.

ADSL-asetukset
Vaiheessa 3 sinun on syötettävä ADSL-ISP-liittymääsi soveltuvat asetukset.
Asennuksen helpottamiseksi voit valita Internet-palveluntarjoajasi etukäteen
määritetystä maakohtaisten Internet-palveluntarjoajien luettelosta. 

Jos Internet-palveluntarjoajasi ei ole luettelossa, voit syöttää tiedot itse. Valitse silloin
kohdassa ‘Country’ vaihtoehto ‘others’ ja valitse ‘Internet Service Provider’
-luettelosta se ADSL-protokolla, jota Internet-palveluntarjoajasi käyttää (tieto löytynee
palveluntarjoajaltasi saamistasi asiakirjoista). 

Vahvistus
Vaiheessa 4 näytölle tulevat syöttämäsi ADSL-asetukset, joita käytetään langattoman
ADSL-Modem Router asettamiseen. Tarkista, että asetukset vastaavat tietoja, jotka
sait ADSL-Internet-palveluntarjoajaltasi. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta Back-
painiketta ja palaa vaiheeseen 3.

Sen jälkeen, kun olet napsauttanut ‘SAVE SETTINGS’, näytölle tulee viesti ‘Your data
is being saved’.
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Yhteystila
Vaiheessa 5 näet, onko sinulla Internet-yhteys vai ei. 

Jos sinulla on yhteys, näet seuraavan viestin. 

Jos yhteys epäonnistui, näet seuraavan viestin. 

Varmista, että ADSL-linjasi on toiminnassa ja 
että olet syöttänyt oikeat  ISP-asetukset. 
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Langattoman ADSL-Modem Router asetukset

ADSL-/Internet-asetukset

ADSL-tila
Napsauta kohtaa ‘ADSL Status’, joka sijaitsee näytön vasemmassa reunassa. Päävalikko
on vasemmalla puolella ja kuvailevat tiedot ovat oikealla puolella.

ISP-asetukset
Syötä tähän virtuaalisen ATM-yhteyden parametrit.

Parametrit
Tällä sivulla voit määrittää ne ADSL-standardit, joiden mukaan toimitaan. Voit erikseen
asettaa tietyn standardin tai voit valita ‘Automatic’, jolloin etä-DSLAM:n kanssa
neuvotellaan automaattisesti.

DNS 
Verkkotunnuspalvelimia (DNS) käytetään yhdistämään tietty verkkotunnus (esim.
www.philips.com) IP-osoitteeseen (esim. 64.147.25.20). DNS-osoite asetetaan yleensä
automaattisesti. Ellei näin ole, Internet-palveluntarjoajasi toimittaa sinulle yhden tai
useamman DNS-osoitteen.
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Turvallisuus

Palomuuri
Langattoman ADSL-Modem Router palomuuri tutkii paketit sovellustasolla ja säilyttää
tiedot TCP- ja UDP-istunnoista, myös aikakatkaisuista ja aktiivisten istuntojen
määrästä, ja sen avulla voidaan havaita tietyn tyyppiset verkkohyökkäykset.

Verkkohyökkäyksiä, jotka estävät pääsyn verkkolaitteeseen, kutsutaan
palvelunestohyökkäyksiksi (Denial-of-Service (DoS). Palvelunestohyökkäykset on
suunnattu laitteisiin ja verkkoihin, joilla on yhteys Internetiin. Niiden tavoitteena ei ole
varastaa tietoa vaan lamauttaa laite tai verkko, niin että niiden käyttäjillä ei enää ole
pääsyä verkkoresursseihin.

Langattoman ADSL-Modem Router palomuuri suojaa seuraavilta DoS-hyökkäyksiltä: IP
Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port
loopback, Snork Attack, TCP null scan ja TCP SYN flooding.

Palomuuri ei merkittävästi vaikuta järjestelmän tehoon, joten suosittelemme, että
pidät sen käytössä suojataksesi verkkoasi. Valitse Enable (ota käyttöön) ja napsauta
‘SAVE SETTINGS’ -painiketta avataksesi Firewall-alivalikot. 

Pääsyn valvonta
Pääsyn valvonnan (Access Control) avulla käyttäjät voivat määrittää, minkälainen
ulospäin suuntautuva liikenne sallitaan WAN-liitännän kautta. Oletusarvo on sallia
kaikki liikenne ulospäin.

Lisätäksesi tietokoneen suodatustaulukkoon:

1 Napsauta Access Control -näytöllä ‘Add PC’.

2 Määritä asiakastietokonepalveluja varten asianmukaiset asetukset.

3 Napsauta ‘OK’ ja sen jälkeen ‘SAVE SETTINGS’ tallentaaksesi asetukset.

MAC-suodatus
Langattoman ADSL-Modem Router avulla voidaan rajoittaa verkkoonpääsyä myös
MAC-osoitteen perusteella. MAC-suodatustaulukon avulla langattomaan ADSL-
Modem Router voidaan syöttää enintään 32 MAC-osoitetta, joille ei anneta pääsyä
WAN-porttiin.

1 Napsauta Yes ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön tai No estääksesi sen.

2 Syötä MAC-osoite annettuun tilaan ja vahvista napsauttamalla ‘Save Settings’.

URL-esto
Langattoman ADSL-Modem Router avulla käyttäjä voi estää pääsyn www-sivustolle
syöttämällä joko koko URL-osoitteen tai pelkän avainsanan. Tällä ominaisuudella
voidaan estää lapsia pääsemästä väkivaltaisille tai pornografisille www-sivustoille.

Voit määrittää tähän enintään 30 sivustoa.



FIN

22

Ajoitussääntö
Voit suodattaa paikallisasiakkaiden Internet-pääsyä sääntöjen perusteella. Jokainen
pääsynvalvontasääntö voidaan aktivoida ennalta määrättyyn aikaan. Määritä aikataulu
tällä sivulla ja sovella sääntöä käytönvalvontasivulla.

Tunkeutumisen havaitseminen

Tunkeutumisen havaitseminen
Tilakas paketintarkastus (Stateful Packet Inspection, SPI) ja palvelunestohyökkäykset
torjuva palomuurisuojaus (Anti-DoS firewall protection).
(Oletus: Enabled) – Langattoman ADSL-Modem Router tunkeutumisen
havaitsemisominaisuus rajoittaa tulevan liikenteen pääsyä WAN-porttiin. 
Kun SPI-ominaisuus on käytössä, kaikki tulevat paketit torjutaan, lukuun ottamatta
pakettityyppejä, jotka on merkitty SPI-osassa.

RIP (Routing Information Protocol) -vika (RIP Defect) (Oletus: Disabled) – Jos reititin
ei tunnista RIP-pyyntöpakettia, se pidetään sisääntulojonossa eikä sitä vapauteta.
Kasautuneet paketit voivat saada sisääntulojonon täyttymään, mikä aiheuttaa kaikille
protokollille suuria vaikeuksia. Tämän ominaisuuden käyttöönotto estää pakettien
kasautumisen.

Estä tiedustelu WAN-porttiin (Discard Ping to WAN) (Oletus: Disabled) – Estää
langattoman ADSL-Modem Router WAN-porttiin tulleiden tiedustelupakettien
reitityksen verkkoon. 

Vieritä sivua nähdäksesi lisätiedot.

Tilakas paketintarkastus (Stateful Packet Inspection)
Paketintarkastusta kutsutaan ‘tilakkaaksi’, koska se tutkii paketin sisällön
määrittääkseen viestinnän tilan, ts. se varmistaa, että mainittu kohdetietokone on
aiemmin pyytänyt kyseistä tietoa. Tällä varmistetaan, että vastaanottava tietokone on
viestinnän aloittaja ja että viestitään vain aiempien yhteyksien perusteella tunnettujen
ja luotettujen lähteiden kanssa. Tilakkaan tarkastuksen tekevät palomuurit tarkastavat
paketit tiukasti, minkä lisäksi ne sulkevat portit, kunnes yhteyttä tiettyyn porttiin
pyydetään.

Jos valittuna on tietyntyyppinen liikenne, sallitaan vain tietyntyyppinen sisäisestä
lähiverkosta käynnistetty liikenne. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee SPI-osassa vain FTP-
palvelun, kaikki muu sisääntuleva liikenne estetään paitsi lähiverkosta käynnistetyt FTP-
yhteydet.

SPI antaa sinun valita eri sovellustyypit, jotka käyttävät dynaamisia porttinumeroita. Jos
haluat käyttää SPI:tä pakettien torjuntaan, napsauta Yes-asetusnappia kentässä 
‘Enable SPI and Anti-DoS firewall protection’ ja valitse sitten tarkastustyyppi, jota
tarvitset, kuten Packet Fragmentation, TCP Connection, UDP Session, FTP Service,
H.323 Service tai TFTP Service. 

SNA6640 voi varoittaa sinua sähköpostitse, jos hakkerit yrittävät päästä
verkkoosi.

Jos postipalvelimen on todennettava henkilöllisyytesi ennen sähköpostin lähettämista,
täytä tarvittavat tiedot POP3-palvelin-, käyttäjänimi- ja salasanakenttiin. 
Muussa tapauksessa jätä nämä kolme kenttää tyhjäksi.

Yhteysmenettely
Syötä TCP/UDP-istuntoja varten asianmukaiset arvot seuraavassa taulukossa kuvatulla
tavalla.

Huomautus: Palomuuri ei merkittävästi vaikuta järjestelmän tehoon, joten suosittelemme,
että pidät esto-ominaisuudet käytössä suojataksesi verkkoasi.

DMZ
Jos sinulla on asiakastietokone, joka ei pysty ajamaan Internet-sovellusta kunnolla
palomuurin takaa, voit avata asiakkaalle rajoittamattoman kaksisuuntaisen Internet-
pääsyn. Syötä tällä näytöllä DMZ-isännän IP-osoite. (DMZ = Demilitarized Zone eli
‘harmaa vyöhyke’.) Asiakkaan lisääminen harmaaseen vyöhykkeeseen altistaa
lähiverkkosi monenlaisille turvallisuusriskeille, joten käytä tätä vaihtoehtoa vain
viimeisenä keinona.
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Langaton turvallisuus

Langaton salaus
Turvatoiminto on otettava käyttöön langattoman verkkosi turvaamiseksi. Langaton
ADSL-Modem Router tukee WEP- (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2- (Wi-Fi
Protected) ja 802.1x-turvamekanismeja.

Pääsyn valvonta
Pääsyn valvonnan (Access Control) avulla käyttäjät voivat määrittää, minkälainen
ulospäin suuntautuva liikenne sallitaan WAN-liitännän kautta. Oletusarvo on sallia
kaikki liikenne ulospäin.

Lisätäksesi tietokoneen suodatustaulukkoon:

1 Napsauta Access Control -näytöllä ‘Add PC’.

2 Määritä asiakastietokonepalveluja varten asianmukaiset asetukset.

3 Napsauta ‘OK’ ja sen jälkeen ‘SAVE SETTINGS’ tallentaaksesi asetukset.

MAC-suodatus
Langattoman ADSL-Modem Router avulla voidaan rajoittaa verkkoonpääsyä myös
MAC-osoitteen perusteella. MAC-suodatustaulukon avulla langattomaan ADSL-
Modem Router voidaan syöttää enintään 32 MAC-osoitetta, joille ei anneta pääsyä
WAN-porttiin.

1 Napsauta Yes ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön tai No estääksesi sen.

2 Syötä MAC-osoite annettuun tilaan ja vahvista napsauttamalla ‘Save Settings’.

Huomautus: Katso myös ‘Verkkokortin MAC-osoitteen etsiminen’ sivulla 32.

WEP
Jos käytät WEP:tä suojataksesi langatonta verkkoasi, sinun on asetettava samat
parametrit sekä langattomaan ADSL-Modem Router että kaikkiin langattomiin
asiakkaisiin.

Voit tuottaa salausavaimia automaattisesti tai syöttää avaimet itse. Tuottaaksesi
avaimen salalauseineen automaattisesti, valitse Passphrase-asetusnappi ja syötä
merkkijono. Valitse oletusnäppäin pudotusvalikosta. Napsauta ‘SAVE SETTINGS’.

Huomautus: Salalause voi koostua enintään 32 aakkosnumeerisesta merkistä.

Asetat salausavaimen itse syöttämällä viisi heksadesimaalilukuparia kutakin 64 bitin
avainta kohden tai 13 paria yhtä ainoaa 128 bitin avainta kohden. 
(Heksadesimaalinen luku on numero 0–9 tai kirjain A–F.)
Huomaa, että WEP suojaa langattomien solmujen välillä siirrettyä tietoa, mutta se ei
suojaa tiedonsiirtoa langallisen verkon tai Internetin kautta.
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WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) yhdistää TKIP- (Temporal Key Integrity
Protocol) ja 802.1x-mekanismit. Se tarjoaa dynaamisen avainsalauksen ja 802.1x-
todennuspalvelun.

802.1X
Jos verkossasi käytetään 802.1x:ää, tämä ominaisuus on otettava käyttöön langatonta
ADSL-Modem Router varten. Näitä parametreja käytetään, kun langaton ADSL-
Modem Router ottaa yhteyttä todennuspalvelimeen.
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Kotiverkon asetukset

Tila
Tilasivu (Status) esittää WAN/LAN-yhteyden tilan, valmisohjelmiston ja laitteiston
versionumerot, laittomat yritykset päästä verkkoosi, samoin kuin tiedot verkkoosi
yhdistyneistä DHCP-asiakkaista. Turvaloki voidaan tallentaa tiedostoon napsauttamalla
‘Save’ ja valitsemalla sijaintipaikka.

Verkon asetukset
Home Networking -valikon avulla asetat LAN IP-osoitteen ja otat käyttöön DHCP-
palvelimen dynaamista asiakasosoitteiden jakoa varten.

Huomautus: Muista asettaa asiakastietokoneesi dynaamista IP-osoitteiden hakemista
varten. (Katso tarkemmin sivu 11.)

Langattomat yhteydet
Langaton ADSL-Modem Router toimii myös langattomana pääsypisteenä, jonka avulla
langattomat tietokoneet voivat viestiä keskenään. Tämän toiminnon asettamiseksi
sinun on otettava käyttöön langaton toiminto ja määritettävä radiokanava, aluetunnus
sekä turvaominaisuudet. 
Valitse Enable (ota käyttöön) ja napsauta ‘SAVE SETTINGS’.

Kanava ja SSID
Sinun on määritettävä yhteinen radiokanava ja SSID (Service Set ID) langattoman
ADSL-Modem Router ja kaikkien sen langattomien asiakkaiden käyttöön. Muista
asettaa kaikille asiakkaille samat arvot.

Pääsyn valvonta
Pääsyn valvonnan (Access Control) avulla käyttäjät voivat määrittää, minkälainen
ulospäin suuntautuva liikenne sallitaan WAN-liitännän kautta. Oletusarvo on sallia
kaikki liikenne ulospäin.

Lisätäksesi tietokoneen suodatustaulukkoon:

1 Napsauta Access Control -näytöllä ‘Add PC’.

2 Määritä asiakastietokonepalveluja varten asianmukaiset asetukset.

3 Napsauta ‘OK’ ja sen jälkeen ‘SAVE SETTINGS’ tallentaaksesi asetukset.
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WDS
Jos yksittäisen langattoman Modem Router signaaliteho ei riitä laajan peittoalueen tai
seinien aiheuttaman vaimennuksen takia, langattoman jakelujärjestelmän (Wireless
Distribution System, WDS) avulla langattoman Modem Router ulottuvuutta voidaan
jatkaa.

Kaikki langattomaan jakelujärjestelmään kuuluvat Modem Routert on asetettava
käyttämään samaa radiokanavaa ja salaustyyppiä (WEP/WPA/WPA2), jos sitä
käytetään.

Huomautus: WDS-ominaisuutta ei ole täysin eritelty IEEE- tai Wifi-standardeissa. Näin
ollen WDS:n toimintaa eri myyjien tuotteiden kanssa ei voida taata.

WEP
Jos käytät WEP:tä suojataksesi langatonta verkkoasi, sinun on asetettava samat
parametrit sekä langattomaan ADSL-Modem Router että kaikkiin langattomiin
asiakkaisiin.

Voit tuottaa salausavaimia automaattisesti tai syöttää avaimet itse. Tuottaaksesi
avaimen salalauseineen automaattisesti, valitse Passphrase-asetusnappi ja syötä
merkkijono. Valitse oletusnäppäin pudotusvalikosta. Napsauta’SAVE SETTINGS’.

Huomautus: Salalause voi koostua enintään 32 aakkosnumeerisesta merkistä.

Asetat salausavaimen itse syöttämällä viisi heksadesimaalilukuparia kutakin 64 bitin
avainta kohden tai 13 paria yhtä ainoaa 128 bitin avainta kohden. 
(Heksadesimaalinen luku on numero 0–9 tai kirjain A–F.)
Huomaa, että WEP suojaa langattomien solmujen välillä siirrettyä tietoa, mutta se ei
suojaa tiedonsiirtoa langallisen verkon tai Internetin kautta.

WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) yhdistää TKIP- (Temporal Key Integrity
Protocol) ja 802.1x-mekanismit. Se tarjoaa dynaamisen avainsalauksen ja 802.1x-
todennuspalvelun.

802.1X
Jos verkossasi käytetään 802.1x:ää, tämä ominaisuus on otettava käyttöön langatonta
ADSL-Modem Router varten. Näitä parametreja käytetään, kun langaton ADSL-
Modem Router ottaa yhteyttä todennuspalvelimeen.
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Kokeneen käyttäjän asetukset

NAT
Verkko-osoitteen muunnoksen (Network Address Translation, NAT) avulla usea
käyttäjä pääsee Internetiin jakamalla yhden julkisen IP-osoitteen.

Osoitteen kartoitus
Osoitteen kartoitus (Address Mapping) mahdollistaa sen, että useat sisäiset käyttäjät
jakavat yhden tai useamman julkisen IP-osoitteen. Se myöskin piilottaa sisäisen verkon,
mikä lisää yksityisyyttä ja turvallisuutta. Syötä Global IP -kenttään julkinen IP-osoite,
jonka haluat jakaa. Syötä ‘from’-kenttään niiden sisäisten IP-osoitteiden sarja, jotka
jokavat yleisen IP:n.

Virtuaalipalvelin
Jos asetat langattoman ADSL-Modem Router toimimaan virtuaalipalvelimena,
etäkäyttäjät, jotka käyttävät julkisten IP-osoitteiden kautta paikaillisella sivustollasi
olevia palveluja, esimerkiksi www-sivuja tai FTP:tä, ohjataan automaattisesti edelleen
yksityisillä IP-osoitteilla varustetuille paikallisille palvelimille. Toisin sanoen langaton
ADSL-Modem Router ohjaa pyydetystä palvelusta (TCP/UDP-porttinumerosta)
riippuen ulkoisen palvelupyynnön edelleen (toisessa sisäisessä IP-osoitteessa
sijaitsevalle) asianmukaiselle palvelimelle.

Jos esimerkiksi asetat kohtaan Type/Public Port asetukseksi TCP/80 (HTTP tai web) ja
kohtaan Private IP/Port asetukseksi 192.168.1.2/80, kaikki ulkopuolisilta käyttäjiltä
tulevat HTTP-pyynnöt siirretään osoitteeseen 192.168.1.2 portissa 80. Näin Internetin
käyttäjät voivat pelkästään syöttämällä Internet-palveluntarjoajan antaman IP-osoitteen
käyttää tarvitsemaansa palvelua paikallisessa osoitteessa, johon ohjaat heidät.
Porttiluetteloa ylläpidetään seuraavassa linkissä:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

Erityissovellukset
Jotkin sovellukset, kuten Internet-pelaaminen, videoneuvottelut ja Internet-puhelut,
vaativat useita yhteyksiä.

Nämä sovellukset eivät ehkä toimi, jos NAT on käytössä. Jos sinun on ajettava useita
yhteyksiä vaativia sovelluksia, määritä kutakin sovellusta varten avattavaksi näiden
sivujen avulla julkiset lisäportit.

NAT-kartoitustaulukko
Tällä sivulla esitetään nykyiset NAPT-osoitekartoitukset (Network Address Port
Translation).
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Ylläpito
Ylläpitovalikon (Maintenance) avulla voit tallentaa varmuuskopion nykyisistä
asetuksista, palauttaa aiemmin tallennetut asetukset, palauttaa tehdasasetukset,
päivittää valmisohjelmiston ja käynnistää uudelleen langattoman ADSL-Modem Router.

Asetustyökalut (Configuration Tools)
Valitse toiminto ja napsauta Next.

Varmuuskopioinnin (Backup) avulla voit tallentaa langattoman ADSL-Modem Router
asetukset tiedostoon. Palautusta (Restore) voidaan käyttää palauttamaan tallennettu
asetustiedosto. Restore to Factory Defaults palauttaa langattoman ADSL-Modem
Router alkuperäiset asetukset. Sinua pyydetään vahvistamaan tämä päätös.

Valmisohjelmiston päivitys
Valmisohjelmiston päivitysnäytöllä (Firmware Upgrade) voit päivittää valmisohjelmiston
tai käyttäjäliittymän niiden viimeisimpään versioon.
Lataa päivitystiedosto osoitteesta www.philips.com/support (Model SNA6640) ja

tallenna se kovalevylle. Napsauta ‘Browse...’ etsiäksesi ladatun tiedoston. Napsauta
‘BEGIN UPGRADE’. Tarkista tilasivulta, että päivitys onnistui.

Reset
Napsauta ‘REBOOT ROUTER’ käynnistääksesi langattoman ADSL-Modem Router
uudelleen.

Jos teet uudelleenkäynnistyksen tältä sivulta, asetukset eivät palaudu tehtaalla
asetettuihin oletusarvoihin. 

Huomautus: Jos käytät takapaneelissa olevaa Reset-painiketta, langaton ADSL-Modem
Router käynnistyy uudelleen. Jos painat painiketta yhtämittaisesti yli viiden
sekunnin ajan, tehtaalla asetetut oletusarvot palautetaan.

Järjestelmä

Aika-asetukset
Valitse paikallinen aikavyöhykkeesi pudotusvalikosta. Tätä tietoa tarvitaan
lokikirjauksiin ja asiakassuodatukseen.

Jotta lokikirjaukset ja järjestelmätapahtumat voidaan ajoittaa täsmällisesti, sinun on
asetettava aikavyöhyke. Valitse aikavyöhyke pudotusvalikosta.

Jos haluat synkronoida langattoman ADSL-Modem Router automaattisesti julkisen
aikapalvelimen kanssa, valitse asetusnappi Enable Automatic Time Server Maintenance.
Valitse haluamasi palvelimet pudotusvalikosta.

Salasana-asetukset
Käytä tätä sivua muuttaaksesi salasanaa, jolla pääsee langattoman ADSL-Modem
Router hallintaliittymään.

Salasanat voivat sisältää 3–12 aakkosnumeerista merkkiä, ja aakkoskoko on erottava
tekijä.

Huomautus: Jos olet hukannut salasanan tai et pääse käyttäjäliittymään, paina
takapaneelissa olevaa sinista Reset-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan
palauttaaksesi tehdasasetukset. Oletusarvona käyttäjäliittymään
kirjautumisessa ei käytetä salasanaa.
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VAROITUS! 
Kun käynnistät langattoman ADSL-Modem Router uudelleen sinisen Reset-painikkeen avulla,
kaikki asetukset häviävät, myös ISP-asetuksesi. 

Syötä minuutteina enimmäisjoutoaika (Idle Time Out), jonka sisäänkirjaus on istunnon
aikana voimassa, jos tapahtumia ei ole. Jos yhteys on passiivinen yli enimmäisjoutoajan,
järjestelmä suorittaa uloskirjauksen, ja sinun on kirjauduttava uudelleen sisään
päästäksesi hallintaliittymään. (Oletus: 10 minuuttia)

Etähallinta
Oletusarvoisesti hallintakäyttö on mahdollista vain lähiverkosta. Voit kuitenkin hallita
langatonta ADSL-Modem Router etäisännältä käsin syöttämällä tällä näytöllä (Remote
Management) etätietokoneen IP-osoitteen. Valitse Enabled-asetusnappi, syötä
isäntäkoneen IP-osoite ja napsauta ‘SAVE SETTINGS’.

Huomautus: Jos valitset Enable ja määrität IP-osoitteeksi 0.0.0.0, 
mikä tahansa etäisäntä voi hallita langatonta ADSL-Modem Routera.

WAN IP-osoitteen kautta tapahtuvaa etähallintaa varten sinun on otettava yhteys
käyttäen porttia 8080. 
Syötä WAN IP-osoite ja sen jälkeen :8080, esimerkiksi 212.120.68.20:8080.

SNMP
SNMP-asetusnäytöllä voit tarkistaa ja muuttaa Simple Network Management Protocol
(SNMP) -parametreja.

SNMP-yhteisö
Verkkoon liitettyä tietokonetta, jota kutsutaan verkon hallinta-asemaksi (Network
Management Station, NMS), voidaan käyttää näiden tietojen tutkimiseen. Agentin
käyttöoikeuksia valvotaan yhteisön (Community) merkkijonoilla. Voidakseen viestiä
langattoman ADSL-Modem Router kanssa hallinta-aseman on ensin annettava
todennusta varten pätevä yhteisön merkkijono.

Parametri Kuvaus
Community hallintakäyttöön oikeutettu

yhteisötunnus.

Access hallintakäyttö rajoitetaan pelkkään
lukuun (Read) tai lukuun ja
kirjoittamiseen (Write).

Valid vahvistaa syötetyn tiedon tai mitätöi sen.

Huomautus: Yhteisötunnuksia voidaan syöttää enintään viisi.

SNMM Ilmoitusviestit
Määritä sen hallinta-aseman IP-osoite, johon ilmoitetaan, kun agentti havaitsee
merkittävän tapahtuman. Kun ilmoitusviestin ehdot täyttyvät, SNMP-agentti lähettää
SNMP-trap-viestin jollekin ilmoitusviestin vastaanottajaksi määritetylle hallinta-
asemalle. 
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UPNP (Universal Plug and Play) -asetukset
Universal Plug and Play -toiminnon avulla laite voi automaattisesti liittyä verkkoon
dynaamisesti, saada IP-osoitteen, viestiä omista valmiuksistaan ja saada tietoa muiden
laitteiden läsnäolosta ja valmiuksista. Laitteet voivat sitten viestiä suoraan keskenään.
Tämä mahdollistaa lisäksi vertaisverkkotoiminnan (peer-to-peer).

Palvelutaso (Quality of Service, QoS)
QoS-asetussivun avulla käyttäjä voi osoittaa kutakin jatkolähetystyyppiä varten
kaistanleveyden. QoS-asetukset kuvataan seuraavassa:

Name - esittää jatkolähetysmenetelmän nimen, eli Best Effort,
Assured Forwarding tai Expedited Forwarding.

Description – käytetyn jatkolähetysmenetelmän lyhyt kuvaus. 
Priority - Tärkeydeltään vähäisin on Best Effort, joka on

perusyhteyspalvelu ilman takuita. Expedited Forwarding on
tärkeydeltään suurin. Siinä on vähän viiveitä, vähän häiriöitä ja
vähän pakettihävikkiä. 

Bandwidth Allocation - Valitset kutakin jatkolähetystapaa varten
vähimmäiskaistanleveyden. ‘ 

Liikenteen kartoitus
Liikenteen kartoituksen (Traffic mapping) avulla voit asettaa enintään 16 sääntöä, joilla
liikenne luokitellaan jatkolähetysryhmiin. Sinun on määritettävä liikenteen tyyppi,
jatkolähetystapa ja ulosmenevä virtuaaliyhteys (VC), jolle liikenne reititetään.

Liikennetilastot
Liikennetilastonäytöllä (Traffic statistics) esitetään kaikkien jatkolähetystapojen
ulosmenevän liikenteen tilastot 12 tunnin ajalta.

DDNS-asetukset
DDNS (Dynamic DNS) -asetuksissa ‘Domain Name’ on pisteiden erottama sarja
aakkosnumeerisia jonoja, joiden avulla kartoitetaan verkkoyhteyden osoite ja
tunnistetaan osoitteen omistaja.
Dynaaminen DNS antaa Internetin käyttäjille tavan sitoa verkkotunnuksensa
tietokoneeseen tai palvelimeen. DDNS:n avulla verkkotunnuksesi kulkee
automaattisesti IP-osoitteen mukana siten, että DNS-tietosi muuttuvat, kun IP-
osoitteesi muuttuu.
Server Configuration avaa automaattisesti TCP-porttivaihtoehdot, jotka on valittu
Virtual Server -osiossa. Syötät vain esimerkiksi www-palvelimesi IP-osoitteen ja
napsautat porttivaihtoehtoa HTTP Port 80, jolloin käyttäjät pääsevät www-
palvelimellesi Internetin kautta.
DDNS-palveluntarjoaja tarjoaa DNS-ominaisuuden. DDNS-yhteydellä voit isännöidä
omaa vwww-sivustoa, sähköpostipalvelinta, FTP-sivustoa ja niin edelleen, vaikka sinulla
olisikin dynaaminen IP-osoite. (Oletus: Disable)
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Reititys
Näillä sivuilla määritellään reititykseen liittyvät parametrit, myös staattisille reiteille ja
RIP:lle (Routing Information Protocol).

Staattinen reitti
1 Napsauta ‘Add’ lisätäksesi luetteloon uuden staattisen reitin.

2 Napsauta ‘Save Settings’ tallentaaksesi asetuksen.

RIP-parametri

RIP lähettää reitinpäivitysviestejä säännöllisin väliajoin ja kun verkon topologia
muuttuu. Kun reititin saa reittipäivityksen, johon sisältyy jonkin tiedon muutos, se
päivittää reititystaulukkonsa vastaamaan uutta reittiä. RIP-reitittimet pitävät yllä vain
parhaan reitin määränpäähän. 

Reititystaulukon päivittämisen jälkeen reititin alkaa välittömästi välittää reittipäivityksiä
tiedottaakseen muutoksesta muille verkon reitittimille. 

Reititystaulukko
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Windows 98/ME
Napsauta Start/Run. Kirjoita ‘winipcfg’ ja paina ‘ENTER’.

MAC-osoite on ‘Adapter Address’ -osassa.

Windows NT4/2000/XP
Napsauta Start/Programs/Command Prompt. Kirjoita ‘ipconfig /all’ ja paina ‘ENTER’.

MAC-osoite on luettelossa kohdassa ‘Physical Address.’

Macintosh
Napsauta System Preferences/Network.

MAC-osoite on luettelossa välilehdellä TCP/IP kohdassa ‘Ethernet Address’.

Linux
Aja kehote ‘/sbin/ifconfig’.

MAC-osoite
MAC-osoitteen avulla voidaan estää epätoivottu pääsy langattomaan Modem
Routerasi. Sivulla 23 kohdassa MAC-suodatus on selitetty, miten se tehdään.
MAC-osoite on muotoa xx:xx:xx:xx:xx:xx, jossa x voi olla väliltä [0–9 tai A–F]

Verkkokortin MAC-osoitteen löytäminen

Tietokoneverkon asennus

Seuraavilla sivuilla annetaan esimerkki siitä, miten asennetaan tietokoneverkko
langattoman Philips ADSL-Modem Router avulla.

Varoitus: Langattoman ADSL-Modem Router avulla vain luodaan yhteys langattomien
verkkolaitteidesi välille. Yhteyden käyttötavan ratkaiset itse.

Tietokoneverkon perustaminen on itsenäinen sovellus, johon tarvitaan muiden
valmistajien verkko-ohjelmistoja. 
Esimerkkinä voidaan mainita Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmään sisällytetty
verkko-ohjelmisto.

Siitä syystä jäljempänä esitetty kuvaus on vain yksi esimerkki verkon perustamisesta.

MIKÄ WINDOWS-VERSIO SINULLA ON?

1. Aloita verkon perustaminen siitä tietokoneesta, jossa on viimeisin
käyttöjärjestelmä. Suositeltu järjestys on Windows XP, Windows 2000, Windows
ME ja viimeiseksi Windows 98SE.

2. Käytä järjestelmän verkonasennusavustajaa (Networking Setup Wizard) ja anna
sen tehdä verkonasennuslevyke.

3. Levykkeen avulla asennat muut tietokoneesi.

Windows XP and Windows 2000:
Katso lisätietoja tässä kappaleessa kohdista Windows ME ja Windows 98SE.

Napsauta Windows Start-painiketta ja napsauta luettelosta ‘Control Panel’.
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Kaksoisnapsauta kuvaketta ‘Network and Internet connections’.

Napsauta luettelossa vasemmalla ‘Setting-up a home network or small business
network’.

Wizard Network Setup tulee esiin. Napsauta ‘Next’ jatkaaksesi.

Asetukset verkkoasennusavustajassa

1. Lue huolellisesti avustajan antamat ohjeet ja mukauta valintasi sen mukaan,
minkälaisen verkon haluat asentaa. Käytä avustajassa olevaa Help-ominaisuutta, jos
tarvitset avustajaa käyttäessäsi lisätietoja.

2. Napsauta kussakin ikkunassa ‘Next’ siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
3. Jäljempänä kuvaamme joitakin keskeisiä vaiheita avustajan käytössä.

Rastita kohta, jonka mukaan mahdolliset katkokset verkkoyhteyksissä jätetään
huomiotta, ennen kuin napsautat ‘Next’ jatkaaksesi.
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1. Syötä kuvaus, jonka avulla voit tunnistaa tietokoneen.
2. Syötä jokaiselle tietokoneelle eri nimi.
3. Napsauta ‘Next’ jatkaaksesi.

Syötä kaikille verkon tietokoneille sama työryhmänimi ja napsauta sitten ‘Next’
jatkaaksesi.

Valitse verkonasennuslevykkeen luominen. Napsauta sitten ‘Next’.

Napsauta ‘Finish’ sulkeaksesi avustajan ja käytä sitten tekemääsi levykettä muiden
tietokoneittesi asentamiseen.

Tiedostokansioiden jakaminen verkossa: Käynnistä Windows Explorer ja napsauta
hiiren oikealla näppäimellä sitä kansiota, jonka haluat jakaa verkossa. Napsauta
välilehteä ‘Sharing’ ja mukauta asetuksia.



FIN

35

Verkon tutkiminen: Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa kuvaketta Network
Environment.
Lisätietoja tarvitessasi käytä Windows Helpiä.

Windows 98SE ja Windows ME
Katso lisätietoja aiemmin tässä kappaleessa kohdista Windows XP ja Windows 2000.

Napsauta Windows Start-painiketta, napsauta ‘Settings’ ja napsauta luettelosta
‘Control Panel’.

Kaksoisnapsauta Network-kuvaketta.

Napsauta välilehteä ‘Identification’.
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1. Syötä jokaiselle tietokoneelle eri nimi.
2. Syötä kaikille verkon tietokoneille sama työryhmänimi.
3. Syötä kuvaus, jonka avulla voit tunnistaa tietokoneen.
4. Napsauta välilehteä ‘Configuration’ jatkaaksesi.

Napsauta painiketta ‘Sharing files and printers’.

Valitse haluamasi käyttöoikeudet ja napsauta ‘OK’ jatkaaksesi.
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Hyväksy muutokset napsauttamalla ‘OK’ .

Tiedostokansioiden jakaminen verkossa: Käynnistä Windows Explorer ja napsauta
hiiren oikealla näppäimellä sitä kansiota, jonka haluat jakaa verkossa. Napsauta
välilehteä ‘Sharing’ ja mukauta asetuksia.

Verkon tutkiminen: Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa kuvaketta Network
Environment.
Lisätietoja tarvitessasi käytä Windows Helpiä.
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Tarkistusluettelo

Tässä osassa kuvataan yleisiä ongelmia, joita saatat kohdata, sekä mahdollisia ratkaisuja
niihin. Mahdollisten ongelmien tunnistamisessa auttaa langattoman ADSL-Modem
Router etupaneelissa olevien merkkivalojen seuranta.

Ongelma Ratkaisu
Virtavalo ei pala. • Tarkista liitännät langattoman ADSL-Modem Router, ulkoisen virtalähteen ja

seinäpistorasian välillä.
• Ellei virtavalo syty, kun virtajohto pannaan pistorasiaan, ongelma on joko

pistorasiassa, virtajohdossa tai virranjakelussa. Jos yksikkö sammuu oltuaan jonkin
aikaa käynnissä, tarkista, ettei virtajohto ole irronnut tai ettei pistorasiassa ole
virtahävikkiä tai -piikkejä.

Jos et edelleenkään löydä ongelmaa, vika saattaa olla ulkoisessa virtalähteessä. 
Tässä tapauksessa on otettava avun saamiseksi yhteyttä tekniseen tukeen.

Yhteysvalo ei pala. • Tarkista, että langattomaan ADSL-Modem Router ja siihen liitettyyn laitteeseen on
kytketty virta.

• Varmista, että kaapeli on kytketty sekä langattomaan ADSL-Modem Router että
vastaavaan laitteeseen. 

• Tarkista, että kaapeli on oikeantyyppinen ja että sen pituus ei ylitä annettuja rajoja.
• Varmista, että liitetyn laitteen verkkoliitäntään on asetettu oikea viestintänopeus ja

kaksisuuntainen moodi.
• Tarkista, ettei liitetyn laitteen sovittimessa tai kaapeliyhteyksissä ole vikoja. 

Korvaa tarvittaessa vialllinen sovitin tai kaapeli.

Tiedustelupakettien lähettäminen • Tarkista, että IP-osoitteet on oikein asetettu. 
langattomaan ADSL-Modem Router Useimmissa sovelluksissa on käytettävä langattoman ADSL-Modem Router 
siihen liitetystä lähiverkosta ei onnistu. DHCP-toimintoa siihen IP-osoitteiden jakamiseksi dynaamisesti liitetyn lähiverkon

isäntäkoneille. Jos kuitenkin asetat lähiverkon IP-osoitteet manuaalisesti, tarkista,
että sekä langattomassa ADSL-Modem Routerssa ja kaikissa siihen liitetyissä LAN-
laitteissa käytetään samaa verkko-osoitetta (IP-osoitteen verkko-osaa) ja aliverkon
peitettä.

• Varmista, että siihen laitteeseen, johon tai josta lähetät tiedustelupaketteja, on tehty
TCP/IP-asetukset.

WWW-selaimella ei saa yhteyttä. • Varmista, että olet asettanut langattomaan ADSL-Modem Router pätevän IP-
osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän.

• Tarkista, että sinulla on pätevä verkkoyhteys langattomaan ADSL-Modem Router ja
ettei käyttämääsi porttia ole otettu pois käytöstä.

• Tarkista hallinta-aseman ja langattoman ADSL-Modem Router välinen verkkokaapeli.

Salasana on unohtunut tai hukkunut. • Paina takapaneelissa olevaa Reset-painiketta (vähintään viiden sekunnin ajan)
palauttaaksesi tehdasasetukset.

VAROITUS! 
Kun käynnistät langattoman ADSL-Modem Router uudelleen sinisen Reset-painikkeen avulla,
kaikki asetukset häviävät, myös ISP-asetuksesi. 

Langaton tietokone ei saa yhteyttä • Varmista, että langattomassa tietokoneessa on samat SSID-asetukset 
ADSL-reitittimeen. kuin langattomassa ADSL-Modem Routerssa. Katso ‘Kanava ja SSID’ sivulla 25.

• Asiakkaissa ja langattomassa ADSL-Modem Routerssa on oltava samat
turvallisuusasetukset. Katso ‘Turvallisuus’ sivulla 21.

Langaton verkko pätkii usein. • Siirrä langaton tietokoneesi lähemmäs langatonta ADSL-Modem Router signaalin
parantamiseksi. Jos signaali on edelleen heikko, muuta antennin kulmaa.

• Häiriöitä saattavat aiheuttaa esimerkiksi mikroaaltouunit tai langattomat puhelimet.
Muuta häiriölähteiden tai langattoman ADSL-Modem Router sijaintia.

• Vaihda langattoman ADSL-Modem Router langatonta kanavaa. 
Katso ‘Kanava ja SSID’ sivulla 25.

• Tarkista, että antenni, liittimet ja kaapelit ovat kunnolla kiinni.

Langaton asiakas ei löydä  • Välimatka langattoman ADSL-Modem Router ja langattoman tietokoneen 
langatonta ADSL-Modem Routera. välillä on liian suuri.

• Varmista, että langattomassa tietokoneessa on samat SSID- ja turvallisuusasetukset
kuin langattomassa ADSL-Modem Routerssa. Katso langaton ADSL-Modem Router. 
Katso ‘Kanava ja SSID’ sivulla 25 ja ‘Turvallisuus’ sivulla 21.
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Fyysiset ominaisuudet

Portit
– Neljä 10/100 Mbps:n RJ-45-porttia
– Yksi ADSL RJ-11

ADSL-ominaisuudet
– Tukee DMT-linjamodulaatiota
– Tukee Annex A Full-Rate ADSL:ää enintään 8 Mbps:n vastaanottonopeudella ja 

enintään 1 Mbps:n lähetysnopeudella (G.992.1 &T1.413, Issue 2)
– Tukee G.Lite ADSL:ää enintään 1.5 Mbps:n vastaanottonopeudella ja enintään 512

Kbps:n lähetysnopeudella
– Dying GASP -tuki

ATM-ominaisuudet
– RFC1483-kapselointi (IP, siltaus ja kapseloitu reititys)
– PPP ATM:n kautta (LLC &VC -kanavointi) (RFC2364)
– Klassinen IP (RFC1577)
– Liikenteen muotoilu (UBR, CBR)
– OAM F4/F5 tuki
– PPP Ethernet-asiakkaan kautta

Hallintaominaisuudet
– Valmisohjelmiston päivitykset www-perustaisen hallinnan avulla
– WWW-perustainen hallinta (asetukset)
– Virran merkkivalot
– Tapahtuma- ja historialoki
– Verkkotiedustelu (network ping)

Turvaominaisuudet
– Asetusten käyttöoikeudet suojattu salasanalla
– Käyttäjän todentaminen (PAP/CHAP) PPP:llä
– Palomuuri NAT NAPT
– VPN-tunnelointi (IPSec-ESP tunnelointimoodi, L2TP, PPTP)

LAN-ominaisuudet
– IEEE 802.1d (itseoppiva läpinäkyvä siltaus)
– DHCP-palvelin
– DNS Proxy
– Staattinen reititys, RIPv1 ja RIP

Radio-ominaisuudet
– Langaton RF-moduulitaajuuskaista
– 802.11g Radio: 2.4GHz
– 802.11b Radio: 2.4GHz
Europe - ETSI
– 2412~2472MHz (Ch1~Ch13)

Modulointityyppi
– OFDM, CCK

IEEE 802.11b -yhteensopivat käyttökanavat:
– 13 kanavaa (ETSI)

IEEE 802.11g -yhteensopivat käyttökanavat:
– 13 kanavaa (Europe)

RF Lähetysteho Modulointinopeus - Lähetysteho (dBm)
802.11b - 1Mbps (16 dBm)
802.11b - 2Mbps (16 dBm)
802.11b - 5.5Mbps (16 dBm)
802.11b - 11Mbps (16 dBm)

Modulointinopeus - Lähetysteho (dBm)
802.11g - 6Mbps (15 dBm)
802.11g - 9Mbps (15 dBm)
802.11g - 12Mbps (15 dBm)
802.11g - 18Mbps (15 dBm)
802.11g - 24Mbps (15 dBm)
802.11g - 36Mbps (15 dBm)
802.11g - 48Mbps (15 dBm)
802.11g - 54Mbps (15 dBm)
802.11g - 72Mbps (15 dBm)
802.11g - 96Mbps (15 dBm)
802.11g - 108Mbps (15 dBm)

Tekniset tiedot
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Vastaanottoherkkyys Modulointinopeus - 
Vastaanotin 2.412 ~ 2.484 HGz vastaanottoherkkyys (dBm)
802.11b - 1Mbps - (90 dBm)
802.11b - 2Mbps - (88 dBm)
802.11b - 5.5Mbps - (85 dBm)
802.11b- 11Mbps - (84 dBm)

Modulointinopeus - Tyypillinen vastaanottoherkkyys (dBm)
802.11g - 6Mbps - (88 dBm)
802.11g - 9Mbps - (87 dBm)
802.11g - 12Mbps - (84 dBm)
802.11g - 12Mbps - (82 dBm)
802.11g - 24Mbps - (79 dBm)
802.11g - 36Mbps - (75 dBm)
802.11g - 48Mbps - (68 dBm)
802.11g - 54Mbps - (68 dBm)
802.11g - 72Mbps - (68 dBm)
802.11g - 96Mbps - (68 dBm)
802.11g - 108Mbps - (68 dBm)

Ympäristönäkökohtia
Seuraavien standardien mukainen:

Lämpotila: IEC 68-2-14
0–50 astetta C (vakiokäyttölämpötila)
–40–70 astetta C (varastointilämpötila)

Ilmankosteus
10–90 % (ei kondensoiva)

Tärinä
IEC 68-2-36, IEC 68-2-6

Iskunkestävyys
IEC 68-2-29

Pudotuksen kestävyys
IEC 68-2-32

Tuloteho
12 V 1 A

IEEE-standardit
IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d
ITU G.dmt
ITU G.Handshake
ITU T.413 issue 2 - ADSL full rate

Standardien mukaisuus Sähkömagneettinen yhteensopivuus
CE, ETSI, R&TTE, ETS 300 328, ETS 300 826

Turvallisuus
EN60950

Internet-standardit
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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Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
�������

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus
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0682

Type: SNA6640

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - G�������ía a����	 - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

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


����	 ������
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

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

����a�������, �������� �a� �����a�� ��� ���. ����������

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
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