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Europeiska bestämmelser
Den här produkten har konstruerats, testats och tillverkats enligt Europadirektiv R&TTE 1999/5/EC.
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Viktig information om säkerhet
•
•
•
•

Installera och anslut produkten enligt beskrivningen i boken ‘Snabbstart’.
Då kan du vara säker på att installationen görs rätt och utan tekniska besvär.
Läs den här bruksanvisningen samt boken ‘Snabbstart’ noggrant innan du börjar
använda Wireless USB Adapter 11g True Turbo 108 Mbps, och bevara dem sedan
för framtida bruk
Filer för uppdatering och ny information om den här produkten finns på vår
webbplats www.philips.com/support
Under förberedelserna och installationen kan det vara praktiskt att ha
instruktionerna för din dator och övriga nätverkskomponenter till hands.

Säkerhetsåtgärder
•
•
•
•
•
•

Radioutrustning för trådlösa audiotillämpningar är inte skyddade mot störningar
från andra radiotjänster.
Utsätt inte den systemet för fukt, regn, sand eller värmekällor.
Produkten ska inte utsättas för dropp eller stänk.
Inga föremål innehållande vätskor, så som en vas, får placeras på produkten.
Undanhåll produkten från värmeelement och direkt solljus.
Lämna tillräckligt med fritt utrymme kring produkten för att upprätthålla en god
ventilation.
Öppna aldrig den här produkten. Kontakta din Philips-återförsäljare om du får
några tekniska problem.

Hänsyn till miljön
Allt överflödigt förpackningsmaterial har vi utelämnat. Vi har gjort vårt bästa för att
underlätta avfallssorteringen genom att leverera två monomaterial: kartong (låda),
polystyrenskum (påsar, skyddande skumplatta). Den här uppsättningen består av
material som kan återanvändas om det omhändertas av ett avyttringsföretag.
Hantera alltid förpackningsmaterial och förbrukade apparater i enlighet med gällande
miljölagar.

Ansvarsbegränsning
Den här produkten levereras av ‘Philips’ ‘i befintligt skick’’ och utan någon uttrycklig
eller underförstådd garanti eller annan typ av garanti, inklusive men inte begränsat av
de underförstådda garantierna för en godtagbar kvalitet för ett visst syfte, avstås.
Inte under några omständigheter ska Philips ställas ansvarig någon typ av direkt,
indirekt, tillfällig, särskild, ideell skada eller följdskada (inklusive men inte begränsat till
anskaffande av ersättningsvaror eller tjänster; informationsförlust, data eller vinst;
eller avbrott i arbetet) som på något teoretiskt sätt, kontraraktuellt, strikt
skadeståndsansvar, eller kränkning (inklusive försumlighet eller på annat sätt) som på
något sätt uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda den här
produkten, även om man rekommenderas att göra yrkan på sådana skador.
Därutöver ansvarar Philips inte för korrektheten eller fullständigheten av
informationen, texten, illustrationerna, länkarna eller andra hänseenden som kan
härröras till produkten.

4

Innehållet i lådan
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Inledning
SNB6500
Tack för att du har valt en Philips trådlös Router. Den här Philips trådlösa Router är
en WiFi (IEEE 802.11b/g)-kompatibel utrustning. Den har fullständigt stöd för höga
datahastigheter på upp till 108 Mbps med automatisk återgång till lägre hastigheter
viket säkerställer funktionen även med lägre hastigheter i de svåraste trådlösa
omgivningarna.
I den här bruksanvisningen ges en närmare förklaring av hur du installerar och
använder Philips trådlösa Router.
Det här kapitlet ger dig allmän bakgrundsinformation om trådlösa nätverk och dess
säkerhet.

Vad är en trådlös nätverksanslutning?
Din trådlösa Router använder ett trådlöst protokoll (kallat IEEE 802.11b/g or eller )
för att kommunicera med andra nätverksdatorer genom radiosignaler. WiFi
radiovågor sänds ut från antennen i alla riktningar och kan sända genom väggar och
golv. En trådlös överföring kan i teorin nå upp till 450 meter i en öppen omgivning
och hastigheter på upp till 108 MB per sekund (Mbps) på nära håll. Den verkliga
nätverksräckvidden och dataöverföringshastigheten är dock i praktiken mindre,
beroende på den trådlösa länken.

Faktorer som avgör nätverkets räckvidd och hastighet
•
•

•

•
•

Miljön: Radiosignaler kan överföras utanför byggnader och när trådlösa
komponenter står i samma linje. Att placera trådlösa komponenter på högt
belägna platser hjälper att förebygga fysiska hinder och ger bättre täckning.
Byggnadskonstruktioner så som metallramverk och betonggolv eller murade
väggar kan minska radiosignalen styrka. Undvik att placera trådlösa komponenter
intill väggar eller andra stora massiva föremål eller intill stora metallföremål så
som datorer och kringutrustningar.
Trådlös signaltäckning, hastighet och signalstyrka kan påverkas av andra trådlösa
nätverk och enheter. Elektromagnetiska apparater som teveapparater, radio,
mikrovågsugnar och trådlösa telefoner, särskilt sådana som använder
frekvensområdet 2.4 GHz, kan också störa den trådlösa kommunikationen.
Att stå eller sitta alltför nära en trådlös utrustning kan också påverka
radiosignalens kvalitet.
Justera antennen: Placera inte antenner i närheten av stora metallföremål då detta
kan störa överföringen.

Skydda ditt trådlösa nätverk
Eftersom ett trådlöst datornätverk använder radiosignaler, är det möjligt för andra
trådlösa nätverksutrustningar utanför ditt direkta område, att fånga upp din trådlösa
signal och ansluta till ditt nätverk eller att fånga nätverkstrafiken. Därför bör du
aktivera Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access
(WPA/WPA2) nätverkskryptering för att förebygga oönskat intrång eller
tjuvlyssning av ditt nätverk.
Exempelvis, om hur du skyddar ditt nätverk, gå till kapitlet Skydda ditt trådlösa
nätverk.
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Din trådlösa Router
Lampa

Status

Beskrivning

1–4

Om
Blinkar
Av

Ethernet-anslutning är uppkopplad.
Sänder/tar emot data
Ingen kabel ansluten

Trådlös

På
Blinkar
Av

Länken är uppkopplad
Sänder/tar emot data
Trådlös signal är bortkopplad

Internet

På
Blinkar
Av

Ansluten till Internet
Sänder/tar emot data
Ingen Internet-anslutning

Modem

På
Av

Ansluten till ett Ethernet bredbandsmodem
Inte ansluten

Ström

På
Av

Ström på, normal operation
Ström av eller fel

Wireless Base Station 11g True Turbo

1

2

3

4

Wireless

Internet Modem

Power
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Bilden av baksidan förklarar portar och knappar
‘9V

12V=1A

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

1A’-port

Anslut den medlevererade strömadaptern till det här
intaget.

‘Till Modem’-port

WAN-port.
Anslut detta till ditt bredbandsmodem

LAN1 – LAN4-portar

10/100 Mbps Ethernet-portar (RJ-45).
Anslut enheter till ditt lokala nätverk via dessa portar
(t.ex. en dator, Ethernet-nav eller nätväxel)

Återställningsknapp

Tryck på den här knappen i minst 5 sekunder för att
återställa den trådlösa basstationens
fabriksinställningar.
VARNING: DETTA RADERAR ALLA DINA
INTERNET INSTÄLLNINGAR!
För att återställa Router utan att bli av med din
konfiguration, se ‘Återställa’ (se ‘Meny: Avancerade
inställningar’).

Reset
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Installera
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Slå på den trådlösa Router och ansluta kablarna
Ansluta din trådlösa Router till ett eluttag
Anslut den medlevererade strömadaptern till 9V

12V=1A

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

Reset

Anslut strömadaptern till ett vägguttag.

Ström-lampan tänds.

Wireless Base Station 11g True Turbo

1

8

2

3

4

Wireless

Internet Modem

Power

1A-porten.
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Ansluta bredbandsmodemet till den trådlösa Router
Koppla bort Ethernet-kabeln mellan datorn och bredbandsmodemet på datorn.

Anslut Ethernet-kabeln till Till modem-porten.

12V=1A

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

Modem-lampan tänds.

Wireless Base Station 11g True Turbo

1

2

3

4

Wireless

Internet Modem

Power
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Anslut datorn till den trådlösa Router: Trådburet
Använd den medlevererade Ethernet-kabeln.

Anslut Ethernet-kabeln till LAN1-porten på SNB6500.

12V=1A

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

Reset

Anslut andra änden av Ethernet-kabeln till ditt datornätverkskort.
Nätverkskortet ska konfigureras så att det kan erhålla en ip-adress automatiskt
(se kapitlet ‘Konfigurera klientdator’)

Lampa 1 på fronten tänds.

Wireless Base Station 11g True Turbo

1

10

2

3

4

Wireless

Internet Modem

Power
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Konfigurera din trådlösa Router med installations-cd:n
Sätt i installations-cd:n i cd-enheten

VäljGodta.
Om den här skärmen inte visas startar du cd:n manuellt
1 Öppna Den här datorn
2 Öppna cd-enheten
3 Öppna filen Setup.exe

Välj SNB6500.

Klicka på Install Software (Installera programvara).

Avvakta tills enheten (trådlös Router) har hittats.

Klicka på Next (Nästa).

11

SV
Klicka på Next (Nästa).

Välj typ av bredbandsmodem (DHCP).

För in dina bredbandsinställningar.
Dessa inställningar får du av din Internet-leverantör.
(i det här exemplet visas konfigurationen för kabelmodem)

Avvakta tills inställningarna har sparats.

Klicka på LOGIN (skriv eventuellt in ditt lösenord).

I statusfönstret kan du se att du är uppkopplad mot Internet.
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Skydda ditt hemmanätverk
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Brandvägg
Aktivera brandväggen för att skydda ditt nätverk mot hackers.
Öppna din webbläsare
1. Skriv http://192.168.1.2 i adressfältet.
2. Klicka på Go (Sök).

Klicka på LOGIN (skriv eventuellt in ditt lösenord).

Klicka på Security (Säkerhet).

Klicka på Firewall (Brandvägg).

Välj Enable (Aktivera).

Klicka på SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA).
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Trådlös kryptering
Aktiver trådlös kryptering för att förebygga att utomstående kan tjuvlyssna på din
trådlösa anslutning.

Steg 1

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Steg 1: Ställa in WPA/WPA2-kryptering
Öppna din webbläsare
1. Skriv http://192.168.1.2 i adressfältet.
2. Klicka på Go (Sök).

Klicka på LOGIN (skriv eventuellt in ditt lösenord).

Klicka på Security (Säkerhet).

Klicka på Wireless (Trådlös).

Välj WPA&WPA2.

1
2
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1 Skriv in ditt lösenord eller lösenfras
2 Klicka på SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA).

1
2

VARNING: WPA/WPA2-kryptering har ännu inte
aktiverats

Steg 2

Steg 2: Aktivera WPA/WPA2-kryptering.
Klicka på Wireless Encryption (Trådlös kryptering).

1. Välj WPA/WPA2 Enbart.
2 Klicka på SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA).

1

2

WPA/WPA2-kryptering har nu aktiverats.
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Steg 3

Steg 3: Ansluta till din trådlösa Router
I det här exemplet visas hur du ansluter med Philips trådlösa USB-adapter (SNU6600)
Dubbelklicka på ikonen Philips Wireless USB Adapter 11g på skrivbordet.

1 Välj Plats undersökning.
2 Klicka på Scan.

Klicka på Scan.

Dubbelklicka på din krypterade trådlösa Router.

1. Skriv in ditt lösenord eller lösenfras.
2. Klicka på Apply Changes (Tillämpa ändringar).

1

2

Kontrollera IP Information (IP-uppgifterna).
Gateway ska vara 192.168.1.2
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Det här exemplet visas skärmar från Windows XP trådlösa nätverksanslutning
Peka på den trådlösa ikonen nederst till höger.

Högerklicka på den trådlösa ikonen.
Klicka på View available Wireless Networks (Visa befintliga trådlösa
nätverk).

Klicka på din krypterade trådlösa Router.
Klicka på Connect (Anslut).

Skriv in ditt lösenord eller lösenfras (Nätverksnyckel i Windows XP).
Klicka på Connect (Anslut).

Du är nu ansluten.
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Wired Equivalent Privacy (WEP)
Steg 1

Steg 1: Ställa in WEP-kryptering
Öppna din webbläsare
1. Skriv http://192.168.1.2 i adressfältet.
2. Klicka på Go (Sök).

Klicka på LOGIN (skriv eventuellt in ditt lösenord).

Klicka på Security (Säkerhet).

Klicka på Wireless (Trådlös).

Klicka på WEP.

1 Välj 128-bit.
2 Klicka på Clear (Rensa).
1

2
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1 Markera rutan för ‘Lösenord’ och skriv in ditt lösenord.
2 Klicka på SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA).

1

2

VARNING: WEP-kryptering har ännu inte aktiverats
Klicka på WEP.

Kopiera WEP-krypteringsnyckeln.
Dubbelklicka på Nyckel1. Högerklicka. Klicka på Kopiera.
Spara nyckeln, du behöver den senare.

Steg 2

Steg 2: Aktivera WEP-kryptering
Klicka på Wireless Encryption (Trådlös kryptering).

1 Välj WEP Only (WEP Enbart).
2 Klicka på SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA).
1

2

WEP-kryptering har nu aktiverats.
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Steg 3

Steg 3: Ansluta till din trådlösa Router.
I det här exemplet visas skärmar för Philips trådlösa USB-adapter (SNU6600)
Dubbelklicka på ikonen Philips Wireless USB Adapter 11g på skrivbordet.

1 Välj Site Survey (Plats undersökning).
2 Klicka på Scan (Sök).

Dubbelklicka på din krypterade trådlösa Router.

1 Välj typ av verifiering WEP.
2 Skriv in WEP-nyckeln som du kopierade från din trådlösa Router.

1

2

1 Välj typ av nyckel 104/128 bit Encryption (104/128 bitars kryptering).
2 För in standardnyckeln Key 1 (Nyckel 1).

1
2

Klicka på Apply Changes (Tillämpa ändringar).
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Kontrollera status för Gateway- IP
Gateway ska vara 192.168.1.2

Steg 3

Steg 3: Anslut till din trådlösa Router
I det här exemplet visas hur du ansluter till en trådlös Router i Windows XP
Peka på den trådlösa ikonen nederst till höger

Högerklicka på den trådlösa ikonen.
Klicka på View available Wireless Networks (Visa befintliga trådlösa
nätverk).

Klicka på din krypterade trådlösa Router.
Klicka på Connect (Anslut).

Klicka på WEP.
(Nätverksnyckel i Windows XP).
Klicka på Connect (Anslut).

Du är nu ansluten
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Meny: Installationsguide
Öppna din webbläsare
1. Skriv http://192.168.1.2 i adressfältet
2. Klicka på Go (Sök).

Klicka på Next (Nästa).

Klicka på Next (Nästa).

Välj dina Internet-inställningar.
Typen av bredbandsanslutning anges i dokumentationen från din Internet-leverantör.

För in dina ISP-inställningar (Dynamic IP Address i det här exemplet).
Klicka på Next (Nästa).

Status visar ISP IP-adress.
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Meny: Inställningar för hemmanätverk
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Inställningar för hemmanätverk
Status
På statussidan visas anslutningsstatus för WAN/LAN, firmware, och versionsnummer
för maskinvaran, illegala försök att komma in på ditt nätverk men även information
om de DHCP-klienter som är anslutna till ditt nätverk. Säkerhetsloggen kan sparas
genom att klicka på ‘Spara’ och ange en plats.

Nätverksinställningar
Använd menyn för Hemmanätverk för att konfigurera LAN IP-adressen och aktivera
DHCP-servern för dynamisk tilldelning av klientadresser.

Obs! Kom också ihåg att konfigurera sina klientdatorer för dynamisk tilldelning av IPadresser.

Trådlös
Din trådlösa Router fungerar också som en åtkomstpunkt, vilket möjliggör
kommunikation mellan trådlösa datorer. För att konfigurera den här funktionen måste
du aktivera den trådlösa funktionen, definiera radiokanal, domänidentifierare och
säkerhetsalternativen.
Markera Aktivera och klicka på ‘SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.

Kanal och SSID
Du måste specificera en gemensam radiokanal och SSID (Service Set ID) som ska
användas av Router och alla trådlösa klienter.
Se till att du konfigurerar alla anslutna klienter med samma värde.

Åtkomstkontroll
Med Åtkomstkontroll kan användarna definiera tillåten och otillåten utgående trafik
genom WAN-porten. Standardinställningen är att tillåta all utgående trafik.

För att lägga till en dator till filtreringstabellen:
1 Klicka på ‘Lägg till dator’ på skärmen för åtkomstkontroll.
2 Definiera rätt inställningar för klientdatortjänster.
3 Klicka på ‘OK’ följt av ‘SPARA INSTÄLLNINGAR’ för att spara ändringarna.
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WDS
Om signalstyrkan för en trådlös Router inte är tillräcklig på grund av ett för stort
täckningsområde eller för tjocka väggar, kan det trådlösa distributionssystemet
(WDS) för Router utökas.
Alla Router i ett trådlöst distributionssystem måste konfigureras med samma
radiokanal och krypteringstyp (WEP / WPA/WPA2) om det används.
Obs! WDS-funktionen är inte helt specificerad i IEEE- eller Wifi-standarderna. Det kan
därför inte garanteras att WDS kommer att fungera med produkter från olika
leverantörer.

WEP
Om du använder WEP för att skydda ditt trådlösa nätverk, måste du ställa in samma
parametrar för alla trådlösa klienter som för Router.

Du kan automatiskt generera krypteringsnycklar eller föra in dem för hand. För att
generera nyckeln automatiskt med lösenfras, markera rutan vid Passphrase och skriv
in en teckensträng. Välj standardinställd nyckel i listmenyn. Klicka på ‘SAVE SETTINGS
(SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.
Obs! Lösenfrasen kan bestå av max 32 alfanumeriska tecken.
För att konfigurera krypteringsnyckeln för hand skriver du in fem hexadecimala
sifferpar för varje 64 bitars nyckel eller 13 par för enkel 128 bitars nyckel.
(Ett hexadecimalt tal är en siffra eller en bokstav i områdena 0-9 eller A-F.)
Observera att WEP skyddar data som överförs mellan trådlösa noder men inte
skyddar dataöverföringen över ditt nätverk eller Internet.
WPA/WPA2
Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA/WPA2) är en kombination av mekanismerna TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) och 802.1x. Det förser med en dynamisk
nyckelkryptering och 802.1x-verifieringstjänst.

802.1X
Om 802.1x används i ditt nätverk bör du aktivera denna funktion för din trådlösa
Router. Dessa parametrar används av din trådlösa Router för anslutning till
verifieringsservern.
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Säkerhet
Brandvägg
Brandväggen i din trådlösa -Router inspekterar paketen på programskiktsnivå,
upprätthåller uppgifter om TCP- och UDP-sessioner så som time-outs och antalet
aktiva sessioner, samt ger möjlighet att detektera och förebygga vissa typer av intrång
på nätverket.

SV

De typer av intrång som nekas åtkomst till nätverket kallas Denial-of-Service attacks
(DoS-intrång). DoS-intrång eller attacker riktas mot enheter och nätverk som är
uppkopplade mot Internet. Dess syfte är inte att stjäla information, utan att koppla
bort en enhet eller ett nätverk så att användarna inte längre har åtkomst till
nätverksresurserna.
Brandväggen i din trådlösa -Router skyddar mot följande DoS-attacker: IP Spoofing,
Land Attack, Ping of Death, IP med nollängd, Smurf Attack, bakåtslinga för UDP-port,
Snork Attack, TCP nollskanning och TCP SYN-översvämning.
Brandväggen har ingen märkvärd effekt på systemprestanda, vi rekommenderar att du
låter den skydda ditt nätverk. Välj Aktivera och klicka på ‘SAVE SETTINGS (SPARA
INSTÄLLNINGARNA)’ för att öppna brandväggens underordnade menyer.
Åtkomstkontroll
Med Åtkomstkontroll kan användarna definiera tillåten och otillåten utgående trafik
genom WAN-porten. Standardinställningen är att tillåta all utgående trafik.

För att lägga till en dator till filtreringstabellen:
1 Klicka på ‘Lägg till dator’ på skärmen för åtkomstkontroll.
2 Definiera rätt inställningar för klientdatortjänster.
3 Klicka på ‘OK’ följt av ‘SPARA INSTÄLLNINGAR’ för att spara ändringarna.

MAC-filter
Din trådlösa Router kan också begränsa nätverksåtkomst baserat på MAC-adress.
Genom MAC-filtreringstabellen kan Router lagra 32 MAC-adresser som inte tillåts
åtkomst till WAN-porten.

1 Klicka på Ja för att aktivera eller på Nej för att koppla bort den här funktionen.
2

Skriv in MAC-adressen i det angivna fältet och klicka på ‘Spara inställningar’ för
att bekräfta.

URL-blockering
Basstationen ger användaren möjlighet att blockera åtkomst till valda webbplatser
genom att föra in fullständig URL-adress eller bara ett nyckelord. Den här funktionen
kan vara lämplig för att skydda barn från pornografiska webbplatser och liknande.

Du kan definiera upp till 30 webbplatser här.
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Schedule Rule
Utgående från en regel kan du filtrera Internet-åtkomst för lokala klienter. Varje regel
för åtkomstkontroll kan aktiveras vid en schemalagd tidpunkt. Definiera schemat på
den här sidan och tilldela regeln på sidan för Åtkomstkontroll.

Detektera intrång
Funktionen för detektion av intrång
Stateful Packet Inspection (SPI) och Anti-DoS brandväggsskydd
(Standard: Aktiverat) - Basstationens funktion för intrångsavkänning begränsar åtkomst
för inkommande trafik på WAN-porten. När SPI-funktionen är aktiverad, kommer alla
inkommande paket att blockeras med undantag för de typer som är markerade i
avsnittet Stateful Packet Inspection.
RIP defekt (Standard: Bortkopplad) - När ett RIP-paket inte känns igen av routern
sätts det i en ingående kö och släpps inte vidare. Ackumulerade paket kan orsaka
uppstoppning som i sin tur kan leda till stora problem för alla protokoll. Genom att
aktivera den här funktionen förebyggs att paket ackumulerar.
Ignorera ping till WAN (Standard: Bortkopplad) - Förhindrar en pingning på
Basstationens WAN-port leds till nätverket.
Bläddra nedåt för mer information.
SPI (Stateful Packet Inspection).
Detta kallas ‘stateful’ paketinspektion eftersom det undersöker innehållet i paketet för
att fastställa kommunikationen; det säkerställer t.ex. att den uppgivna
destinationsdatorn tidigare har begärt den aktuella informationen. Detta är en metod
som försäkrar att all kommunikation initieras av mottagardatorn och enbart utförs
med kända och tillförlitliga källor från tidigare utväxling. Förutom att utföra en mera
rigorös paketinspektion, stänger den här brandväggsfunktionen dessutom porten tills
en anslutning till porten har begärts.
När en viss typ av trafik kontrolleras, tillåts enbart en den typ av trafik som har
initierats från den interna LAN-porten. Exempel: om användaren enbart markerar
‘FTP-tjänst’ i SPI-avsnittet, kommer all inkommande trafik att blockeras med undantag
för FTP-anslutningar som har initierats från den lokala LAN-porten.
Stateful Packet Inspektion ger dig möjlighet att välja olika programtyper som använder
dynamiska portnummer. Om du vill använda Stateful Packet Inspection (SPI) för att
blockera paket, klicka på Ja-knappen vid fältet ‘Aktivera SPI och Anti-DoS
brandväggsskydd’ och markera vilken typ av inspektion du behöver, så som
Paketfragmentering, TCP-anslutning, UDP-session, FTP-tjänst, H.323-tjänst eller
TFTP-tjänst.
När en hacker försöker komma in på ditt nätverk kan SNB6500 varna dig
via e-post
Om e-postservern behöver verifiera din identitet innan den skickar iväg e-post, fyll då
i motsvarande information i fälten POP3 server, användarnamn. I annat fall lämnar du
dessa tre fält tomma.
Anslutningspolicy
För in värdena för TCP/UDP-sessioner enligt beskrivningen i nedanstående tabell.
Obs! Brandväggen har ingen märkvärd effekt på systemprestanda, vi rekommenderar att
du aktiverar de förebyggande funktionerna för att skydda ditt nätverk.

DMZ
Om du har en klientdator som inte kan köra ett Internet-program ordentligt med
aktiverad brandvägg, kan du öppna klienten för en obegränsad tvåvägskommunikation
med Internet. Skriv in IP-adressen för en DMZ (Demilitarized Zone)-värd på den här
skärmen. Att lägga en klient i DMZ kan utsätta ditt lokala nätverk för olika
säkerhetsrisker, så använd bara det här alternativet som en sista åtgärd.
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Trådlös säkerhet
Trådlös kryptering
För att säkra det trådlösa nätverket bör du aktivera säkerhetsfunktionen.
Din trådlösa Router stöder säkerhetsmekanismerna WEP (Wired Equivalent Privacy),
WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) och 802.1x.

Åtkomstkontroll
Med Åtkomstkontroll kan användarna definiera tillåten och otillåten utgående trafik
genom WAN-porten. Standardinställningen är att tillåta all utgående trafik.

För att lägga till en dator till filtreringstabellen:
1 Klicka på ‘Lägg till dator’ på skärmen för åtkomstkontroll.
2 Definiera rätt inställningar för klientdatortjänster.
3 Klicka på ‘OK’ följt av ‘SPARA INSTÄLLNINGAR’ för att spara ändringarna.
MAC-filter
Din trådlösa Router kan också begränsa nätverksåtkomst baserat på MAC-adress.
Genom MAC-filtreringstabellen kan Router lagra 32 MAC-adresser som inte tillåts
åtkomst till WAN-porten.
1 Klicka på Ja för att aktivera eller på Nej för att koppla bort den här funktionen.
2 Skriv in MAC-adressen i det angivna fältet och klicka på ‘Spara inställningar’ för att
bekräfta.
Obs! Se även ‘Ta reda på MAC-adressen för ett nätverkskort’.
WEP
Om du använder WEP för att skydda ditt trådlösa nätverk, måste du ställa in samma
parametrar för alla trådlösa klienter som för Router.

Du kan automatiskt generera krypteringsnycklar eller föra in dem för hand.
För att generera nyckeln automatiskt med lösenfras, markera rutan vid Passphrase
och skriv in en teckensträng. Välj standardinställd nyckel i listmenyn.
Klicka på ‘SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.
Obs! Lösenfrasen kan bestå av max 32 alfanumeriska tecken.
För att konfigurera krypteringsnyckeln för hand skriver du in fem hexadecimala
sifferpar för varje 64 bitars nyckel eller 13 par för enkel 128 bitars nyckel.
(Ett hexadecimalt tal är en siffra eller en bokstav i områdena 0-9 eller A-F.)
Observera att WEP skyddar data som överförs mellan trådlösa noder men inte
skyddar dataöverföringen över ditt nätverk eller Internet.
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WPA/WPA2
Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA/WPA2) är en kombination av mekanismerna TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) och 802.1x. Det förser med en dynamisk
nyckelkryptering och 802.1x-verifieringstjänst.

802.1X
Om 802.1x används i ditt nätverk bör du aktivera denna funktion för din trådlösa
Router. Dessa parametrar används av din trådlösa Router för anslutning till
verifieringsservern.
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Inställningar för hemmanätverk
Status
På statussidan visas anslutningsstatus för WAN/LAN, firmware, och versionsnummer
för maskinvaran, illegala försök att komma in på ditt nätverk men även information
om de DHCP-klienter som är anslutna till ditt nätverk. Säkerhetsloggen kan sparas
genom att klicka på ‘Spara’ och ange en plats.

Nätverksinställningar
Använd menyn för Hemmanätverk för att konfigurera LAN IP-adressen och aktivera
DHCP-servern för dynamisk tilldelning av klientadresser.

Obs! Kom också ihåg att konfigurera sina klientdatorer för dynamisk tilldelning av IPadresser.

Trådlös
Din trådlösa Router fungerar också som en åtkomstpunkt, vilket möjliggör
kommunikation mellan trådlösa datorer. För att konfigurera den här funktionen måste
du aktivera den trådlösa funktionen, definiera radiokanal, domänidentifierare och
säkerhetsalternativen.
Markera Aktivera och klicka på ‘SAVE SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.

Kanal och SSID
Du måste specificera en gemensam radiokanal och SSID (Service Set ID) som ska
användas av Router och alla trådlösa klienter.
Se till att du konfigurerar alla anslutna klienter med samma värde.

Åtkomstkontroll
Med Åtkomstkontroll kan användarna definiera tillåten och otillåten utgående trafik
genom WAN-porten. Standardinställningen är att tillåta all utgående trafik.

För att lägga till en dator till filtreringstabellen:
1 Klicka på ‘Lägg till dator’ på skärmen för åtkomstkontroll.
2 Definiera rätt inställningar för klientdatortjänster.
3 Klicka på ‘OK’ följt av ‘SPARA INSTÄLLNINGAR’ för att spara ändringarna.
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WDS
Om signalstyrkan för en trådlös Router inte är tillräcklig på grund av ett för stort
täckningsområde eller för tjocka väggar, kan det trådlösa distributionssystemet
(WDS) för Router utökas.
Alla Router som trådlösa räckviddsutökarer (t. ex. SNR6500) i ett trådlöst
distributionssystem måste konfigureras med samma radiokanal och krypteringstyp
(WEP / WPA/WPA2) om det används.
Obs! WDS-funktionen är inte helt specificerad i IEEE- eller Wifi-standarderna.
Det kan därför inte garanteras att WDS kommer att fungera med produkter från
olika leverantörer.
WEP
Om du använder WEP för att skydda ditt trådlösa nätverk, måste du ställa in samma
parametrar för alla trådlösa klienter som för Router.

Du kan automatiskt generera krypteringsnycklar eller föra in dem för hand. För att
generera nyckeln automatiskt med lösenfras, markera rutan vid Passphrase och skriv
in en teckensträng. Välj standardinställd nyckel i listmenyn. Klicka på ‘SAVE SETTINGS
(SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.
Obs! Lösenfrasen kan bestå av max 32 alfanumeriska tecken.
För att konfigurera krypteringsnyckeln för hand skriver du in fem hexadecimala
sifferpar för varje 64 bitars nyckel eller 13 par för enkel 128 bitars nyckel.
(Ett hexadecimalt tal är en siffra eller en bokstav i områdena 0-9 eller A-F.)
Observera att WEP skyddar data som överförs mellan trådlösa noder men inte
skyddar dataöverföringen över ditt nätverk eller Internet.
WPA/WPA2
Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA/WPA2) är en kombination av mekanismerna TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) och 802.1x. Det förser med en dynamisk
nyckelkryptering och 802.1x-verifieringstjänst.

802.1X
Om 802.1x används i ditt nätverk bör du aktivera denna funktion för din trådlösa
Router. Dessa parametrar används av din trådlösa Router för anslutning till
verifieringsservern.
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Avancerade inställningar
NAT
Network Address Translation möjliggör åtkomst till Internet för flera användare
samtidigt via en delad offentlig IP.

Adressmappning
Möjliggör delad användning av offentliga IP-adresser för flera användare. Detta döljer
samtidigt det interna nätverket vilket ger ökad sekretess och säkerhet. För in den
offentliga IP-adressen som du vill dela på i fältet vid Global IP. För in en serie interna
IP-adresser som ska dela på den offentliga IP-adressen i fältet vid ‘från’.

Virtuell server
Om du konfigurerar din trådlösa Router som en virtuell server, kan fjärranslutna har
åtkomst till tjänster som webb- eller FTP-tjänster på din lokal plats via offentliga IPadresser, automatiskt omdirigeras till lokala servrar som konfigurerats med privata IPadresser. Med andra ord, beroende på vilken tjänst som förfrågas (TCP/UDPportnummer), kan Router vidarebefordra den externa förfrågan till lämplig server (på
en annan intern IP-adress).
Exempel: om du ställer in Typ/Offentlig port på TCP/80 (HTTP eller webb) och Privat
IP/Port på 192.168.1/10/80, då kommer alla HTTP-förfrågningar från externa
användare att överföras till 192.168.1/10 på port 80. På så sätt, endast genom att föra
in IP-adressen från din ISP, kan Internet-användare få åtkomst till en önskad tjänst på
den lokala adress som du dirigerar dem till.
En lista över portar kan nås via följande länk:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
Särskilda program
Vissa program kan kräva flera anslutningar, t.ex. Internet gaming, videokonferens och
Internet-telefoni.
Dessa program kanske inte fungerar när NAT-funktionen (Network Address
Translation) är aktiverad. Om du behöver köra program som kräver flera
anslutningar, använd dessa sidor för att specificera ytterligare offentliga portar som
ska öppnas för varje enskilt program.

NAT mappningstabell
Den här sidan visar de aktuella NAPT (Network Address Port Translation)adressmappningarna.
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Underhåll
Använd menyn för Underhåll för att säkerhetskopiera den aktuella konfigurationen,
återställa en tidigare sparad konfiguration, återställa till fabriksinställningarna,
uppdatera firmware, och återställa din trådlösa Router.
Konfigurationsverktyg
Välj en funktion och klicka på ‘Next’ (Nästa).

Genom att säkerhetskopiera kan du spara din konfiguration av den trådlösa Router i
en fil. Återställningsfunktionen kan användas för att återställa en säkerhetskopierad
konfigurationsfil. Med Återställ till fabriksinställningarna återställer du basstationens
ursprungliga inställningar.
Du ombeds bekräfta detta val.
Uppgradera firmware
Använd Uppgradera firmware för att uppdatera firmware eller användargränssnitt
till de senaste versionerna. Hämta uppgraderingsfiler från www.philips.com/support
(Model SNB6500), och spara den på hårddisken. Klicka sedan på ‘Sök...’ för att se på
den hämtade filen. Klicka på ‘STARTA UPPGRADERING’. Kontrollera att
uppgraderingen gick bra i informationsavsnittet på statussidan.

Återställ
Klicka på ‘STARTA OM ROUTER’ för att återställa din trådlösa Router.

Om du utför en återställning från den här sidan, kommer konfigurationerna inte att
ändras tillbaka till fabriksinställningarna.
Obs! Om du använder återställningsknappen på baksidan av Router återställs
strömbrytaren. Tryck på den här knappen i minst fem sekunder om du vill återställa
basstationens fabriksinställningar.
System
Tidsinställningar
Välj lokal tidszon i listmenyn. Den här informationen används för logguppgifterna och
klientfiltrering.
För att få en korrekt tidsangivelse för logguppgifter och systemhändelser måste du
ställa in tidszonen. Välj din lokala tidszon i listmenyn.
Om du vill synkronisera din Router automatiskt med en offentlig tidsserver, markera
rutan vid Aktivera automatiskt underhåll från tidsserver. Välj önskad server i
listmenyn.

Lösenordsinställningar
Använd den här sidan för att ändra lösenordet för åtkomst till underhållsverktyget för
din trådlösa Router.
Lösenorden kan innehålla 3~12 alfanumeriska tecken och skillnad görs på stora och
små bokstäver.
Obs! Om du har blivit av med ditt lösenord, eller inte får åtkomst till användarverktyget,
tryck då på den återställningsknappen på baksidan av Router och håll den intryckt i
minst fem sekunder så att fabriksinställningarna återställs.
Med standardinställningen krävs inget lösenord för att logga in.
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VARNING!
När du återställer Router med den blå återställningsknappen kommer alla dina inställningar
att gå förlorade, även ISP-inställningarna.
För in en maximal tidslängd för Time out (i minuter) för att ange en maximal tillåten
tid som en inloggad session upprätthålls när den är overksam. Om anslutningen är
overksam under en längre tid en den som angetts här, utförs en utloggning från
systemet och du måste logga in på nytt för att få åtkomst till underhållsverktyget.
(Standard: 10 minuter)
Fjärhantering
Med standardinställningen är underhållshanteringen enbart tillgänglig för användare på
det lokala nätverket. Det är dock möjligt att hantera din trådlösa Router från en
fjärrdator genom att föra in IP-adressen för fjärrdatorn på den här skärmen. Markera
rutan vid Aktivera och skriv in IP-adressen som Värdadress och klicka på ‘SAVE
SETTINGS (SPARA INSTÄLLNINGARNA)’.
Obs! Om du markerar rutan vid Aktivera och specificerar IP-adressen 0.0.0.0,
kan en godtycklig värd hantera din trådlösa Router.
För fjärrstyrd hantering via en WAN IP-adress måste du ansluta via port 8080. Skriv
helt enkelt in WAN IP-adressen följt av :8080, t.ex. 212.120.68.20:8080.
SNMP
Använd skärmen för SNMP-konfiguration för att visa och ändra parametrar för
SNMP-protokoll (Simple Network Management Protocol).
SNMP Community
En dator som är ansluten till nätverket som kallas Network Management Station
(NMS), kan användas för att komma åt den här informationen. Åtkomsträttigheterna
till agenten styrs av community-strängar. För att kommunicera med den trådlösa
Router måste NMS först förse med en giltig community-sträng för verifiering.
Parameter
Community

Beskrivning
Ett namn på en community (grupp) som
har behörighet till hanteringsåtkomst.

Access

Hanteringsåtkomst är begränsad till
antingen Read Only (Läsa) eller
Read/Write (Skriva).

Valid

Aktiverar/kopplar bort inställningen.

Obs! Upp till fem community-namn kan föras in.
SNMP-fälla
Specificera NMS IP-adress för att få en underrättelse när en signifikant händelse har
detekterats av agenten. När en fälla slagit igen skickar SNMP-agenten ett SNMP
fällmeddelande till en NMS som har specificerats som mottagare.
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UPNP (Universal Plug and Play)-inställningar
Med Universal Plug and Play, kan en enhet dynamiskt och automatiskt gå in i ett
nätverk, erhålla en IP-adress, kommunicera dess möjligheter och ta reda på vilka
enheter som finns och vad de kan utföra. Enheterna kan då kommunicera direkt med
varandra. Detta främjar ytterligare peer-to-peer networking

DDNS (Dynamic DNS)-inställningar
DDNS text ‘Domännamn’ är en serie alfanumeriska strängar som separeras av
punkter och som mappar till adressen för en nätverksanslutning och identifierar
adressens ägare.
Dynamiska DNS ger användarna på Internet en metod att knyta sitt domännamn till
en dator eller server. DDNS låter ditt domännamn följa din IP-adress automatiskt
genom att ändra dina DNS-poster när din IP-adress ändras.
Avsnittet Serverkonfiguration öppnar automatiskt med alternativet TCP-port
markerat i avsnittet Virtuell server. För helt enkelt in din servers IP-adress, så som en
webbserver,och klicka på portalternativet HTTP Port 80 så att användare kan få
åtkomst till din webbserver från Internet-anslutningen.
Den här DNS-funktionen styrs av en DDNS-tjänstleverantör. Med en DDNSanslutning kan du tillhandahålla din egen webbplats, e-postserver, FTP-plats och mer
lokalt, även om du har en dynamisk IP-adress. (Standard: Bortkopplat)

Routing
På de här sidorna definieras parametrar som har med routing att göra, så som
parametrar för static routes och RIP (Routing Information Protocol).
Static route parameter
1 Klicka på ‘Lägg till’ för att lägga till en ny static route i listan.
2 Klicka på ‘Spara inställningarna’ för att spara konfigurationen.

RIP parameter
RIP skickar routing-uppdateringsmeddelanden med regelbundna intervaller och när
nätverkstopologin ändras. När en router får ett routing-uppdateringsmeddelande som
inbegriper ändringar av en inställning, uppdateras tillhörande routing-tabell för att
återge de nya routen. RIP-routrar vidhåller bara den bästa leden till en destination.
Efter uppdateringen av routing-tabellen, börjar routern omedelbart att överföra
routing-uppdateringar för att informera andra nätverksroutrar om ändringen.

Routing-tabell
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När all installationen av maskinvaran är färdig och alla nätverksutrustningarna är
anslutna, ska du konfigurera din dator så att den kan kopplas till din trådlösa Router.
Se: ‘Windows 2000’
‘Windows XP’
‘Trådlösa adaptrer’

Konfigurera TCP/IP
För att få åtkomst till Internet via Router måste du först konfigurera
nätverksinställningarna på datorerna i ditt lokala nätverk så att de använder samma IPnätmask som din trådlösa Router. Standard IP-inställningar för din trådlösa Router är:
IP-adress
Nätmask
DHCP-funktion
DHCP IP polräckvidd

192.168.1.2
255.255.255.0
Aktivera
192.168.1.11 till 192.168.1.60

Obs! De här inställningarna kan ändras så att de uppfyller dina nätverkskrav, men först
måste du konfigurera minst en dator för att få åtkomst till din trådlösa basstations
webbinställningar och först därefter utföra dina ändringar. (Se ‘Konfigurera din
trådlösa Router’ för instruktioner om hur du konfigurerar din trådlösa Router.)

Windows NT 4.0
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Inställningar/Kontrollpanel.

2 Dubbelklicka på nätverksikonen.

3 I nätverksfönstret väljer du Protokoll-fliken.
Dubbelklicka på TCP/IP-protokoll.

4 När fönstret för Microsoft TCP/IP-egenskaper öppnas,
välj fliken IP-adress.
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5 I kortlistan kontrollerar du att ditt Ethernet-kort är valt.
6 Om ‘Erhåll en IP-adress automatiskt’ redan är markerat är din dator redan
konfigurerad för DHCP. Om inte, ändra inställningen och klicka på ‘Tilldela’.
7 Klicka på DNS-fliken för att visa primär och sekundär DNS-server.
Anteckna dessa värden och klicka därefter på ‘Ta bort.’
Klicka på ‘Tilldela’, följt av ‘OK.’

8 Windows kopierar eventuellt några filer och sedan ombeds du starta om ditt
system. Klicka på Ja och datorn startas om.
Koppla bort HTTP-proxy
Du måste bekräfta att ‘HTTP-proxy’-funktionen för din webbläsare är bortkopplad.
Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa basstationens HTML
konfigurationssidor (se ‘Internet Explorer’).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa Router
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa
Router, i nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna.
Genom att ta bort de gamla DHCP IP-inställningarna och ersätta dem med
inställningarna från din trådlösa Router, kan du även verifiera att du har konfigurerat
din dator korrekt..
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Program/Kommandoprompten.

2 I kommandorutan skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ och trycker sedan på ENTER.

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ och tryck på ENTER. Kontrollera att din IP-adress nu
är 192.168.1.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är
192.168.1.2.
Dessa värden bekräftar att din trådlösa Router fungerar.
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4 Skriv ‘EXIT’ och tryck på ENTER för att stänga DOS-kommandofönstret.
Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa Router.
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Windows 2000
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Inställningar/Nätverk och fjärranslutning.
2 Klicka på ikonen som överensstämmer med din trådlösa Router.
3 En skärm som anger anslutningsstatus öppnas. Klicka på Egenskaper.

4 Dubbelklicka på Internet-protokoll (TCP/IP).
5 Om ‘Erhåll en IP-adress automatiskt’ och ‘Erhåll en DSN-server automatiskt’redan
är markerade är din dator redan konfigurerad för DHCP. Om inte, ändra
inställningarna.
Koppla bort HTTP-proxy
Du måste bekräfta att ‘HTTP-proxy’-funktionen för din webbläsare är bortkopplad.
Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa den trådlösa basstationens
HTML-konfigurationssidor (se ‘Internet Explorer’).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa Router
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa Router, i
nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. Genom att ta bort de gamla DHCP
IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din trådlösa Router, kan du
verifiera att du har konfigurerat din dator korrekt.
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1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Program/Tillbehör/Kommandoprompten.

2 I kommandorutan skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ och trycker sedan på ENTER.

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ och tryck på ENTER. Kontrollera att din
IP-adress nu är 192.168.1.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standardgateway är 192.168.1.2.

Dessa värden bekräftar att din trådlösa Router fungerar.
4 Skriv ‘EXIT’ och tryck på ENTER för att stänga DOS-kommandofönstret.
Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa Router.

Windows XP
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Kontrollpanel.
2 På Kontrollpanelen klickar du på nätverks- och fjärranslutningar.
3 Fönstret med nätverksanslutningar öppnas.
Dubbelklicka på anslutningen för Router.
4 En skärm som anger anslutningsstatus öppnas, klicka på Egenskaper.
5 Dubbelklicka på Internet-protokoll (TCP/IP).
6 Om ‘Erhåll en IP-adress automatiskt’ och ‘Erhåll en DSN-server automatiskt’redan
är markerade är din dator redan konfigurerad för DHCP. Om inte, ändra
inställningarna.
Koppla bort HTTP-proxy
Du måste bekräfta att ‘HTTP-proxy’-funktionen för din webbläsare är bortkopplad.
Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa den trådlösa basstationens
HTML-konfigurationssidor (se ‘Internet Explorer’).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa Router
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa Router, i
nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. Genom att ta bort de gamla DHCP
IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din trådlösa Router, kan du
verifiera att du har konfigurerat din dator korrekt.
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Program/Tillbehör/Kommandoprompten.
2 I kommandorutan skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ och trycker sedan på ENTER.
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3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ och tryck på ENTER. Kontrollera att din IP-adress nu
är 192.168.1.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är
192.168.1.2. Dessa värden bekräftar att din trådlösa Router fungerar.
Skriv ‘EXIT’ och tryck på ENTER för att stänga DOS-kommandofönstret.
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Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa Router.

Konfigurera en Macintosh-dator
Instruktionerna här kan avvika något beroende på versionen av operativsystemet.
Detta beror på att följande steg och skärmbilder är tagna från Mac OS 10.2. Mac OS
7.x och senare versioner är liknande men inte helt identiska med Mac OS 10.2.
Följ instruktionerna nedan:
1 Öppna Apple-menyn. Klicka på Systeminställningar.

2 Dubbelklicka på nätverksmappen i fönstret för systeminställningar.

3 Om ‘Använder DHCP-server’ redan har valts vid Konfiguration, är datorn redan
konfigurerad för DHCP. Om inte, välj denna inställning.

4 De nya inställningarna visas på TCP/IP-fliken. Kontrollera att din IP-adress nu är
192.168.1.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är 192.168.1.2.
Dessa värden bekräftar att din trådlösa Router fungerar.
5 Stäng nätverksfönstret.
Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa Router.
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Koppla bort HTTP-proxy
Du måste bekräfta att ‘HTTP-proxy’-funktionen för din webbläsare är bortkopplad.
Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa basstationens HTML
konfigurationssidor. Följande steg görs i Internet Explorer.
Internet Explorer
1 Öppna Internet Explorer och klicka på Stopp-knappen.
Klicka på Explorer/Inställningar.

2 I Internet Explorers inställningsfönster väljer du Proxy-servrar under Nätverk.
3 Avmarkera alla rutor och klicka på OK.

Konfigurera ditt trådlösa kort
Du kan göra en trådlös anslutning till SNB6500 med ett trådlöst Wi-Fi-kort. Läs
bruksanvisningen för ditt Wi-Fi-kort för instruktioner om hur du ansluter det till
SNB6500.
Koppla bort HTTP-proxy
Du måste bekräfta att ‘HTTP-proxy’-funktionen för din webbläsare är bortkopplad.
Detta är nödvändigt för att webbläsaren ska kunna visa basstationens HTML
konfigurationssidor. Följande steg görs i Internet Explorer.
Internet Explorer
1 Starta Internet Explorer
2 Klicka på Stopp-

knappen och därefter på Verktyg/Internet-alternativ.

3 I fönstret för Internet-alternativ klickar du på fliken Anslutningar.
Klicka därefter på knappen för LAN-inställningar...
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Ta reda på MAC-adressen för ett nätverkskort
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MAC-adress
MAC-adressen kan användas för att förebygga oönskad åtkomst till din trådlösa
Router. Hur du kan göra detta, beskrivs i avsnittet om MAC-filter.
MAC-adressen har formatet xx:xx:xx:xx:xx:xx där x kan vara i området [0...9, A...F]

Windows NT4/2000/XP
Klicka på Start/Program/Kommandoprompten. Skriv ‘ipconfig /all’ och tryck på
‘ENTER’.
MAC-adressen listas som ‘Fysisk adress’.

Macintosh
Klicka på Systeminställningar/Nätverk.
MAC-adressen listas som ‘Ethernet-adress’ på TCP/IP-fliken.

Linux
Kör kommandot ‘/sbin/ifconfig.’

Hur du installerar ett datornätverk
På de följande sidorna visas exempel på hur du kan installera ett datornätverk med
Philips trådlösa Router.
Varning: Din trådlösa Router etablerar enbart en anslutning till dina trådlösa
nätverksenheter. Hur du använder den här anslutningen är upp till dig.
Att lägga upp ett datornätverk är en separat tillämpning som kräver programvara från
en annan leverantör.
Du kan t.ex. använda den programvara som ingår i Windows operativsystem från
Microsoft.
Av denna anledning ska beskrivningen nedan betraktas som ett rent exempel.
VILKEN VERSION AV WINDOWS HAR DU?
1. Börja med att installera ditt nätverk med den dator vars operativsystem är av
senaste version. Den här rangordningen gäller: Windows XP, Windows 2000,
Windows ME och Windows 98SE.
2. Använd installationsguiden för nätverk och låt den göra en installationsdiskett för
nätverket.
3. Med den här disketten kan du sedan installera övriga datorer.
För Windows XP och Windows 2000.
Se för mer om detta i kapitlet för Windows ME och Windows 98SE.

Klicka på Windows Start-knapp och klicka på ‘Kontrollpanel’ i listan.
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Dubbelklicka på ikonen ‘Nätverk och fjärranslutningar’.

Markera ‘Setting-up a home network or small business network’ i listan.

Installationsguiden öppnas. Klicka på ‘Next’ (Nästa) för att fortsätta.

Guidens nätverksinställningar
1. Läs noggrant de instruktioner som guiden ger dig och ange de inställningar som
överensstämmer med den typ av nätverk som du ska ha. Använd också
hjälpfunktionen i guiden om du behöver mer information under installationen.
2. I varje fönster klickar du på ‘Next’ (Nästa) för att gå till nästa steg.
3. Nedan följer en beskrivning av de viktigaste stegen i installationsguiden.
Gör en valmarkering för att ignorera eventuellt brutna nätverksanslutningar innan du
klickar på ‘Next’ (Nästa) för att fortsätta.
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1. För in en beskrivning som hjälper dig att känna igen datorerna.
2. Välj ett unikt namn för varje dator.
3. Klicka på ‘Next’ (Nästa) för att fortsätta.
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Skriv in samma arbetsgruppsnamn för alla datorer i nätverket, klicka sedan på ‘Next’
(Nästa) för att fortsätta.

Välj att göra en installationsdiskett för nätverket. Klicka sedan på ‘Next’ (Nästa).

Klicka på ‘Avsluta’ för att stänga guiden och använd sedan disketten för installationen
på övriga datorer.

För att dela mappar med nätverket: Starta Windows Explorer och högerklicka på den
mapp som du vill dela med nätverket. Klicka på fliken ‘Delning’ och anpassa
inställningarna.
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För att utforska nätverket: Dubbelklicka på ikonen Nätverksomgivning på skrivbordet.
Om du behöver mer hjälp, använd Windows hjälpprogram.

För Windows ME och Windows 98SE.
Se tidigare i det här kapitlet om Windows XP och Windows 2000.
Klicka på Windows Start-knapp, välj Inställningar/Kontrollpanel i listan.

Dubbelklicka på nätverksikonen.

Klicka sedan på fliken ‘TCP/IP’.
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1.
2.
3.
4.

Välj ett unikt namn för varje dator.
Skriv in samma arbetsgruppsnamn för alla datorer i nätverket.
För in en beskrivning som hjälper dig att känna igen datorerna.
Klicka på fliken ‘Konfiguration’ för att fortsätta.
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Klicka därefter på knappen för ‘Dela filer och skrivare’.

Ange dina åtkomstalternativ och klicka på ‘OK’ för att fortsätta.
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Klicka på ‘OK’ för bekräfta ändringarna.

För att dela mappar med nätverket: Starta Windows Explorer och högerklicka på den
mapp som du vill dela med nätverket. Klicka på fliken ‘Delning’ och anpassa
inställningarna.

För att utforska nätverket: Dubbelklicka på ikonen Nätverksomgivning på skrivbordet.
Om du behöver mer hjälp, använd Windows hjälpprogram.
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Lösa problem
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I det här avsnittet beskrivs hur du kan lösa vanliga problem.
Problem på den trådlösa Router kan lätt avläsas via lysdioderna på fronten.
Problem
Jag kan inte gå till min
trådlösa Router

Orsak/Lösning
Din dator fick ingen IP-adress från den trådlösa Router.
• Kontrollera att din dator har en IP-adress. Öppna kommandofönstret (Windows
tangent ‘r’, skriv cmd, tryck på enter).Skriv ipconfig.
Kontrollera att din gateway-adress är 192.168.1.2
Din dator kan inte kommunicera med din trådlösa Router.
• Kontrollera om du kan kommunicera med den trådlösa Router.
Öppna ett kommandofönster.
Skriv ping 192.168.1.2
Svaret ska vara ‘Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=32’
(tid och TTL kan avvika)

Min dator har/får ingen IP-adress

Nätverkskortet är inte konfigurerat för att automatiskt erhålla en IP-adress.
• Kontrollera att NIC (Network Interface Card) är i DHCP-läge.
Se kapitlet ‘Konfigurera din dator’.
Nätverkskortets hastighet matchar inte den trådlösa basstationens hastighet.
• Ställ in nätverkskortet på en fast hastighetpå din dator.
1 Klicka på Start.
2 Klicka på Inställningar.
3 Klicka på Nätverksanslutningar.
4 Välj ditt nätverkskort. Högerklicka. Välj Egenskaper.
5 Klicka på Konfigurera.
6 Klicka på flikenAvancerat.
Klicka på Hastighet & Duplex.
Välj en Full Duplex hastighet (antingen 100Mbps eller 10Mbps)
Kabeln mellan datorn och den trådlösa Router är inte ansluten.
• Kontrollera Ethernet-kabeln och lamporna på Router.
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Förklarande ordlista
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DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Det här protokollet konfigurerar automatiskt
TCP/IP-inställningarna för alla datorer i ditt hemmanätverk.

DNS Server Address

DNS står för Domain Name System, vilket tillåter värddatorer för Internet att ha ett
domännamn och en eller flera IP-adresser. En DNS-server upprätthåller en databas
med värddatorer och deras respektive domännamn och IP-adresser, så att
användaren vidarebefordras till rätt IP-adress när ett domännamn begärs.
Adressen för DNS-servern som dina datorer i ditt nätverk använder är platsen för
den DNS-server som din ISP har tilldelat.

DSL Modem

DSL står för Digital Subscriber Line. Ett DSL-modem använder din befintliga
telefonlinje för att överföra data vid höga hastigheter.

Ethernet

En standard för datornätverk.
Ethernet-nätverk är anslutna med särskilda kablar och nav, och flyttar på data med en
hastighet på upp till 10 miljoner bitar per sekund (Mbps).

HPNA

Home Phone line Networking Alliance, är en sammanslutning av företag som
samarbetar för att anamma en enad standard för nätverk via telefonlinjen. Din
hemmakopplade nätverksbrygga (gateway) överensstämmer med HPNA specifikation
2.0, vilken tillåter nätverkshastigheter på upp till 1 miljon bitar per sekund (Mbps)
över din befintliga telefonlinje.

IP-adress

IP står för Internet-protokoll. En IP-adress består av fyra siffergrupper avskilda med
punkter, som identifierar en unik Internet-värddator. Exempel: 192.34.45.8.

ISP Gateway adress
(se ISP för definition)

Adressen för ISP-nätbrygga (gateway) är en IP-adress för Internet-routern som finns
hos din ISP. Du måste ha den här adressen för att kunna använda ett kabel- eller
DSL-baserat modem.

ISP

Internet Service Provider. Ett ISP-företag levererar anslutning till Internet för
enskilda personer, företag och organisationer.

LAN

Local Area Network. Ett LAN (lokalt nätverk) är en grupp datorer och utrustningar
som är anslutna till varandra inom ett begränsat område (t.ex. hemma eller på
kontoret). Ditt hemmanätverk är ett LAN.

MAC-adress

MAC står för Media Access Control. En MAC-adress är maskinvaruadressen för en
utrustning som är ansluten i ett nätverk.

NAT

Network Address Translation.
Den här processen tillåter andra datorer i ditt hemmanätverk att använda en IPadress. Genom att använda möjligheten med NAT i en hemmaansluten nätbrygga kan
du nå Internet från en valfri dator i nätverket utan att behöva köpa fler IP-adresser
från din Internet-leverantör.

Nätmask

En underliggande nätverksadress som kan utgöra en del av TCP/IP-informationen från
din ISP, består av fyra siffergrupper och konfigureras som en IP-adress. Den används
för att skapa IP-adressnummer som används inom ett visst nätverk (i motsats till ett
giltig IP-adressnummer som känns igen av Internet, vilket måste tilldelas av InterNIC).

PPPoE

Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point-protokollet är en metod för att
säkra dataöverföringen och som ursprungligen skapades för uppringd uppkoppling,
PPPoE används för Ethernet-anslutningar.

RJ-45

Registrerat Jack-45, 8-trådig kontakt

Sekundär uppringning

Sekundär uppringning Ett andra telefonnummer som används för uppringning till din
ISP när det primära numret är överbelastat genom att för många användare kopplar
upp sig samtidigt. Det sekundära telefonnumret används när det primära
telefonnumret inte är tillgängligt.

SPI

Stateful Packet Inspection. SPI är en typ av säkerhet på företagsnivå, som tillgängligt
genom nätbryggan för ditt hemmaanslutna nätverk. Genom att använda SPI, fungerar
nätbryggan som en brandvägg och skyddar ditt nätverk från obehörigt intrång och
hackers.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Detta är standardprotokollet för dataöverföring via Internet.

WAN

Wide Area Network.
Ett (externt) nätverk som ansluter datorer som finns inom ett större fysiskt område
(t.ex. i olika byggnader, städer eller länder). Internet är ett WAN.

Tekniska specifikationer
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Fysiska egenskaper
Portar
– Fyra 10/100Mbps RJ-45-portar
Hanteringsegenskaper
– Uppgradering av firmware via webbaserad hantering
– Webbaserad hantering (konfiguration)
– Strömindikatorer
– Logg för händelser och historik
– Nätverkspingning
Säkerhetsegenskaper
– Lösenordsskyddad åtkomst till konfiguration
– Användarverifiering (PAP/CHAP) med PPP
– Brandvägg NAT NAPT
– VPN-genomströmning (IPSec-ESP tunnelläge, L2TP, PPTP)
LAN-egenskaper
– IEEE 802.1d (självlärande transparent överbyggning)
– DHCP-server
– DNS-proxyserver
– Static Routing, RIPv1 och RIP
Radioegenskaper
– Frekvensband för trådlös RF-modul
– 802.11g-räckvidd: 2,4GHz
– 802.11b Radio: 2,4GHz
Europa - ETSI
– 2412~2472MHz (Ch1~Ch13)
Moduleringstyp
– OFDM, CCK
Opererande kanaler enligt IEEE 802.11b:
– 13 kanaler (ETSI)
Opererande kanaler enligt IEEE 802.11g :
– 13 kanaler (Europa)
RF-effekt moduleringshastighet-Uteffekt (dBm)
802.11b - 1Mbps (16 dBm)
802.11b - 2Mbps (16 dBm)
802.11b - 5.5Mbps (16 dBm)
802.11b - 11Mbps (16 dBm)
Moduleringshastighet-Uteffekt (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 - 108Mbps (15 dBm)
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Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

2

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
∂ÁÁ‡ËÛË

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

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

¯ÚﬁÓÛ˜ ÂÁÁ‡ËÛË
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
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