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1 ADSL-port
ADSL-port (RJ-11). Anslut din ADSL-linje till den här porten.

2 Strömintag
Anslut den medlevererade strömadaptern till det här intaget.
Varning: Att använda en strömadaper av fel typ kan skada din trådlösa ADSL-basstation.

3 Återställningsknapp
Tryck på den här knappen och starta om strömanslutningen för att återställa fabriksinställningarna.
För att återställa utan att förlora dina konfigurerade inställningar, se ‘Återställa’ på sidan 28-29.

4 PÅ/AV
Knapp för att slå på och av

5 LAN-portar
10/100 Ethernet-portar (RJ-45). Anslut enheter till ditt lokala nätverk via dessa portar (t.ex. en dator, nav eller nätväxel).
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SNA6500
Grattis till din nya Philips ADSL Wireless Base Station, härefter kallad ‘trådlös ADSL
basstation’. Det är ett nöje att kunna förse dig med en kraftfull men samtidigt enkel
kommunikationsenhet för anslutning av ditt lokala nätverk (LAN) till Internet.
För dig som vill surfa på Internet på säkrast möjlig sätt, erbjuder den här routern en
praktisk och kraftfull lösning.

Om din trådlösa ADSL basstation
Den trådlösa ADSL basstationen ger åtkomst till Internet för flera användare
samtidigt, genom att dela på ett användarkonto. Det har stöd för både trådburna och
trådlösa enheter. Ny teknologi ger trådlös säkerhet via WEP-kryptering (Wired
Equivalent Privacy), WPA-kryptering (WiFi Protected Access) och MACadressfiltrering. Det är enkelt att installera och kan vara igång och användas på bara
några minuter.

Egenskaper och fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet-anslutning till en ADSL-linje via en RJ-11 ADSL-port
Anslutning till ett lokalt nätverk via fyra 10/100 Mbps Ethernet-portar
Inbyggt IEEE 802.11g-kort för trådlöst nätverk
DHCP för dynamisk IP-konfiguration och DNS för domännamnsmappning
Brandvägg med SPI-skydd (Stateful Packet Inspection), klientprivilegier, detektering
av intrång och NAT
NAT gör det också möjligt för flera användare att koppla upp mot Internet
samtidigt via ett användarkonto, samt virtuell serverfunktion (ger säker åtkomst
till Internet-tjänster som webben, FTP, e-post och Telnet)
VPN genomströmning (IPSec-ESP tunnelläge, L2TP, PPTP)
Användardefinierbara program som känner av tunnelunderstödda program vilka
kräver flera anslutningar
Enkel installation via en vanlig webbläsare på alla operativsystem som stöder
TCP/IP
Kompatibel med alla populära Internet-program

Tillämpningar
Många avancerade nätverksfunktioner kommer med din trådlösa ADSL basstation:

Trådlöst och trådburet LAN
En trådlös ADSL-basstation ger möjlighet till anslutning för 10/100 Mbps-utrustningar
och trådlösa IEEE 802.11g-kompatibla enheter, vilket gör det lätt att skapa ett nätverk
för mindre kontor eller i hemmet.

Internet-åtkomst
Den här enheten har stöd för Internet-åtkomst genom en ADSL-anslutning. Eftersom
många DSL-leverantörer använder PPPoE- eller PPPoA-protokoll för att upprätta
kommunikation med slutanvändaren, har din trådlösa ADSL-basstation inbyggda
klienter för dessa protokoll, vilket gör att du inte behöver installera de här tjänsterna
på din dator.

Delad IP-adress
Den trådlösa ADSL-basstationen ger åtkomst till Internet för upp till 253 användare
samtidigt, genom en delad IP-adress. Med bara ett ISP-konto kan flera användaren på
nätverket surfa samtidigt på webben.

Virtuell server
Om du har en fast IP-adress, då kan du ställa in den basstationen så att den fungerar
som en virtuell värd för översättning av nätverksadresserna. Fjärranvändare kan
använda olika tjänster på din plats genom att använda en konstant IP-adress. I sådana
fall och beroende på vilken tjänst som förfrågas, (eller portnummer), kan basstationen
vidarebefordra förfrågan till rätt server (på en annan intern IP-adress). Detta är något
som skyddar ditt nätverk från en direkt hackerattack och ger en mera flexibel
hantering genom att tillåta dig att ändra interna IP-adresser utan att detta påverkar
åtkomsten till ditt nätverket utifrån.

DMZ värdstöd
Tillåter en nätverksansluten dator att vara helt öppen mot Internet.
Den här funktionen används när NAT och en brandvägg förhindrar att ett Internetprogram fungerar korrekt.
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Säkerhet
Den trådlösa ADSL basstationen stöder säkerhetsfunktioner som vägrar valda
användare åtkomst till Internet eller filtrerar alla förfrågningar för specifika tjänster
som administratören inte vill stödja. Den här basstationen har en brandvägg som
blockerar vanliga hackerattacker som IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP med
nollängd, Smurf Attack, bakåtslinga för UDP-port, Snork Attack, TCP nollskanning och
TCP SYN översvämning. WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy), WPA-kryptering
(WiFi Protected Access), SSID och MAC-filtrering ger säkerhet för det trådlösa
nätverket.

Viktig information
•
•
•

Installera och anslut produkten strikt enligt beskrivningen i kapitlet ‘Snabbstart’.
Då kan du vara säker på att installationen görs rätt och utan tekniska besvär.
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din trådlösa ADSL
basstation och bevara den för framtida bruk.
Under förberedelserna och installationen kan det vara praktiskt att ha
instruktionerna för din dator och övriga nätverkskomponenter till hands.

Säkerhetsåtgärder
•
•
•
•
•

Utsätt inte den här produkten 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 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 tre monomaterial: kartong (låda),
skumpolystyren (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skum). Din uppsättning
förpackningsmaterial kan återanvändas om det avfallssorteras. Hantera alltid
förpackningsmaterial och förbrukade batterier och apparater i enlighet med gällande
miljölagar.

Förpackningens innehåll
Kontrollera att alla följande komponenter ingår i förpackningen med den trådlösa
basstationen. Du behöver dem för att installera och använda enheten. Kontakta din
återförsäljare om något saknas.
•
•
•
•
•
•

Philips trådlösa ADSL basstation
Strömadapter
En kategori 5 Ethernet-kabel (RJ-45).
Telefonanslutningskabel (RJ-11)
Snabbstart
Cd med bruksanvisning

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 till illustrativa exempel eller andra
hänseenden som kan härröras till produkten.

FCC-förklaring om strålningsemission:
Den här utrustningen är i överensstämmelse med gränsvärdena enligt FCC för
strålning i okontrollerade omgivningar. Den här utrustningen bör installeras och
användas med ett minimum avstånd på 20 cm mellan sändaren och din kropp.
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Systemkrav
•
•
•
•
•

ADSL-linje som görs tillgänglig av din Internet-leverantör.
En dator som använder en fast IP-adress eller dynamisk IP-adress som tilldelas via
DHCP, samt en adress för gateway-server och DNS-serveradress från din ISP.
En dator som har en 10/100 Mbps nätverkskort, en USB-till-Ethernet-omvandlare
eller ett IEEE 802.11g-kort för trådlöst nätverk.
TCP/IP nätverksprotokoll ska finnas på alla datorer som ska ha åtkomst till Internet.
En Java-aktiverad webbläsare som Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare eller
Netscape 4.7 eller senare, ska finnas på en av datorerna på platsen där du
konfigurerar din trådlösa ADSL basstation.

Beskrivning av maskinvaran
Den trådlösa ADSL basstationen har ett inbyggt ADSL-modem och kopplas upp mot
Internet eller ett annat fjärrdatornät via RJ-11 WAN-porten. Den kan anslutas direkt
till din dator eller lokala nätverk med en av de fyra 10/100 Ethernet LAN-portarna.
Data som passerar mellan de enheter som är anslutna till det lokala nätverk kan
överföras med en hastighet på upp till 100 Mbps över 10/100 Ethernet-portarna och
vid 54 Mbps över det inbyggde trådlösa nätverkskortet.
Den trådlösa ADSL basstationen har lysdioder på frontpanelen som indikerar
systemström och portindikationer som underlättar installation och lösning av
eventuella nätverksproblem. Dessutom finns följande portar på bakpanelen:

1 ADSL-port
ADSL-port (RJ-11). Anslut din ADSL-linje till den här porten.

2 Strömintag
ADSL

POWER

RESET ON/OFF

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

Anslut den medlevererade strömadaptern till det här intaget.
Varning: Att använda en strömadaper av fel typ kan skada din
trådlösa ADSL basstation.

3 Återställningsknapp
Tryck på den här knappen och starta om strömanslutningen för att återställa
fabriksinställningarna. För att återställa utan att förlora dina konfigurerade
inställningar, se ‘Återställa’ på sidan 28-29.

4 PÅ/AV
Knapp för att slå på och av

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

Lysdioder
Se illustrationen och tabellen nedan för tillgängliga lysdioder för indikering av ström och
portar.

PWR XDSL On Line WL

L1

L2

L3

Lysdiod

Status

Beskrivning

PWR (Ström)

På
Av

Ström på, normal operation.
Ström av eller fel.

xDSL (DSL synk)

På
Blinkar
Av

ADSL-slinga är uppkopplad.
Startar.
ADSL-slinga är bortkopplad.

Online

På
Blinkar
Av

Länken är uppkopplad.
Skickar/tar emot data.
Ingen dataöverföring.

WL (trådlös)

På
Blinkar
Av

Länken är uppkopplad.
Skickar/tar emot data.
Ingen dataöverföring.

LAN 1-4

På
Blinkar
Av

Ethernet-anslutning är uppkopplad.
Skickar/tar emot data.
Utan länk

L4

ISP-inställningar
Ta reda på följande ISP-uppgifter (från din Internet-leverantör) innan du börjar
installera din trådlösa ADSL basstation:
• Användarnamn och lösenord för ditt ISP-konto
• Protokoll, inkapsling och nummer för VPI/VCI-krets
• DNS serveradress
• IP-adress, nätmask och standard-gateway (enbart för fasta IP-användare)
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Ansluta systemet
Den trådlösa ADSL basstationen kan placeras på önskad plats i hemmet eller på
kontoret. Inga särskilda krav på kylning eller ledningar krävs. Du bör dock följa de här
riktlinjerna:
• Undanhåll basstationen från värmekällor.
• Använd inte basstationen i dammiga eller fuktiga utrymmen.
Tänk även på att slå av strömmen, ta ur el-kontakten ur vägguttaget och inte ha våta
händer när du installerar den trådlösa ADSL basstationen.

Ansluta ADSL-linjen
Anslut den medlevererade RJ-11-kabeln från ADSL Mikrofilter/signaldelare till ADSLporten på din trådlösa ADSL basstation. När du sätter i ADSL RJ-11-kontakten, se då
till att den klickar på plats med rätt sida uppåt.

Konfigurera telefonlinjen
Plain Old
Telephone
System (POTS)

Residential
Connection
Point [Network
Interface
Device (NID)]

Installera anslutning med full hastighet
Om du har en anslutning för full hastighet (G.dmt), ska du eller din ISP ansluta en
utgående ADSL-linje till en signaldelare för separation av data och tal. I sådana fall kan
du ansluta telefoner och dator direkt till signaldelaren enligt illustrationen nedan:

Voice

Splitter
Data

ADSL Router

or

Ethernet
hub or switch

Figur 2-3. Installera med en signaldelare

Plain Old
Telephone
System (POTS)

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

Filter

Voice
& Data

Voice
& Data

Installera en anslutning utan signaldelare
Om du har en anslutning utan signaldelare (G.lite), ska du eller din ISP ansluta den
utgående ADSL-linjen direkt på telefonlinjen.
I sådana fall kan du inte ansluta telefoner och dator direkt till den inkommande ADSLlinjen, utan måste du ansluta ett lågpassfilter på telefonlinjen enligt illustrationen
nedan:

ADSL Router
Data

or

Ethernet
hub or switch

Figur 2-4. Installera utan en signaldelare
Ansluta till nätverket med Ethernet-kablar
De fyra LAN-portarna på din trådlösa ADSL basstation förhandlar
anslutningshastigheten automatiskt till 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet,
och överföringsläget till halv duplex eller full duplex.
Använd RJ-45-kablarna för att ansluta en av de fyra LAN-portarna på basstationen till
ett Ethernet-kort på din dator. I annat fall kan du spridkoppla LAN-portarna på
basstationen till ett Ethernet-nav eller växel, och därefter ansluta din dator eller annan
nätverksenhet till navet eller växeln. När du sätter i en RJ-45-kontakt, se då till att
den klickar på plats med rätt sida uppåt.
Varning: Anslut aldrig ett telefonjack till RJ-45 porten. Det kan i sådana fall skada din
trådlösa ADSL basstation.
Obs!
– Använd en 100-ohm skärmad eller oskärmad partvinnad kabel med RJ-45-kontakter för
alla 10/100 Ethernet-portar. Använd kategori 3, 4 eller 5 för anslutningar som fungerar
vid 10 Mbps, och kategori 5 för anslutningar vid 100 Mbps.
– Längden för de partvinnade kablarna får inte överskrida 100 meter.
Ansluta strömadaptern
Anslut strömadaptern till intaget på baksidan av basstationen och i vägguttaget.
Kontrollera att strömindikatorn tänds på frontpanelen. Om strömindikatorn inte
tänds, se sidan 42 ‘Lösa problem’.
Vid ett eventuellt strömavbrott startas basstationen om av sig själv och fungerar så
snart strömmen är igång igen.

8

Konfigurera klientdator

SV

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 ADSL
basstation.
Se:
‘Windows 98/Me’ på sidan 9
‘Windows NT 4.0’ på sidan 12
‘Windows 2000’ på sidan 14
‘Windows XP’ på sidan 14
‘Konfigurera ett trådlöst kort’ på sidan 17

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

192.168.2.1
255.255.255.0
Aktivera
192.168.2.2 till 192.168.2.254

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 basstations
webbinställningar och först därefter utföra dina ändringar. (Se ‘Konfigurera din
trådlösa ADSL basstation’ på sidan 20 för instruktioner om hur du konfigurerar din
trådlösa basstation.)

Windows 98/Me
Instruktionerna i det här avsnittet kan avvika något beroende på vilken version av
Windows du använder. Detta beror på att följande steg och skärmbilder är tagna från
Windows 98. Windows ME är liknande men inte identisk med Windows 98.
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Inställningar/Kontrollpanel.

2 På Kontrollpanelen dubbelklickar du på nätverksikonen.
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3 I nätverksfönstret på fliken Konfigurera dubbelklickar du på TCP/IP-protokollet
för ditt nätverkskort i den här listan.

4 I TCP/IP-fönstret väljer du fliken IP-adress. Om ‘Erhåll en IP-adress automatiskt’
redan är markerat är din dator redan konfigurerad för DHCP. Om inte, ändra
inställningen.

5 Windows kan begära cd-skivan med Windows 98/Me för att kopiera vissa filer.
När kopieringen är gjord ombeds du starta om ditt system.
Klicka på Ja och datorn startas om.
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa ADSL basstation
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa ADSL
basstation, i nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. Genom att ta bort de
gamla DHCP IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din
basstation, kan du även verifiera att du har konfigurerat din dator korrekt.
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Kör...

2 Skriv ‘WINIPCFG’ och klicka på OK.
Det kan ta ett par sekunder innan fönstret med IP-konfigurationen visas.
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3 I IP-konfigurationsfönstret väljer du ditt nätverkskort i listmenyn. Klicka på Frigör
följt av Förnya. Kontrollera att din IP-adress nu är 192.168.2.xxx, att Nätmask är
255.255.255.0 och standard-gateway är 192.168.2.1. Dessa värden bekräftar att
din trådlösa ADSL basstation fungerar. Klicka på OK för att stänga fönstret för IPkonfiguration.

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.

5 I kortlistan kontrollerar du att ditt Ethernet-kort är valt.
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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’ på sidan 16).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa ADSL basstation
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa <\n>ADSL
basstation, i nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. <\n>Genom att ta bort
de gamla DHCP IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din
basstation, 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 192.168.2.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är
192.168.2.1.
Dessa värden bekräftar att din trådlösa ADSL basstation 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 ADSL basstation.

Windows 2000
1 På Windows skrivbord, klicka på Start/Inställningar/Nätverk och fjärranslutning.
2 Klicka på ikonen som överensstämmer med din trådlösa ADSL-anslutning.
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 basstationens HTML
konfigurationssidor (se ‘Internet Explorer’ på sidan 16).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa ADSL basstation
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa ADSL
basstation, i nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. Genom att ta bort de
gamla DHCP IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din
basstation, 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 192.168.2.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standardgateway är 192.168.2.1.

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

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 basstationen.
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 basstationens HTML
konfigurationssidor (se ‘Internet Explorer’ på sidan 16).
Hur du får fram IP-inställningarna från din trådlösa ADSL basstation
Du har nu konfigurerat din dator så att den kan kopplas till din trådlösa ADSL
basstation, i nästa steg ska du erhålla nätverksinställningarna. Genom att ta bort de
gamla DHCP IP-inställningarna och ersätta dem med inställningarna från din
basstation, 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 192.168.2.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är
192.168.2.1. Dessa värden bekräftar att din trådlösa ADSL basstation fungerar.
Skriv ‘EXIT’ och tryck på ENTER för att stänga DOS-kommandofönstret.
Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa ADSL basstation.

Konfigurera en Macintosh-dator
Instruktionerna i det här avsnittet kan avvika något beroende på vilken version av
operativsystemet du använder. 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
192.168.2.xxx, att Nätmask är 255.255.255.0 och standard-gateway är 192.168.2.1.
Dessa värden bekräftar att din trådlösa ADSL basstation fungerar.
5 Stäng nätverksfönstret.
Din dator är nu konfigurerad för att ansluta till din trådlösa ADSL basstation.
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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 inställningsfönstret 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 SNA6500 med ett trådlöst Wi-Fi-kort. Läs
bruksanvisningen för ditt Wi-Fi-kort för instruktioner om hur du ansluter det till
SNA6500.
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
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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4 Avmarkera alla alternativ.
5 Klicka OK, och sedan på OK en gång till för att stänga fönstret för Internetalternativ.

6 Surfa till din trådlösa ADSL basstation genom att skriva in http://192.168.2.1 i
adressfältet.
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Installera din trådlösa ADSL basstation
Installationsguide
Komma igång
Du ska ha ett fungerande ADSL-abonnemang och den trådlösa basstationen ska vara
ansluten till DSL-telefonlinjen. Om kablarna är korrekt anslutna ska lysdioden på den
trådlösa basstationen vara tänd. ‘ASDL’-lampan ska vara på i ungefär 1 minut.

Trådlösa inställningar
I steg 2 kan du ändra de trådlösa inställningarna för basstationen. För att underlätta
installationen rekommenderas att välja standardinställningarna. Om du senare vill
ändra någon av de trådlösa inställningarna kan du göra det via menyn för ADSL
wireless base station.

ADSL-inställningar
I steg 3 ska du föra in de inställningar som används för din abonnemang hos din ADSL
Internet-leverantör (ISP). För att underlätta installationen kan du välja din ISP i en
färdig lista över ADSL ISP per land.

Om du inte kan hitta din leverantör i listan kan du föra in inställningarna för hand. För
att göra detta anger du ‘Annat’ som ‘Land’ och väljer det ADSL-protokoll som din ISP
använder från listan med ‘Internet-leverantörer’ (den här uppgiften finns i
dokumentationen som du har fått från din ISP).

Bekräfta
Steg 4 visar de ADSL-inställningar som du har fört in och som kommer att användas
för att konfigurera din trådlösa ADSL basstation. Kontrollera att inställningarna
överensstämmer med de uppgifter som du har fått från din ADSL-leverantör för ditt
abonnemang. Om du vill göra några ändringar, klicka på ‘Bakåt’-knappen för att gå
tillbaka till steg 3.

När du har klickat på ‘SPARA INSTÄLLNINGARNA’ visas meddelandet: ‘Dina
uppgifter sparas’.
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Anslutningsstatus
Steg 5 visar om du har en Internet-anslutning eller ej.
Om du har en anslutning visas följande meddelande.

Om anslutningen misslyckades visas följande meddelande.

Kontrollera att ADSL-linjen är aktiv och att du har fört in rätt ISP-inställningar.
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Konfigurera din trådlösa ADSL basstation
ADSL / Internet-inställningar
ADSL-status
Klicka på ‘ADSL-status’ som finns till vänster på skärmen. Till vänster visa
huvudmenyn och till höger en beskrivning av alternativen.

ISP-inställningar
För in parametrarna för virtuell ATM-anslutning (Asynchronous Transfer Mode) här.

Parametrar
Den här sidan ger dig möjlighet att specificera ADSL-standard som ska användas. Du
kan välja en specifik standard som ska användas eller bara välja ‘Automatisk’ för att
automatiskt överlägga med din fjärranslutna DSLAM.

DNS
En domännamnsserver (DNS) används för att mappa ett domännamn (t.ex.
www.philips.com) med IP-adressen (t.ex. 64.147.25.20). Normalt konfigureras DNSadressen automatiskt. Om detta inte är fallet, kan du begära en eller flera DNSadresser från din ISP.
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Säkerhet
Brandvägg
Brandväggen i din trådlösa ADSL basstation 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.

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 ADSL basstation 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 ‘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 ADSL basstation kan också begränsa nätverksåtkomst baserat på MACadress. Genom MAC-filtreringstabellen kan basstationen 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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Schemalagd regel
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 TFTPtjänst.
När en hacker försöker komma in på ditt nätverk kan SNA6500 varna dig
via e-post
Om e-postservern måste verifiera din identifikation innan den kan skicka iväg e-post,
fyll då i motsvarande information i fälten POP3 server, användarnamn och lösenord.
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
ADSL basstation stöder säkerhetsmekanismerna WEP (Wired Equivalent Privacy),
WPA (Wi-Fi Protected) 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 ADSL basstation kan också begränsa nätverksåtkomst baserat på MACadress. Genom MAC-filtreringstabellen kan basstationen 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’ på sidan 32
WEP
Om du använder WEP för att skydda ditt trådlösa nätverk, måste du ställa in samma
parametrar för alla trådlösa klienter som för basstationen.

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 ‘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
Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA) 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
ADSL basstation. Dessa parametrar används av din trådlösa ADSL basstation 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. (Se sidan 11 för detaljer.)

Trådlös
Din trådlösa ADSL basstation 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 ‘SPARA INSTÄLLNINGARNA’.

Kanal och SSID
Du måste specificera en gemensam radiokanal och SSID (Service Set ID) som ska
användas av basstationen 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 basstation inte är tillräcklig på grund av ett för stort
täckningsområde eller för tjocka väggar, kan det trådlösa distributionssystemet
(WDS) för basstationen utökas.
Alla basstationer i ett trådlöst distributionssystem måste konfigureras med samma
radiokanal och krypteringstyp (WEP / WPA) 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 basstationen.

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 ‘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
Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA) 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
ADSL basstation. Dessa parametrar används av din trådlösa ADSL basstation 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 ADSL basstation som en virtuell server, kan
fjärranslutna har åtkomst till tjänster som webb- eller FTP-tjänster på din lokal plats
via offentliga IP-adresser, automatiskt omdirigeras till lokala servrar som konfigurerats
med privata IP-adresser. Med andra ord, beroende på vilken tjänst som förfrågas
(TCP/UDP-portnummer), kan basstationen 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 192.168.2.2/80, då kommer alla HTTP-förfrågningar från externa användare
att överföras till 192.168.2.2 på port 80. På så sätt, endast genom att föra in IPadressen 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 ADSL basstation.
Konfigurationsverktyg
Välj en funktion och klicka på ‘Nästa’.

Genom att säkerhetskopiera kan du spara din konfiguration av den trådlösa ADSL
basstationen 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 SNA6500), 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 ADSL basstation.

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 basstationen 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 basstation 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 ADSL basstation.
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 blå återställningsknappen på baksidan av basstationen 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 basstationen 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 ADSL basstation
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
‘SPARA INSTÄLLNINGARNA’.

Obs! Om du markerar rutan vid Aktivera och specificerar IP-adressen 0.0.0.0,
kan en godtycklig värd hantera din trådlösa ADSL basstation.
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
ADSL basstationen 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.
SNMM-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

QoS
På sidan för QoS-inställningar kan användaren konfigurera tilldelningen av bandbredd
för varje vidarebefordrat beteende. QoS-inställningarna beskrivs här nedan:
Name

- Visar namnet på metoden för vidarebefordring, t.ex. Best
Effort, Assured Forwarding eller Expedited Forwarding.
Description
- Ger en kort beskrivning av den tillämpade metoden.
Priority
- Best Effort har lägsta prioritet eftersom den är en
grundläggande konnektivitetstjänst utan garantier. Expedited
Forwarding har högsta prioritet. Den ger en låg fördröjning,
jitter och leveransförlust av paketen.
Bandwidth Allocation - Du anger en minimum bandbredd för varje metod. ‘
Traffic mapping
Med Traffic Mapping kan du beskriva upp till 16 regler för att klassificera trafiken i
olika grupper för vidarebefordring. Du måste ange typ av trafik, metod för
vidarebefordring och utgående virtuell anslutning (VC) som den här trafiken ska
dirigeras till.

Trafikstatistik
På skärmen för trafikstatistik visas utgående trafikstatistik för all videreberfordring
som gjorts under en 12-timmars period.

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)
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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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Ta reda på MAC-adressen för ett nätverkskort
Windows 98/ME
Klicka på Start/Kör. Skriv ‘winipcfg’ och tryck på ‘ENTER’.
MAC-adressen finns i avsnittet ‘Kortadress’.

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.’

MAC-adress
MAC-adressen kan användas för att förebygga oönskad åtkomst till din trådlösa
basstation. Hur du kan göra detta, beskrivs i avsnittet om MAC-filter på sidan 23.
MAC-adressen har formatet xx:xx:xx:xx:xx:xx där x kan vara i området [0...9, A...F]

Hur du installerar ett datornätverk
På de följande sidorna visas exempel på hur du kan installera ett datornätverk med
Philips ADSL Wireless Base Station.
Varning: Din trådlösa ADSL basstation 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 slutligen 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 ‘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 ‘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 ‘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 ‘Nästa’ för att fortsätta.

Skriv in samma arbetsgruppsnamn för alla datorer i nätverket, klicka sedan på ‘Nästa’
för att fortsätta.

Välj att göra en installationsdiskett för nätverket. Klicka sedan på ‘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 98SE och Windows Me.
Se tidigare i det här kapitlet om Windows XP and 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.

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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I det här avsnittet beskrivs hur du kan lösa vanliga problem. Problem på den trådlösa
ADSL basstationen kan lätt avläsas via lysdioderna på fronten.
Problem
Strömlampan är släckt

Lösning
• Kontrollera anslutningarna mellan basstation och en extern strömförsörjning och
vägguttaget.
• Om strömindikatorn inte tänds när kontakterna sitter i kan du ha problem med
vägguttaget, sladden eller den externa strömförsörjningsenheten.
Om strömmen faller bort efter en tid kan detta bero på lösa kontakter,
spänningsfall, spänningstoppar från vägguttaget.
Om detta inte hjälper kan du ha problem med den externa strömkällan.
Kontakta i sådana fall teknisk support för närmare hjälp.

Länklampan är släckt

• Kontrollera att strömmen är påslagen på basstationen och den anslutna utrustningen.
• Se till att alla kablar är kopplade till både basstationen och den korresponderande
utrustningen.
• Kontrollera att rätt typ av kabel används och längden inte överskrider de
specificerade gränsvärdena.
• Kontrollera att nätverksgränssnittet på den anslutna utrustningen är konfigurerad
för rätt kommunikationshastighet och duplex-läge.
• Kontrollera att kortet på den anslutna utrustningen och se över kablarna som kan
vara skadade.
Byt ut defekta kort eller kablar om nödvändigt.

Kan inte pinga den trådlösa
ADSL basstationen från ansluten LAN

• Kontrollera att IP-adresserna är rätt konfigurerade.
För de flesta program krävs att du använder basstationens DHCP-funktion för
dynamisk tilldelning av IP-adresser till värddatorer på det anslutna lokala nätverket.
Det är också möjligt att konfigurera nätverkets IP-adresser för hand, verifiera att
samma nätverksadress (nätverkskomponent för IP-adressen) och nätmask används
för både basstationen och de anslutna enheterna i det lokala nätverket.
• Kontrollera att enheten som du vill pinga (eller som du pingar från) har
konfigurerats för TCP/IP.

Kan inte ansluta med webbläsaren

• Kontrollera att du har konfigurerat basstationen med en giltig IP-adress, nätmask
och standard-gateway.
• Kontrollera att du har en giltig nätverksanslutning till basstationen och att porten
som du använder inte har kopplats bort.
• Kontrollera nätverkskablarna mellan hanteringsstationen och din trådlösa ADSL
basstation.

Har glömt eller gjort av med lösenordet

• Tryck på den blå återställningsknappen på baksidan av basstationen
(håll den intryckt i minst fem sekunder) så att fabriksinställningarna återställs.
VARNING!
När du återställer basstationen med den blå återställningsknappen kommer alla dina
inställningar att gå förlorade, även ISP-inställningarna.

En trådlös dator kan inte associera med
ADSL-routern

• Kontrollera att den trådlösa datorn har samma SSID-inställningar som din
trådlösa ADSL basstation. Se ‘Kanal och SSID’ på sidan 25
• Du ska ha samma säkerhetsinställningar på klientdatorn som på din trådlösa ADSL
basstation. Se ‘Säkerhet’ på sidan 21

Det trådlösa nätverket avbryts regelbundet • Flytta din dator närmare den trådlösa ADSL basstationen för att få en bättre signal.
Om signalen fortfarande är svag, ändra vinkeln på antennen.
• Det kan bero på störningar, möjligtvis från en mikrovågsugn eller en trådlös telefon.
Flytta på de störande källorna eller på din trådlösa ADSL basstation.
• Byt till en annan kanal på din trådlösa ADSL basstation.
Se ‘Kanal och SSID’ på sidan 25.
• Kontrollera att antennen, kontakter, kablar sitter i ordentligt.
Den trådlösa ADSL basstationen kan inte
detekteras av den trådlösa klienten
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• Avståndet mellan basstationen och den trådlösa datorn är för stort.
• Kontrollera att den trådlösa datorn har samma SSID-inställningar som din trådlösa
ADSL basstation. Se trådlös ADSL basstation
Se ‘Kanal och SSID’ på sidan 25 samt ‘Säkerhet’ på sidan 21.

Specifikationer
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Fysiska egenskaper
Portar
– Fyra 10/100Mbps RJ-45-portar
– En ADSL RJ-11
ADSL-egenskaper
– Stöder DMT linjemodulering
– Stöder Annex A Full-Rate ADSL: upp till 8 Mbps nedströms,
upp till 1 Mbps uppströms (G.992.1 &T1.413, Utgåva 2)
– Stöder G.Lite ADSL: upp till 1,5 Mbps nedströms, upp till 512 Mbps uppströms
– Dying GASP support
ATM-egenskaper
– RFC1483-inkapsling (IP, Bryggad och inkapslad routing)
– PPP över ATM (LLC &VC multiplexing) (RFC2364)
– Klassisk IP (RFC1577)
– Trafikformning (UBR, CBR)
– OAM F4/F5 support
– PPP över Ethernet-klient
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)
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Känslighet moduleringshastighetMottagare 2,412 ~ 2,484 HGz känslighet (dBm)
802.11b - 1Mbps - (90 dBm)
802.11b - 2Mbps - (88 dBm)
802.11b - 5,5Mbps - (85 dBm)
802.11b- 11Mbps - (84 dBm)
Moduleringshastighet-Mottagarkänslighet typisk (dBm)
802.11g - 6Mbps - (88 dBm)
802.11g - 9Mbps - (87 dBm)
802.11g - 12Mbps - (84 dBm)
802.11g - 18Mbps - (82 dBm)
802.11g - 24Mbps - (79 dBm)
802.11g - 36Mbps - (75 dBm)
802.11g - 48Mbps - (68 dBm)
802.11g - 54Mbps - (68 dBm)

Hänsyn till miljön
Överensstämmer med följande standarder:
Temperatur: IEC 68-2-14
0 - 50 grader C (Standard drift)
-40 - 70 grader C (E i drift)
Fuktighet
10% - 90% (Ej kondenserande)
Vibration
IEC 68-2-36, IEC 68-2-6
Stötar
IEC 68-2-29
Fall
IEC 68-2-32
Strömspänning
12 V 1 A
IEEE-standarder
IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d
ITU G.dmt
ITU G.Handskakning
ITU T.413 utgåva 2 - ADSL full rate
Standarder för överensstämmande med elektromagnetisk kompatibilitet
CE, ETSI, R&TTE, ETS 300 328, ETS 300 826
Säkerhet
EN60950
Internet-standarder
RFC 826 ARP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 768 UDP
RFC 793 TCP
RFC 783 TFTP
RFC 1483 AAL5 inkapsling
RFC 1661 PPP
RFC 1866 HTML
RFC 2068 HTTP
RFC 2364 PPP över ATM
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