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Europæiske Vedtægter
Dette produkt er designet, testet og fremstillet i henhold til det europæiske R&TTE direktiv 1999/5/EC.

I følge dette direktiv kan dette produkt tages i brug i følgende lande:
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• Installer venligst kun i den rækkefølge, som der er beskrevet i hæftet “Quick Start
Guide”. Det vil sikrer de bedste installationsresultater, med de færreste tekniske
problemer.

• Læs venligst denne brugsanvisning og “Quick Start Guide” hæftet helt igennem før
du burger den trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps; og gem disse
informationer som opslagsmateriale i fremtiden.

• De nyeste downloads og informationer om dette produkt vil være tilgængeligt på
vores internetside www.philips.com/support

• Under installationen kan det være en hjælp, at have vejledningerne til din PC og
andre netværkkomponenter ved hånden.

Sikkerhedsforanstaltninger
• Radioudstyr til trådløs brug er ikke beskyttet mod forstyrrelse fra andre

radiotjenester.
• Udsæt ikke systemet for høj fugtighed, regn, sand eller varmekilder.
• Produktet bør ikke udsættes for dryppende væske eller oversprøjtning. 

Der bør ikke placeres beholdere med væsker, f.eks. vaser, oven på produktet.
• Placer ikke produktet i nærheden af radiatorer og i direkte sollys.
• Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring produktet for at sikre tilstrækkelig

ventilation.
• Åbn ikke produktet. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der opstår tekniske

problemer.

Miljøinformationer
Al unødvendigt indpakningsmateriale er blevet skåret væk. Vi har gjort vores bedste
for, at gøre indpakningen let at opdele i tre sorter materiale: karton (kassen),
polystyren (beskyttelse) og polyethylen (poser, beskyttende skumplader). Dit udstyr
består af materialer, der kan genbruges, hvis det bliver behandlet af et specialiseret
firma. Overhold vVenligst de lokale bestemmelser for kassering af affald og gammelt
udstyr.

Ansvarsbegrænsning
Dette produkt leveres af “Philips” “som det er og forefindes” og uden nogen
udtrykkelige eller stiltiende garantier af nogen art, herunder men ikke begrænset til
stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Philips kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for direkte skader, indirekte skader,
tilfældige skader, specielle skader, erstatning til den skadelidte, følgeskader (herunder
men ikke begrænset til fremskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af
information, data eller indtjening eller driftsforstyrrelser), uanset hvordan de er
opstået, og uanset hvilken teori om ansvar der fremføres, uanset om det står i
kontrakten, der er tale om skærpet ansvar eller skadevoldende handling (herunder
forsømmelighed eller andet) som følge af brug af eller uegnethed til at benytte dette
produkt, selvom Philips er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 

Endvidere indestår Philips ikke for, at oplysningerne, teksten, grafikken, linkene eller
andre elementer, som transmitteres ved hjælp af dette produkt, er nøjagtige og
komplette.

Vigtige sikkerhedsinformationer
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Hvad er der i æsken

Trådløs Bærbar Adapter 11g True 
Turbo 108 Mbps

Quick Start Guide

Installations CD

Hvad har du ellers har brug for eller

Bærbar Trådløs basestation Andet trådløst udstyr
PCMCIA port

Windows 2000/XP
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Tak fordi du købte Philips trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps.
Denne trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps er en WiFi 
(IEEE 802.11a/g) kompatibel udstyrsenhed. Den understøtter fuldstændigt høje
datasignaleringshastigheder op til 108 Mbps, med automatisk erstatning til lavere
hastigheder for en sikker funktion ved lavere datahastigheder, i selv de vanskeligste
trådløse omgivelser.

I denne vejledning forklarer vi installationen, konfigureringen og brugen af din trådløse
Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps.

Dette kapitel giver dig baggrundsinformation om trådløse netværker og deres 
generelle sikkerhed.

Hvad er en trådløs netværkforbindelse?
Din trådløse netværkadapter burger en trådløs protokol (kaldt IEEE 802.11g eller
WiFi) til at kommunikere med andre netværkcomputere ved hjælp af radio-
transmission. WiFi radiobølger sendes ud fra antennen i alle retninger, og kan sende
gennem vægge og gulve. Trådløse transmissioner kan teoretisk nå op til 450 meter i
åbne omgivelser, og kan opnå hastigheder på op til 108 megabit pr. sekund (Mbps) på
korte afstande. Imidlertid vil netværkets virkelige rækkevidde og dataoverførsel være
mindre, afhængigt af kvaliteten af de trådløse forbindelser.

Faktorer, der har indflydelse på netværksrækkevidden og
netværkshastigheden
• Miljøet: Radiosignaler kan bevæge sig længere uden for bygninger, og hvis de

trådløse komponenter er placeret på en lige linje. Du opnår en bedre dækning ved
at placere trådløse komponenter højt for at undgå fysiske forhindringer.

• Bygningskonstruktioner, f.eks. metalrammer og beton- eller murvægge eller -gulve
nedsætter radiosignalets styrke. Placer ikke trådløse komponenter ved siden af
vægge eller andre store, massive genstande eller ved siden af store
metalgenstande, f.eks. computere, skærme og udstyr.

• Trådløs signalrækkevidde, hastighed og styrke kan påvirkes af forstyrrelser fra
trådløse netværk og enheder i nabobygninger. Elektromagnetiske enheder, f.eks.
fjernsyn, radioer, mikrobølgeovne og trådløse telefoner, specielt dem, der har
frekvenser i 2,4 GHz-området, kan også forstyrre trådløs transmission.

• Personer, der står eller sidder tæt på trådløst udstyr, kan også påvirke kvaliteten
af radiosignalet.

• Justering af antennen: Antenner må ikke placeres ved siden af store
metalgenstande, da dette kan medføre interferens.

Beskyttelse af det trådløse netværk
Da trådløse computernetværk bruger radiosignaler, er det muligt for andre trådløse
netværksenheder uden for din umiddelbare nærhed at opfange de trådløse signaler og
enten oprette forbindelse til dit netværk eller at opsnappe netværkstrafikken.
Derfor bør du altid aktivere WEP- (Wired Equivalent Privacy) eller WPA-netværks-
krypteringsnøglen (WiFi Protected Access) for at forhindre uautoriserede
forbindelser, eller at lurere aflytter din netværkstrafik.

For eksempel om hvordan du kan sikre dit netværk, se kapitlet Sikring af dit
trådløse netværk.

DK
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Introduktion
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1 Tilslutning til bærbare computer
Til tilslutning af den trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps i en
PC kortplads på din bærbare computer.

2 Integreret antenne
Indbygget antenne til etablering af trådløse forbindelser.

3 Indikator LED
Viser netværkets status.

LED Farve  Betydning 
Link Blå, Slukket •  Ikke forbundet eller bærebare computer

slukket
Blå, Tændt •  Forbundet til netværk
Blå, Blinker •  Søger trådløse netværker

Aktivitet Blå, Blinker skarpt •  Transmitterer data

4 Mærke med MAC-adresse
Adressen består af 12 tegn (fx 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt,
xx:xx:xx:xx:xx:xx) dette er den unikke MAC adresse på denne udstyrsenhed i
netværket. Nogle sikkerheds elementer har brug for denne MAC adresse som
også benyttes til netværksidentifikation.
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Installer

Installer driverne

Læg installations CD-en i CD-driveren

Vælg Enig (Agree)

Hvis denne skærm ikke kommer op, start CD-en manuelt

1 Åben Denne Computer
2 Åben CD-driver
3 Åben Installation exe

Klik på den trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps foto

Klik på Installer software

Vælg din situation:

Enten: Infrastruktur (a) Eller: Ad-Hoc (b)

Klik   Klik   
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Vent til du ser dette vindue

Tilslut den trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps i PCMCIA
kortpladsen.

Klik på afslut

> Din trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps er klar til brug
efter genstart
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Opkoble til dit netværk

Start Philips Wireless Network Manager program
Dobbeltklik på ikonet på proceslinien

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter,
dobbeltklik på dette ikon

Se de disponible trådløse netværker

1 Vælg Siteanalyse (Site Survey)
2 Klik på Skanne
3 Dobbeltklik på dit trådløse netværknavn

På spørgsmålet:
Inddata sikkerhedsindstillinger

1 Vælg din Autentifikation type
2 Vælg din Nøgletype hvis relevant
3 Vælg Brug adgangskode hvis relevant
4 Indtast din krypterings Nøgle

Se I brugsanvisningen til din basestation hvordan du skal identificere disse
sikkerhedsindstillinger.

TIP mere information om kryptering kan du finde i “Konfigurering – underafsnit
Sikkerhed“ på side 14.

Aktiver den nuværende profil
Vælg Anvend ændringer (Apply Changes)
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Sikring af dit trådløse netværk

Start Philips Wireless Network Manager program
Dobbeltklik på ikonet på proceslinien

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter,
dobbeltklik på dette ikon

Gå til sikkerhedsindstillinger

1 Vælg faneblad Konfigurering (Configuration) 
2 Vælg faneblad Sikkerhed (Security)
3 Klik på Sikkerhed fra (Security off), for at aktivere den

Inddata sikkerhedsindstillinger

1 Vælg din Autentifikation type
2 Vælg din Nøgletype hvis relevant
3 Vælg Brug adgangskode hvis relevant
4 Indtast din krypterings Nøgle

Se I brugsanvisningen til din basestation hvordan du skal identificere disse
sikkerhedsindstillinger.

TIP mere information om kryptering se “Konfigurering – underblad Sikkerhed“ 
på side 14.

Aktiver den nuværende profil
Vælg Anvend ændringer (Apply Changes)

Konfigurer andre enheder
Sørg for at andre enheder på samme netværk bruger det samme Netværk Navn
(SSID), trådløs modus og sikkerhedsindstillinger
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Installer et Ad Hoc computernetværk

Start Philips Wireless Network Manager program
Dobbeltklik på ikonet på proceslinien

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter,
dobbeltklik på dette ikon

Opret et Ad-Hoc trådløs netværk

1 Klik på Konfigurering (Configuration)
2 Klik på Fælles (Common)
3 Indtast det trådløse Netværk navn (SSID)
4 Vælg Ad-Hoc som som driftsform (operating mode)
5 Vælg Netværk Type (Network Type)

Gå til sikkerhedsindstillingerne

1 Vælg faneblad Sikkerhed (Security)
2 Klik på Sikkerhed fra (Security off), for at aktivere den

Installer kryptering
1 Vælg din Autentifikation type
2 Vælg din Nøgletype hvis relevant
3 Vælg Brug adgangskode hvis relevant
4 Indtast din krypterings Nøgle

TIP mere information om kryptering se “Konfigurering – underblad Sikkerhed“ 
på side 14.

Aktiver den nuværende profil
Vælg Anvend ændringer (Apply Changes)

Konfigurer andre enheder
Sørg for at andre enheder på samme netværk bruger det samme Netværk Navn
(SSID), Ad-Hoc trådløsmodus og sikkerhedsindstillinger.
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Adgang til dine trådløse netværksindstillinger

Start Philips Wireless Network Manager program
Dobbeltklik på ikonet på proceslinien

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter,
dobbeltklik på dette ikon

Hvad betyder disse indstillinger
Philips Wireless Network Manager program har fem hovedfaneblade med
informationer og indstillinger.

Bemærk: Den trådløse Tænd/Sluk knap vises nederst på alle faneblade for at give dig
kontrollen over aktiveringen og deaktiveringen af den trådløse forbindelse.

• Konfigurering
Konfigurering fanebladet giver dig mulighed for, at administrere dine profiler, og
giver dig adgang til dit Trådløse netværker og krypteringsindstillinger.

Vælg profil – En profil er et sæt af alle de indstillinger, der nødvendige til en bestemt
trådløs forbindelse. Hvis du vil skifte mellem trådløse netværker, kan du ganske enkelt
skifte fra en gemt profil til en anden.

Brug Ny, Gem og Slet knapperne til at administrere dine profiler.

Auto Gem Profil Til/Fra
Når Auto Profil er sat Til, er Ny profil og Gem profil knapperne deaktiveret. 
Efter at du Anvend ændringer (Apply Changes) vil der automatisk blive oprettet
en profil med dine netværk indstillinger

Konfigureringsfanebladet har to underfaneblade: Fælles (Common) og Sikkerhed
(Security). Se nedenfor for at få en forklaring på indstillingerne på disse
underfaneblade.

• Configuration (konfiguration) – underfanen Common (fælles)
Network Name (netværksnavn) – Angiv et trådløst netværksnavn for det
trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til. Du kan også bruge fanen Site Survey
(overvågning af sted) til at vælge på listen over tilgængelige netværksnavne. (Standard:
philips.)

Operating Mode (betjeningstilstand) – Betjeningstilstanden kan angives til Ad
Hoc (Peer-to-Peer) for netværkskonfigurationer, der ikke har en trådløs basestation,
og til Infrastructure (infrastruktur) for konfigurationer med en trådløs basestation.
(Infrastructure (infrastruktur) er standardindstillingen).

Transmit Rate (overførselshastighed) – Auto forhandler automatisk den højst
mulige hastighed for det trådløse netværk. Du kan også angive en lavere hastighed
manuelt. Lavere hastigheder forøger rækkevidden.

Channel (kanal) – Hvis du installerer et trådløst Ad Hoc-netværk, skal du angive
kanalnummeret til den samme radiokanal, som det der bruges af de andre trådløse
enheder i din gruppe. Men hvis du opretter forbindelse til et netværk via en
basestation, indstilles kanalen automatisk til kanalen for den basestation, som
adapteren opretter forbindelse til. Kanalen kan kun indstilles, når Operating Mode
(betjeningstilstand) er indstillet til Ad Hoc (Peer-to-Peer).

Power Save (strømbesparelse) – Marker dette felt, hvis du vil bruge strømstyring
for at nedsætte den bærbare computers forbrug af batteristrøm og holde computeren
tilgængelig, så du kan bruge den, når du vil.

VIGTIGT: Alle computere og trådløse netværksenheder i det samme netværk skal
have det samme netværksnavn (SSID) og den samme krypteringsnøgle til trådløs
sikkerhed. I Ad Hoc-tilstand skal du også angive den samme radiokanal for alle
trådløse enheder. 
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• Configuration – sub-tab Security
Klik på knappen Security ON/OFF (sikkerhed til/fra) for at aktivere eller deaktivere
trådløs sikkerhed.

Autentificeringstype (Authentication Type) – Vælg WEP eller WPA-PSK afhængigt
af den type trådløs sikkerhed, som du har på resten af dit trådløse netværk.

Wired Equivalent Privacy (WEP) og WiFi Protected Access (WPA) er
indbygget i adapteren for at forhindre uautoriseret adgang til det trådløse netværk.

Key Type (nøgletype) – Hvis du vil forbedre sikkerheden for datatransmissioner,
skal du angive kryptering til det højeste antal bit. En indstilling på 128 bit giver dig
f.eks. en højere sikkerhed end 64 bit. VIGTIGT: Indstillingen skal være den samme
for alle klienter på det trådløse netværk.

Brug Passphrase (adgangskode) – Hvis du vælger Passphrase (adgangskode),
genereres der sikkerhedsnøgler for WEP-kryptering ud fra din adgangskodestreng.
Hvis kryptering er indstillet til 128 bit, genereres kun nøgle 1. Hvis kryptering er
indstillet til 64 bit, genereres nøgle 1-4. Du skal bruge de samme indstillinger for
Passphrase (adgangskode) og Default Key (standardnøgle) på alle andre stationer i
netværket.  

Den WPA (WiFi Protected Access) der er indbygget i denne trådløse Bærbar
Adapter 11g True Turbo 108 Mpbs bruger en alfanumerisk adgangskode på mellem
8 og 63 tegn. Denne adgangskode kan indeholde symboler og mellemrum. 
VIGTIGT: Du skal bruge den same krypteringsnøgle i hele dit netværk.

Anvend ændringer (Apply changes) – Klik på “Anvend ændringer” (Apply
changes) for at aktivere de forandringer du har lavet.

Key 1-4 – Hvis Key Type (nøgletype) er indstillet til Hex, er sikkerhedsnøglerne fire
10-cifrede nøgler for 64-bit WEP-indstillingen og fire 26-cifrede nøgler for 128-bit
WEP-indstillingen. (De hexadecimale cifre kan være 0~9 & A~F, f.eks. D7 0A 9C 7F E5.)

Default Key (standardnøgle) – Vælg det nøgle-id, der har den ønskede
krypteringsstreng. Hvis du bruger en nøgle, som er genereret ud fra adgangskoden,
skal du bruge den samme adgangskode og nøgle for alle trådløse enheder.

• Link information (linkoplysninger)
Link information (linkoplysninger) fanebladet viser information om navnet på det
trådløse (SSID), som der er forbindelse til: signalstyrken, gennemstømningshistorien,
nuværende forbindelseshastighed, kanal og basestationnavn ID (MAC).

• IP information (IP-oplysninger)
IP information (IP-oplysninger) fanebladet viser information om værtsnavn,
IP Adresse, IP Netmaske, og Gateway.

Dette vindue indeholder også knapper til frigivelse og fornyelse af IP-adressen.
Disse funktioner anvendes, når en computer skal bringes tilbage på netværket, efter at
den har været taget ud af netværket, eller efter at der har været en uventet
afbrydelse. Frigiv først IP-adressen, og forny den derefter. Computere på DHCP-
netværk genetablerer ofte (men ikke altid) netværkstilslutningen automatisk.
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• Siteanalyse (Site Survey)
Vælg Siteanalyse (Site Survey) fanebladet, der viser en liste af disponible
adgangss0deder for trådløst netværk.

Næste. Klik skanne for at opdatere listen.
Det giver dig følgende informationer:
• Netværktype viser netværksindstillinger
• Navnet på den trådløse forbindelse (Netværk navn, eller SSID)
• Netværkmodus viser hvilken WIFI standard, der er brugt
• Et icon der viser om enkryptering er aktiveret
• Signalstyrke
• Den kanal som netværket bruger
• MAC adressen på systemenheden

Dobbeltklik på et af netværksnavnene for at åbne Profile Wizard (guiden Profil) for at
etablere en trådløs forbindelse til det pågældende netværk.

• Version information (versionsoplysninger)
Vælg denne fane for at få vist oplysninger om leverandør og version.
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Læs dette kapitel, hvis du vil vide, hvordan du fortolker terminologien i denne
vejledning.

Et netværk er et miljø, der gør det muligt for to eller flere computere (og andre
enheder), som er forbundet ved hjælp af kabler eller trådløst, at kommunikere med
hinanden.

På hver computer skal du bruge en netværksadapter eller et netværkskort (NIC –
Network Interface Card) for at kunne tilslutte computeren til netværkskablet. F.eks.:

Ethernet-kabel

Ethernet-notebook-adapter

På forhånd indbygget

På hver computer skal du installere en trådløs WiFi-adapter for at kunne oprette
forbindelse til en anden trådløs enhed. F.eks.:

Trådløs USB-adapter

Trådløs notebook-adapter 11g

På forhånd indbygget

Netværksterminologi

KABEL-
NETVÆRK

ETHERNET

TRÅDLØST
NETVÆRK
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I et netværk skal computerne kunne tilsluttes til hinanden fysisk. Derfor er en anden
vigtig netværksegenskab, hvordan computerne tilsluttes til hinanden direkte eller via
en central enhed. 

EN-PÅ-EN-KABELNETVÆRK
også kaldet: Direkte tilslutning (maks. to computere)

BEMÆRK: Brug et Ethernet-krydskabel til at tilslutte to computere til hinanden
direkte.

KABELNETVÆRK MED MERE END TO COMPUTERE
Brug en hub eller en switch til at tilslutte mere end to computere til hinanden.

BEMÆRK: Brug almindelige Ethernet-kabler til at tilslutte computerne til den
centrale enhed (hub/switch).

SÅDAN SAMMENKOBLES KABELNETVÆRK INDBYRDES
Brug en gatewayrouter til at koble et netværk sammen med et andet (f.eks. til
internettet, kaldes også WAN).

EN-PÅ-EN TRÅDLØST NETVÆRK
også kaldet: Ad-Hoc / Peer-to-Peer 

TRÅDLØST NETVÆRK MED MERE END TO COMPUTERE
også kaldet: Ad Hoc / Peer-to-Peer

Det trådløse medium danner en hub i og af sig selv. Der kræves ingen hardware-hub.

TILSLUTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK TIL KABELNETVÆRK
også kaldet: Infrastruktur / adgangspunkt  
Brug en trådløs basestation.

Centrale enheder, f.eks. en hub, switch, router eller trådløst adgangspunkt, kan være
selvstændige enheder eller enheder, der er indbygget i en computer.
• En hub har flere porte og fungerer som centralt tilslutningspunkt for

kommunikationslinjer fra alle computere på et kabelnetværk. Den kopierer alle de
data, der ankommer til en port, til de andre porte. En switch ligner en hub, men
kan håndtere forskellige netværkshastigheder ved hver port.

• Gatewayroutere og trådløse adgangspunkter dirigerer netværkstrafik fra et
netværk til et andet (f.eks. fra et kabelnetværk til internettet eller fra et trådløst
netværk til et kabelnetværk eller til internettet).
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Ordliste over begreber

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol vil automatisk
konfigurere TCP/IP indstillingerne på alle computere i dit hjemmenetværk.

DNS Server Address – DNS står for Domain Name System, hvilket tillader
Internet værtscomputere at have et domænenavn og en eller flere IP adresser.
En DNS server holder en database over værtscomputere og deres respektive
domænenavne og IP adresser, så, når der bliver spurgt om et domænenavn, bliver
brugeren sendt til den rigtige IP adresse. De DNS serveradresser, der bliver brugt af
computerne I dit hjemmenetværk, er placeringen af den DNS server som din ISP har
tildelt.

DSL Modem – DSL står for Digital Subscriber Line. Et DSL modem bruger dine
bestående telefonlinier til at sende data ved høj hastighed.

Ethernet – En standard for computernetværker. Ethernet netværker er forbundet
med specielle kabler og stik, og sender data rundt med op til 10 million bit pr. sekund
(Mbps).

HPNA – Home Phone line Networking Alliance, hvilket er en sammenslutning af
selskaber (inklusiv ) der arbejder på en godkendelse af en enkelt, samlet telefon linje
netværkstandard. Din Home Connect home network adgang overholder HPNA
Specifikationen 2.0, der tilader netværkshastigheder på op til 1 million bit pr. sekund
(Mbps) ved brug af dine bestående telefonlinjer hjemme.

IP Address – IP står for Internet Protocol. En IP adresse består af en serie af fire
numre adskilt af punktummer, som identifiserer en enkelt, unik Internet computer
vært. Fx: 192.34.45.8.

ISP Gateway Address (se definition under ISP) – ISP Gateway Address er en
IP adresse for Internet router placeret på ISP's kontor. Denne adresse er kun
nødvendig når du burger et kabel eller DSL modem.

ISP Internet Service Provider – En ISP er en virksomhed, der tilbyder forbindelse
til Internettet til enkeltpersoner og andre virksomheder eller organisationer.

LAN Local Area Network – Et LAN er en gruppe af computere og
udstyrsenheder forbundet i et relativt lille område (som fx et hus eller et kontor).
Dit hjemmenetværk er et LAN.

MAC Address – MAC star for Media Access Control. En MAC adresse er adressen
på det hardware eller udstyrsenhed som er forbundet til et netværk.

NAT Network Address Translation – Denne proces tillader alle computerne på
dit hjemmenetværk at bruge en IP adresse. Ved at bruge NAT kapaciteten på Home
Connect home network gateway, kan du have adgang fra hvilken som helst computer
på dit hjemmenetværk, uden at skulle købe flere IP adresser hos din ISP.

PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point Protocol er en
metode sikring af datatransmission som oprindeligt var oprettet til opringnings
forbindelser; PPPoE er til Ethernet forbindelser.

Secondary Dial-Up – Et reserve telefonnummer der bruges af din ISP, i tilfælde af at
dit primære nummer er optaget af for mange kunder, der ringer ind. Det secondary
dial-up nummer vil blive brugt hvis dit primære nummer ikke er tilgængeligt.

SPI Stateful Packet Inspection. SPI er en type fælles-kvalitets Internet security som
din Home Connect home network gateway stiller til rådighed. Ved at bruge SPI,
optræder gateway-en som en  “brandmur”, der beskytter dit netværk imod
computerhackere.

Subnet Mask – En delnet maske, som kan være en del af den TCP/IP information som
din ISP har givet, er et set af fire numre sammensat som en IP adresse. Den bruges til
at oprette IP adresse numre, som kun bruges indenfor et bestemt netværk (i modsætning
til gyldige IP adresse numre, der genkendes af Internettet, og som skal tildeles af
InterNIC).

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dette er en standard
protokol for datatransmission over Internettet.

WAN – Wide Area Network. Et netværk der forbinder computere placeret i
geografisk adskilte områder, (fx forskellige bygninger, byer, lande). Internettet er et
stort område netværk.
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Technical specifications

Radio IEEE 802.I1a/g

Radioteknologi DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum)
OFDM (Orthological Frequency Division
Multiplexing)

Antennetype Indbygget antenne

Datahastighed 1 / 2 / 5.5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 18 / 24 / 36 /
48 / 54 / 72 / 96 / 108 Mbps

Værtsgrænseflade PC Card af type Cardbus  

Strømforbrug send /
modtag Ca. 650 mA / 360 mA

Mål
(h x w x d) 7 x 47 x 104 mm

Vægt Ca. 35 g

Driftstemperatur 0 ~ 55°C

Driftstemperatur 
temperatur –20 ~ 75°C

Luftfugtighed 5 ~ 90 % ikke kondenserende

Fejlfinding

Se venligst de følgende fejlfindings emner på vores internetside
www.philips.com/support, før du kontakter vores tekniske hjælp.

Problem Mulig årsag Løsning

ADAPTER INSTALLATIONSPROBLEMER

Hvis det stadig ikke virker, prøv at gen-installere den trådløse bærbar adapter 11g fra
den originale installations CD. Genstart din PC.

Din bærbare computer
kan ikke finde den
trådløse bærbare
computer adapter eller
netværk driver ikke
installeret korrekt.

Bærbar adapteren 
er ikke forbundet. 

Bærbar adapteren  
skader.

Bærbar adapteren  
eller defekt port. 

Inkompatibel  netværk
adaptere.

Sørg for at adapteren er sikkert
forbundet til USB forbundet til både
adapteren og på din PC.

Undersøg om der er hardware
problemer, som fx fysisk skade på
adapteren tilslutning.

En anden PC kortplads eller port.
Hvis det heller ikke virker, test din
bærbare computer med en anden
trådløs bærbar adapter 11a/g er
kendt for at fungere korrekt.

Hvis der er andre netværk adaptere
i den bærbare computer, kan de
forårsage konflikter. Fjern alle andre
adaptere fra den bærbare og test den
trådløse adapter separate.
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Problem Mulig årsag Løsning

PROBLEMER MED NETVÆRKSTILSLUTNING
Hvis Link LED på den
trådløse bærbare
adapter 11g True
Turbo 108 Mbps
ikke lyser, eller hvis du
ikke kan få adgang til
nogen netværk
resourcer fra
computeren.

Der er ikke adgang til
en Windows- eller
Net-Ware-tjenesten.

Hvis din trådløse
kommunikere med en
computer i netværket,
når er konfigureret til
Infrastructure-tilstand.

Netværkshastigheden
overstiger ikke 
11 Mbps. 

Computer eller andre
modtager strøm.

Tjeneste utilgængelig.

Basestation /
Adgangspunkt 
er slået fra.

Afstanden er for stor
(svagt radiosignal).

Forkerte indstillinger.

Andre netværks-
komponenter egner
sig ikke til høje
netværkshastigheder.

Kontroller, at computeren og andre
netværksenheder den trådløse
bærbar adapter.

Kontroller, at du har aktiveret og
konfigureret tjenesten korrekt. på
netværket Hvis du ikke kan oprette
forbindelse til en bestemt server, skal
du kontrollere, at du har adgangs-
rettigheder og et gyldigt id og en
gyldig adgangskode.
Hvis du ikke har adgang til internet,
skal du kontrollere, at du har
konfigureret systemet til TCP/IP.

Kontroller, at det adgangspunkt, som
stationen adapter ikke kan er knyttet
til, er tændt. 

Flyt den trådløse adapter.

Kontroller, at SSID og netværks-
krypteringsnøglen svarer til dem, der
anvendes af det trådløse adgangs-
punkt.

Sørg for, at alle netværks-
komponenter egner sig til er høje
netværkshastigheder.
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English  
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this SNN6500 is
in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.

Finnish 
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että SNN6500 tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.

Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel
SNN6500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

French 
Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil
SNN6500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE

Swedish 
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna SNN6500
står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Danish 
Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at
følgende udstyr SNN6500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF

German 
Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des
Gerätes SNN6500 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Greek
�� ��� ���O	
� Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals 
Accessories ��� ��� O� SNN6500 
	��O�� ����� ��O
 �
 O	

���
 �����
�
 �� �
 �O��
 
�����
 ������
 ��
 O����

1999/5/

Italian 
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo
SNN6500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Spanish 
Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el
SNN6500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Portuguese 
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este SNN6500 está
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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FCC-overensstemmelse 

Denne enhed er i overensstemmelse med Kapitel 15 i FCC-reglerne (USA). 
Betjening er underlagt følgende to betingelser: 
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens
som kan have en negativ indflydelse på betjeningen. 

BEMÆRK: Dette udstyr er afprøvet og fundet at være i overensstemmelse med
grænserne for en digital enhed i Klasse B i overensstemmelse med Kapitel 15 i FCC-
reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i en hjemmeinstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det
ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, medføre skadelig
interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke
forekommer i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse,
hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge
at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler: 

• Drej eller flyt modtageantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det, som modtageren er

tilsluttet.
• Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Dette udstyr er i overensstemmelse med de FCC strålingseksponering grænser der er
fastsat for ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr skal installers og funktionere med
en minimumsafstand på 20cm mellem strålingen & din krop.

VIGTIGT
Ændringer og modifikationer af udstyret, som er foretaget af brugeren og ikke
udtrykkeligt godkendt af leverandøren eller producenten, kan gøre brugerens ret til at
betjene udstyret ugyldig.



AQ95-56F-607KR  
        (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

                  We , Philips Consumer Electronics B.V., P&A CC: Building SBP6 
(manufacturer's name)

                          P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product: 

       Philips                                        SNN6500 -/00 -/05 
(name) (type or model)

                                            Wireless notebook adapter 801.11 a/b/g  
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

        EN 300 328  v1.4.1 (2003-04) 
          EN 301 489-1 v1.4.1 (2002-08) 
          EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08) 

        EN 301 893  v1.2.3 (2003-04) 
EN60950-1 :2001 

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of  1999/5/EC  ( R&TTE Directive) 
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level. 

Eindhoven, 25/05/2005                                      K.Rysman 
 Approbation manager 

          (place, date) (signature, name and function)



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
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Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus
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Type: SNN6500

Serial nr: _____________________________________________________________________

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

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

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

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

!���a"�#$���, %&��'(��� )a& (#���a*� "�( ��#. #����'�("�

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



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

DFU-SNN6500-V1.0


	Vigtige sikkerhedsinformationer
	Sikkerhedsforanstaltninger
	Miljøinformationer
	Ansvarsbegrænsning

	Hvad er der i æsken
	Introduktion
	Hvad er en trådløs netværkforbindelse?
	Faktorer, der har indflydelse på netværksrækkevidden ognetværkshastigheden
	Beskyttelse af det trådløse netværk

	Din trådløse Bærbar Adapter 11g True Turbo 108 Mbps
	Installer
	Installer driverne

	Opkoble
	Avanceret
	Sikring af dit trådløse netværk
	Installer et Ad Hoc computernetværk
	Adgang til dine trådløse netværksindstillinger
	Hvad betyder disse indstillinger

	Netværksterminologi
	Ordliste over begreber
	Technical specifications
	Fejlfinding
	FCC-overensstemmelse

	EC Declaration of Conformity
	Garanticertifikat

