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• Installer venligst kun i den rækkefølge, som der er beskrevet i hæftet ‘Quick Start
Guide’. Dette sikrer den bedste installation med færreste tekniske problemer.

• Læs denne brugsanvisning og ‘Quick Start Guide’ hæftet omhyggeligt, før du
begynder at bruge din Wireless Range Extender (SNR6500) og gem disse
dokumenter som opslagsmateriale i fremtiden.

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

• Under opsætning og installation kan det være nyttigt at have anvisningerne til din
pc og andre netværkskomponenter ved hånden.

Sikkerhedsforanstaltninger
• Radioudstyr til trådløs anvendelse er ikke beskyttet mod interferens fra andre

radiotjenester.
• Udsæt ikke systemet for kraftig fugt, regn, sand eller varmekilder.
• Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. 

Ting, der er fyldt med vand (f.eks. vaser), må ikke placeres oven på produktet.
• Hold altid produktet på afstand af indendørs varmekilder og direkte sollys.
• Sørg for tilstrækkelig plads omkring produktet til passende ventilation.
• Åbn ikke produktet. Kontakt forhandleren af Philips-produkter, hvis der er

tekniske problemer med systemet.

Miljøoplysninger
Al overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste for at sikre, at
emballagen let kan adskilles i to separate materialer: karton (kassen) og polyethylen
(poser, beskyttende skumplader). Dit udstyr består af materialer, der kan genbruges,
hvis det bliver behandlet af et specialiseret firma. Overhold de lokale bestemmelser
for kassering af affald og gammelt udstyr.

Ansvarsfraskrivelse
Dette produkt leveres af ‘Philips’ ‘som det er og forefindes’ og uden direkte eller
indirekte garantier af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til, indirekte garantier
for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Philips kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen form for direkte
skader, indirekte skader, skader som følge af uheld, specielle skader, mønstergyldige
skader eller følgeskader (inklusive, men ikke begrænset til, anskaffelse af
erstatningsudstyr eller -tjenester, tab af information, data eller fortjeneste samt
driftsafbrydelser), uanset skadens årsag eller formodede årsag, uanset kontrakt,
direkte ansvar eller tort (inklusive forsømmelse eller på anden måde) stammende fra
en vilkårlig mangel på evne til at bruge dette produkt, og selvom der er gjort
opmærksom på muligheden for sådanne skader.

Philips giver heller ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger,
tekst, grafik, links eller andre emner, der stammer fra dette produkt.

Vigtige sikkerhedsinformationer
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Hvad er der i æsken
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Wireless Modem/PC Power

Hvad har du ellers har brug for
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Wireless Base Station 11g True Turbo
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SNR6500
Tak fordi du har valgt at købe en Philips Wireless Range Extender (WRE) 11 b/g.
Denne Philips Wireless Range Extender (WRE) 11 b/g er WiFi-kompatibel (IEEE
802.11b/g). Den understøtter fuldt ud høje datahastigheder på op til 108 Mbps med
automatisk nedsættelse af hastigheden for at sikre driften i selv de mest vanskelige
omgivelser for trådløse enheder.

I denne vejledning forklarer vi installationen, konfigurationen og brugen af din Philips
Wireless Range Extender (WRE) 11b/g.

Dette kapitel giver dig baggrundsinformation om trådløse netværk og deres sikkerhed
generelt.

Bemærk: Wireless Range Extender (WRE) understøtter 3 forskellige modi:
- Repeater-modus (RP)
- Access Point (AP)
- Ethernet Client (EC)

I denne vejledning beskrives RP- og AP-modus. EC-modus beskrives senere, og den
pågældende vejledning kan downloades fra Philips’ supportside.

Hvad er en trådløs netværkforbindelse?
Din Wireless Range Extender (WRE) bruger en trådløs protokol (der kaldes for IEEE
802.11b/g eller WiFi) til at kommunikere med andre netværkscomputere ved hjælp af
radiotransmissioner. WiFi-radiobølger bevæger sig udad fra antennen i alle retninger
og kan transmittere gennem mure og gulve. Trådløse transmissioner kan teoretisk nå
op til 450 meter væk i et åbent miljø og opnå hastigheder på op til 108 megabit i
sekundet (Mbps) på tæt hold. Netværkets faktiske rækkevidde og
dataoverførselshastighed vil dog være mindre, afhængigt af kvaliteten af de trådløse
forbindelser.

Faktorer som bestemmer din netværksrækkevidde og
netværkshastighed
• Omgivelserne: Radiosignaler kan bevæge sig bevæge sig længere væk uden for

bygninger, hvis de trådløse komponenter er i direkte synslinje i forhold til
hinanden. Ved at placere de trådløse komponenter på høje steder undgår man
fysiske forhindringer og får bedre dækning.

• Bygningskonstruktioner såsom metalrammer og beton- eller murværksmure samt
gulve reducerer radiosignalets styrke. Undgå at anbringe trådløse komponenter
tæt ved mure og andre store, massive objekter eller ved siden af store
metalobjekter såsom computere, skærme og husholdningsapparater.

• Det trådløse signals rækkevide, hastighed og styrke kan påvirkes af interferens fra
trådløse netværk og enheder i nabolaget. Elektromagnetiske instrumenter som
fjernsyn, radioer, mikrobølgeovne og trådløse telefoner, herunder især
instrumenter med frekvenser inden for 2,4 GHz-området, kan også bryde
forstyrrende ind i den trådløse transmission.

• Hvis man står eller sidder tæt ved trådløst udstyr, kan det også påvirke
radiosignalets kvalitet.

• Justering af antennen: Anbring ikke antenner tæt ved store metaldele, da det kan
forårsage interferens.

Sikring af dit trådløse netværk
Da trådløse computernetværk bruger radiosignaler, er det muligt for andre trådløse
netværksenheder i umiddelbar nærhed at opsnappe de trådløse signaler og enten
forbinde til dit netværk eller indfange trafikken på netværket. Du bør derfor altid
aktivere netværkskrypteringsnøglen Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi
Protected Access (WPA) for at forebygge uautoriserede forbindelser og risikoen
for, at nogen lytter med på trafikken på dit netværk.

Læs kapitlet om Sikring af dit trådløse netværk med et eksempel på, hvordan du
sikrer netværket.

DK
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Introduktion 
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Wireless Base Station 11g True Turbo

Wireless Modem/PC Power

Lampe Status Beskrivelse

Trådløs Tændt Trådløs forbindelse er oppe
Blinker Sender/modtager data
Slukket Trådløst signal deaktiveret

Modem/pc Tændt Tilsluttet et Ethernet bredbåndsmodem
Slukket Ikke tilsluttet

Strømforsyning Tændt Tændt, normal drift
Slukket Slukket eller strømsvigt

Billede af bagsiden med beskrivelse af porte og knapper

‘5V 1A’ -port Tilslut den medfølgende strømforsyningsadapter
til denne indgang.

‘To Modem/PC’ -port Wide Area Network-port. 
Forbind denne port til dit bredbåndsmodem

‘Switch’-knap Tryk på denne knap for at skifte modus. 
- RP: Repeater-modus (standard), 
- EC: Ethernet Client-modus, 
- AP: Access Point

Billede af undersiden

Reset-knap Tryk på denne knap i mindst 5 sekunder for at nulstille
Wireless Base Station til standardindstillingerne.
ADVARSEL: DU SLETTER DERMED DIN KONFIGURATION!
Se ‘Nulstilling’ med oplysninger om nulstilling af Wireless Range
Extender (WRE) uden at miste konfigurationsindstillingerne.

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP



Wireless Base Station 11g True Turbo

Wireless Modem/PC Power
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Installer

I følgende installationsprocedure antages det, at du allerede har installeret et trådløst
netværk med en Philips Wireless Base Station (SNB6500 eller SNB6520). Det er
muligt at installere denne WRE som supplement til et trådløst netværk af et andet
mærke/type, som understøtter WDS, men WDS-baserede produkter fra forskellige
producenter fungerer ikke nødvendigvis sammen. 

Opstart af Wireless Range Extender (WRE) og tilslutning
af kabler

Tilslut Wireless Range Extender til strømforsyningen

Sørg for, at kontakten er indstillet på den korrekte modus. 
RP: Repeater-modus (standard),
EC: Ethernet Client-modus,
AP: Access Point

Den aftagelige antenne skal være tilsluttet stikket på højre side.
Anbring antennen i opretstående position.

Find den medfølgende 5V 1A strømforsyningsadapter frem.
Forbind strømforsyningsadapteren til 5V 1A-porten.

Tilslut strømforsyningsadapteren i stikkontakten.

Lampen Power bør herefter tændes.

WRE starter herefter op, og det varer cirka 1 minut, inden enheden er klar til konfiguration
(lampen for trådløs forbindelse tændes). I mellemtiden kan du fortsætte med næste trin.

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP
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Forbind WRE til Wireless Base Station: Kabelforbundet

Forbind Ethernet-kablet til To Modem/PC -porten.

Forbind den anden ende af Ethernet-kablet til en LAN-port på Wireless Base Station
(LAN1-LAN4).

LampenModem/PC på WRE bør herefter tændes/blinke. 

Lampen til den valgte LAN-port bør herefter tændes/blinke på din Wireless Base
Station

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

Wireless Base Station 11g True Turbo

Wireless Modem/PC Power

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1

Wireless Base Station 11g True Turbo

1 2 3 4 Wireless Internet Modem Power



Konfiguration af Wireless Base Station med installations-
cd’en

I følgende konfigurationsprocedure antages det, at du har installeret en Philips
Wireless Base Station med standardindstillingerne. Disse indstillinger er:
- Det trådløse netværks navn (SSID): philips
- Trådløs modus: Standard True Turbo
- Wi-Fi-kanalnummer 6

Læg installations-cd’en i cd-drevet

Vælg Agree (accepterer).

Hvis dette skærmbillede ikke vises, så start cd’en manuelt
1 Åbn My computer (Denne computer)
2 Åbn cd-drevet
3 Åbn Setup.exe

Vælg SNR6500.

Klik på Install(er) software.

Vent til enheden er fundet.

Konfiguration af Repeater-modusDK
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Kontrollér, om Repeater-modus vises i nederste venstre hjørne. Hvis det gør, så

Klik på NEXT (NÆSTE). 

Hvis ikke, så sluk for strømmen og gå videre til punktet Tilslut Wireless Range
Extender til strømforsyningen.

Tidsindstillinger: Vælg din tidszone.

Klik på NEXT (NÆSTE). 

Adgangskodeindstillinger: 
Vælg adgangskode (vælg en kode, der er nem at huske). 

Klik på NEXT (NÆSTE). 

Tryk på knappen Scan.

Listen Site Survey viser herefter de eksisterende trådløse netværk, der bruger
standardindstillingerne. 

Klik på boksen bag dit trådløse netværk.

Klik på NEXT (NÆSTE). 

Indstillingerne gemmes, og skærmbilledet med login vises herefter.

Din Wireless Range Extender (WRE) er nu konfigureret. Herefter skal du tilpasse
indstillingerne af din Wireless Base Station for at kunne bruge din Wireless Range
Extender (WRE) i det trådløse netværk.
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Åbn Internet Explorer.

Indtast IP-adressen til din Wireless Base Station og klik på Go (Gå).

http://192.168.1.2 for SNB6500 
http://192.168.1.4 for SNB6520 

Klik på LOGIN
(indtast en eventuel adgangskode)

Klik på Home network settings (hjemmenetværksindstillinger)

Klik på Wireless (trådløs)

Klik på WDS

Klik på Scan
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Listen Site Survey viser herefter de eksisterende trådløse netværk, der bruger
standardindstillingerne. 

Klik på boksen bag dit trådløse netværk.

Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER).

Indstillingerne gemmes, og skærmbilledet med login vises herefter.

Kablet mellem Wireless Range Extender (WRE) og Wireless Base Station kan nu
frakobles. Wireless Range Extender (WRE) kan herefter placeres på det ønskede
sted.

LAN4To Modem12V=1A LAN3 LAN2 L
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Konfiguration af Access Point-modus

I følgende konfigurationsprocedure antages det, at du har installeret en Philips
Wireless Base Station med standardindstillingerne. 
Disse indstillinger er:
- Det trådløse netværks navn (SSID): philips
- Trådløs modus: Standard True Turbo
- Wi-Fi-kanalnummer 6

Læg installations-cd’en i cd-drevet

Vælg Agree (accepterer)

Hvis dette skærmbillede ikke vises, så start cd’en manuelt
1 Åbn My computer (Denne computer)
2 Åbn cd-drevet
3 Åbn Setup.exe

Vælg SNR6500

Klik på Install(er) software

Vent til enheden er registreret
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Kontrollér, om AP-modus vises i nederste venstre hjørne. Hvis det gør, så

klik på NEXT (NÆSTE)

Hvis ikke, så sluk for strømmen og gå videre til punktet Tilslut Wireless Range
Extender til strømforsyningen.

Tidsindstillinger: 

Vælg din tidszone.

Klik på NEXT (NÆSTE)

Adgangskodeindstillinger: 
Vælg adgangskode (vælg en kode, der er nem at huske). 
Klik på NEXT (NÆSTE)

Dit Wireless Access Point er herefter konfigureret. 

Kablet mellem Wireless Access Point og Wireless Base Station kan nu frakobles. 
Dit Wireless Access Point kan herefter placeres på det ønskede sted.
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Sikring af dit hjemmenetværk

Wired Equivalent Privacy (WEP): Gældende for RP/AP/EC-modus. I nedenstående er
Repeater-modus brugt som eksempel:

Åbn din internetbrowser

Indtast http://192.168.1.3/ på adresselinjen
Klik på Go (Gå).

Klik på LOGIN
(indtast en eventuel adgangskode)

Klik på Sikkerhed.

Klik på Wireless (trådløs)

Klik på WEP

1) Vælg 128-bit
2) Klik på Ryd

Trin 1

2

1
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. Afkryds boksen ‘Passphrase’ og indtast adgangsfrasen.

Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)

ADVARSEL: WEP-krypteringen er endnu ikke aktiv

Klik på WEP

Kopiér WEP-krypteringsnøglen.
Dobbeltklik på Nøgle1
Klik med højre museknap
Klik på Kopiér

Gem denne nøgle til senere brug.

Trin 2: Aktivér WEP-kryptering

Klik på Trådløs kryptering

1. Vælg WEP Only
2. Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)

WEP-kryptering er herefter aktiv.

Trin 2

2

1
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Bemærk, at du skal vælge sikkerhedsindstillinger for alle elementer i dit trådløse
netværk. Nedenstående eksempel viser, hvordan du sikrer Philips Wireless USB-
adapter (SNU6500):

Dobbeltklik på desktop-ikonet Philips Wireless USB Adapter 11g

Vælg Site Survey

Klik på Scan

Dobbeltklik på din Wireless Base Station

Vælg autentificeringstype WEP

Indtast den WEP-nøgle, du har kopieret fra din Wireless Base Station

Vælg nøgletype 104/128 bit kryptering

Vælg standardnøgle Nøgle 1

2

1

2

1
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Klik på Anvend ændringer

Kontrollér gateway’ens IP-status

Gateway’en skal være 192.168.1.3

Trin 3: Tilslut til Wireless Range Extender

Dette eksempel viser, hvordan du forbinder til Wireless Base Station med anvendelse
af Windows XP.

Flyt musen til ikonet System tray Wireless

Højreklik med musen på ikonet Wireless
Klik på Vis tilgængelige trådløse netværk

Klik på din krypterede base station

Klik på Tilslut

Indtast WEP 
(netværksnøgle i Windows XP-terminologi)
Klik på Tilslut

Du er herefter tilsluttet.

Trin 3
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Konfigurer WPRA-krypteringen

Åbn din internetbrowser

Indtast http://192.168.1.3/ på adresselinjen

Klik på Go (Gå).

Klik på Login
(indtast en eventuel adgangskode)

Klik på Sikkerhed.

Klik på Wireless (trådløs)

Klik på WPA

Indtast netværksnøglen
(= adgangskode eller adgangsfrase)
Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)

ADVARSEL: WPA-krypteringen er endnu ikke aktiv
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Klik på Trådløs kryptering

Vælg Kun WPA/WPA2
Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)

WPA-kryptering er herefter aktiv.
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Menu: Installationsguide

Åbn din internetbrowser

Indtast http://192.168.1.3 på adresselinjen

Klik på Go (Gå).

Klik på Next (Næste)

Vælg tidszone
Klik på Next (Næste)

Vælg adgangskode
Klik på Next (Næste)

Klik på Scan (kun i Repeater-modus)
Listen Site Survey viser herefter de eksisterende trådløse netværk, der bruger
standardindstillingerne. 
Klik på boksen bag dit trådløse netværk.
Klik på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER).
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Statusvinduet viser internetudbyderens IP-adresse

Netværksindstillinger
Brug menuen Home Networking til at konfigurere LAN’s IP-adresse

Trådløs
Wireless Range Extender (WRE) fungerer også som et trådløst access point, så
trådløse computere kan kommunikere med hinanden. Til konfigurering af denne
funktion har du brug for at aktivere den trådløse funktion, definere radiokanalen,
domæneidentifikationen og sikkerhedsindstillingerne.

Klik på Aktivér og klik derefter på SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER).

Kanal og SSID
Du skal angive en fælles radiokanal og SSID (Service Set ID), der skal bruges af din
Wireless Range Extender (WRE) (samme som Wireless Base Station).
Husk at konfigurere alle netværkselementer med de samme værdier.

WDS (kun i Repeater-modus)
Wireless Distribution System (WDS) er et middel til udvidelse af dækningen i et
trådløst LAN (WLAN).

Menu: Hjemmenetværksindstillinger
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Menu: Sikkerhedsindstillinger

Sikkerhed
Aktivér eller deaktiver den trådløse models funktion.

Trådløs kryptering
Du skal slå sikkerhedsfunktionen til for at gøre dit trådløse netværk sikkert. 
Wireless Range Extender understøtter WEP (Wired Equivalent Privacy).

Adgangskontrol
Adgangskontrol giver brugerne mulighed for at definere den udgående trafik, der er
tilladt eller ikke tilladt
via WAN-interfacet. Standarden er at tillade al udgående trafik.
Sådan føjes en pc til filtreringstabellen:
1 Klik på ‘Add PC (Tilføj pc)’ på skærmbilledet Access Control (Adgangskontrol).
2 Definer de relevante indstillinger for klient-pc-tjenester.
3 Klik på ‘OK’ og klik derefter på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’ for at

gemme indstillingerne.
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WEP
Hvis du bruger WEP til at beskytte dit trådløse netværk, skal du konfigurere de
samme parametre for ADSL Wireless Base Station og alle dine trådløse klienter.
Du kan generere krypteringsnøgler automatisk eller angive nøglerne manuelt. For at
generere nøglen automatisk med en adgangsfrase skal du markere feltet Passphrase og
angive en tegnstreng. Vælg standardnøglen i rullemenuen. 
Klik på ‘SAVE SETTINGS (GEM INDSTILLINGER)’.

Bemærk: Adgangsfrasen kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn.

Hvis du ønsker at konfigurere krypteringsnøglen manuelt, skal du indtaste fem
hexadecimale cifferpar for hver 64 bit-nøgle eller indtaste 13 par for den enkelte 
128 bit-nøgle.
(Et hexadecimalt ciffer er et tal eller bogstav inden for området 0-9 eller A-F.)
Bemærk, at WEP beskytter data, der overføres mellem trådløse knudepunkter, men
beskytter ikke overførsler via dit fast forbundne netværk eller internettet.

WPA (kun AP-modus)
WPA (Wi-Fi Protected Access) kombinerer TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
og 802.1x-mekanismer. Den giver kryptering med dynamisk nøgle og 802.1x-
godkendelsestjeneste.

802.1X (kun AP-modus)
Hvis du anvender 802.1x i dit netværk, skal du aktivere denne funktion for din
Wireless Range Extender. Disse parametre anvendes af WRE til at oprette
forbindelse til godkendelsesserveren.
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Menu: Avancerede indstillinger

Vedligeholdelse
Brug menuen Vedligeholdelse til at lave en sikkerhedskopiering af den aktuelle
konfiguration, gendanne en tidligere gemt konfiguration, gendanne
standardindstillingerne, opdatere firmware eller nulstille din Wireless Range Extender.

Konfigurationsværktøjer
Vælg en funktion og klik på Next (Næste).
Sikkerhedskopiering giver mulighed for at gemme konfigurationen af din Wireless
Base Extender i en fil.

Gendannelse kan anvendes til at gendanne den gemte sikkerhedskopi af
konfigurationsfilen. Restore to Factory Defaults (Gendan til standardindstillinger)
gendanner de oprindelige indstillinger for din Wireless Range Extender. 
Du bliver anmodet om at bekræfte beslutningen.

Firmware-opgradering
Brug skærmbilledet Firmware Upgrade (Firmware-opgradering) til at opdatere
firmwaren eller brugerinterfacet til de nyeste versioner. Download opgraderingsfilen
fra www.philips.com/support
(model SNR6500) og gem den på din harddisk. Klik derefter på ‘Gennemse...’ for at
finde
den downloadede fil. Klik på ‘BEGIN UPGRADE (BEGYND OPGRADERING)’.
Kontrollér sektionen Information på siden Status for at få bekræftet, at opgradering
er lykkedes.

Nulstil
Klik på ‘REBOOT Repeater’ for at nulstille din Wireless Range Extender.
Hvis du foretager en nulstilling fra denne side, sættes konfigurationen ikke tilbage til 
standardindstillingerne.
Bemærk: Hvis du bruger knappen Reset på din Wireless Range Extender (WRE),
genstartes strømforsyningen. Tryk på knappen i mindst 5 sekunder, så gendannes
standardindstillingerne.

System
Tidsindstillinger
Vælg din lokale tidszone på rullelisten. Disse oplysninger bruges til logposter og
klientfiltrering.

Du skal angive en tidszone af hensyn til præcis tidsangivelse for logposter og
systemhændelser.

Vælg din tidszone i rullelisten.
Ønsker du automatisk synkronisering af din Wireless Range Extender med en
offentlig tidsserver, skal du markere feltet Enable Automatic Time Server Maintenance
(Aktiver automatisk opdatering med tidsserver).
Vælg de ønskede servere i rullemenuen.

Adgangskodeindstillinger
Brug denne side til at ændre adgangskoden for adgang til administratorinterfacet i
Wireless Range Extender.
Adgangskoder kan indeholde fra 3 til 12 alfanumeriske tegn, og store og små
bogstaver har betydning.
Bemærk: Hvis du har mistet adgangskoden eller ikke kan få adgang til brugerinterfacet,

skal du trykke på nulstillingsknappen og holde den nede i mindst fem
sekunder for at gendanne standardindstillingerne. Der er som standard ingen
adgangskode for logon til brugerinterfacet.
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Når hardware-opsætningen er færdig med tilslutning af alle dine netværksenheder,
skal du konfigurere din computer for tilslutning til ADSL Wireless Base Station.
Se: ‘Windows 2000’ 

‘Windows XP’ 
‘Trådløse adaptere’ 

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

IP-adresse 192.168.1.3
Subnet-maske 255.255.255.0
DHCP-funktion Aktivér
DHCP IP Pool Range 192.168.1.2 til 192.168.1.254

Bemærk: Disse indstillinger kan ændres, så de passer til dine netværkskrav, men du skal
først konfigurere mindst én computer for at få adgang til Wireless Base Stations
web-konfigurationsinterface, så du kan foretage de nødvendige ændringer. (Se
‘Konfiguration af Wireless Base Station’ på side 10 angående anvisninger på
konfigurering af Wireless Base Station).

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

2 Dobbeltklik på ikonet Netværk.

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

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

Konfigurering af klient-pc



DK

28

5 Kontrollér, at din Ethernet-adapter er valgt på rullelisten Adapter.

6 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ allerede er markeret, er din computer
allerede konfigureret til DHCP. Markér i modsat fald denne funktion og klik på
‘Anvend’.

7 Klik på fanen DNS for at få vist de primære og sekundære DNS-servere. 
Registrer disse værdier og klik derefter på ‘Fjern’. Klik på ‘Anvend’ og derefter på
‘OK’.

8 Windows kopierer muligvis nogle filer og anmoder dig derefter om at genstarte
systemet. Klik på Ja, hvorefter computeren lukkes ned og genstartes. 

Deaktiver HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Stations HTML-
konfigurationssider (se ‘Internet Explorer’).

Hent IP-indstillinger fra din Wireless Base Station
Nu hvor du har konfigureret din computer til tilslutning til Wireless Base Station, skal
den hente nye netværksindstillinger. 
Ved frigørelse af gamle DHCP IP-indstillinger og fornyelse af dem med indstillinger fra
Wireless Base Station kan du kontrollere, at du har konfigureret computeren korrekt.

1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Programmer/Kommandoprompt.

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

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din IP-
adresse nu er 192.168.1.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.1.3.
Disse værdier bekræfter, at din Wireless Base Station fungerer.
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4 Skriv ‘EXIT’, og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet Kommandoprompt. 
Din computer er nu konfigureret til tilslutning til Wireless Base Station.

Windows 2000
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Indstillinger/Netværks- og

opkaldsforbindelser.

2 Klik på det ikon, som svarer til forbindelsen til din Wireless Base Station.

3 Skærmbilledet med tilslutningsstatus åbnes. Klik på Egenskaber.

j4 Dobbeltklik på Internetprotokol (TCP/IP).

5 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ og ‘Hent automatisk en DNS-serveradresse’
allerede er markeret, er din computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i
modsat fald denne funktion.

Deaktiver HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise Wireless Base Stations HTML-
konfigurationssider (se ‘Internet Explorer’).

Hent IP-indstillinger fra din Wireless Base Station
Nu hvor du har konfigureret din computer til tilslutning til Wireless Base Station, skal
den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse af gamle DHCP IP-indstillinger og
fornyelse af dem med indstillinger fra din Wireless Base Station kan du kontrollere, at
du har konfigureret computeren korrekt.



DK

30

1 På Windows Skrivebord klikker du på
Start/Programmer/Tilbehør/Kommandoprompt.

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

3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din 
IP-adresse nu er 192.168.1.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.1.3. 

Disse værdier bekræfter, at din Wireless Base Station fungerer.

4 Skriv ‘EXIT’, og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet Kommandoprompt.

Din computer er nu konfigureret til tilslutning til Wireless Base Station.

Windows XP
1 På Windows Skrivebord klikker du på Start/Kontrolpanel.

2 I Kontrolpanel klikker du på ikonet Netværks- og Internetforbindelser.

3 Vinduet Netværksforbindelser åbnes. 
Dobbeltklik på forbindelsen til denne enhed.

4 På skærmbilledet med tilslutningsstatus klikker du på Egenskaber.

5 Dobbeltklik på Internetprotokol (TCP/IP).

6 Hvis ‘Hent automatisk en IP-adresse’ og ‘Hent automatisk en DNS-serveradresse’
allerede er markeret, er din computer allerede konfigureret til DHCP. Markér i
modsat fald denne funktion.

Deaktiver HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise Wireless Base Stations HTML-
konfigurationssider (se ‘Internet Explorer’).

Hent IP-indstillinger fra din Wireless Base Station
Nu hvor du har konfigureret din computer til tilslutning til Wireless Base Station, skal
den hente nye netværksindstillinger. Ved frigørelse af gamle DHCP IP-indstillinger og
fornyelse af dem med indstillinger fra din Wireless Base Station kan du kontrollere, at
du har konfigureret computeren korrekt.

1 På Windows Skrivebord klikker du på
Start/Programmer/Tilbehør/Kommandoprompt.

2 I vinduet Kommandoprompt skriver du ‘IPCONFIG /RELEASE’ og trykker på
tasten ENTER.
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3 Skriv ‘IPCONFIG /RENEW’ og tryk på tasten ENTER. Kontrollér, at din IP-
adresse nu er 192.168.1.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din
Standardgateway 192.168.1.3. Disse værdier bekræfter, at ADSL Wireless Base
Station fungerer. Skriv ‘EXIT’ og tryk på tasten ENTER for at lukke vinduet
Kommandoprompt.

Din computer er nu konfigureret til tilslutning til Wireless Base Station.

Konfigurering af din Macintosh computer
Det er muligt, at anvisningerne i dette afsnit ikke helt passer til din version af
operativsystemet. Dette skyldes, at disse trin og skærmbilleder er blevet oprettet ved
hjælp af Mac OS 10.2. Mac OS 7.x og nyere svarer til, men er ikke identiske med Mac
OS 10.2.

Følg disse anvisninger:

1 Træk Apple-menuen ned. Klik på System Preferences (Systemindstillinger).

2 Dobbeltklik på netværksikonet i vinduet med systemindstillinger.

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

4 De nye indstillinger vises under fanen TCP/IP. Kontrollér, at din IP-adresse nu er
192.168.1.xxx, din Subnet-maske 255.255.255.0 og din Standardgateway
192.168.1.3. Disse værdier bekræfter, at din Wireless Base Station fungerer. 

5 Luk netværksvinduet.

Din computer er nu konfigureret til tilslutning til Wireless Base Station.
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Deaktiver HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Station’s HTML-
konfigurationssider. De følgende trin gælder for Internet Explorer. 

Internet Explorer
1 Åbn Internet Explorer, og klik på knappen Stop. 

Klik på Explorer/Foretrukne.

2 I vinduet Internet Explorer Foretrukne, under Netværk, vælger du Proxies.

3 Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter, og klik på OK.

Konfigurering af den trådløse adapter
Du kan oprette en trådløs forbindelse til SNR6500 ved hjælp af en Wi-Fi trådløs
adapter. Læs brugervejledningen til din Wi-Fi trådløse adapter angående tilslutning til
SNR6500.

Deaktiver HTTP Proxy
Du skal kontrollere, at funktionen ‘HTTP Proxy’ i din web-browser er deaktiveret.
Herved har din browser mulighed for at vise ADSL Wireless Base Stations HTML-
konfigurationssider. De følgende trin gælder for Internet Explorer. 

Internet Explorer

1 Åbn Internet Explorer.

2 Klik på knappen Stop , og klik derefter på Funktioner/Internetindstillinger.

3 I vinduet Internetindstillinger klikker du på fanen Forbindelser. 
Klik derefter på knappen LAN-indstillinger....
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MAC-adresse
MAC-adressen kan bruges til at forhindre uønsket adgang til din trådløse basisstation.
Hvordan du gør dette forklares under MAC-filter.
MAC-adressen har formatet xx:xx:xx:xx:xx:xx, hvor x ligger i intervallet [0...9, A...F]

Windows NT4/2000/XP
Klik på Start/programmer/Kommandoprompt. Skriv ‘ipconfig /all’, og tryk på tasten
‘ENTER’.

MAC-adressen findes i sektionen ‘Physical Address (Fysisk adresse)’.

Macintosh
Klik på System Preferences/Network (Systemindstillinger/Netværk).

MAC-adressen vises som ‘Ethernet Address (Ethernet-adresse)’ under fanen TCP/IP.

Linux
Kør kommandoen ‘/sbin/ifconfig.’

Find MAC-adressen på et netværkskort

Hvordan opsættes et computernetværk?

De næste sider viser, hvordan du opsætter et computernetværk ved hjælp af Philips
Wireless Base Station.

Advarsel: En Wireless Base Station opretter kun forbindelse mellem dine trådløse
netværksenheder. Hvordan du bruger forbindelsen er op til dig.

Opsætning af et computernetværk betragtes som en uafhængig opgave, der kræver
netværkssoftware fra andre producenter. 
F.eks. den netværkssoftware som Microsoft har indbygget i Windows
operativsystemet.

Derfor skal nedenstående beskrivelse kun betragtes som et eksempel.

HVILKEN WINDOWS VERSION BRUGER DU?

1. Start opsætning af dit netværk med den computer, der anvender det nyeste
operativsystem. Den foretrukne rækkefølge er: Windows XP, Windows 2000,
Windows ME og til slut Windows 98SE.

2. Brug guiden Netværk, og lad den fremstille en diskette med netværksopsætning.
3. Du kan opsætte netværk på de resterende computere med denne diskette.

Windows XP og Windows 2000.
Se længere fremme i dette kapitel angående Windows ME og Windows 98SE.

Klik på knappen Start i Windows, og klik på ‘Kontrolpanel’ i listen.

33
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Dobbeltklik på ikonet ‘Netværk- og Internetforbindelser’.

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

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

Netværksindstillinger i guiden

1. Læs omhyggeligt anvisningerne i guiden, og tilpas dine valg efter den type netværk,
du ønsker at installere. Brug funktionen Hjælp i guiden, hvis du har brug for flere
oplysninger, mens du bruger guiden.

2. I hvert vindue skal du klikke på ‘Next’ (Næste) for at gå til det næste trin.
3. Herunder beskriver vi nogle af de afgørende trin i guiden.

Anbring en markering for at ignorere alle brudte netværksforbindelser, før du klikker
på ‘Next’ (Næste) for at fortsætte.
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1. Angiv en beskrivelse, som hjælper dig med at genkende computeren.
2. Angiv et navn, der er forskelligt for hver computer.
3. Klik på ‘Next’ (Næste) for at fortsætte.

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

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

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

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

35
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Sådan udforskes netværket: Dobbeltklik på ikonet Netværksmiljø på Skrivebordet.
Se i hjælpen til Windows for at få flere oplysninger.

Til Windows ME og Windows 98SE.
Se tidligere i dette kapitel angående Windows XP og Windows 2000.

Klik på knappen Start i Windows, og klik på ‘Kontrolpanel’ i listen.

Dobbeltklik på ikonet Netværk.

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

Klik på knappen ‘Deling af filer og printere’.

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

37
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Klik på ‘OK’ for at acceptere ændringerne.

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

Sådan udforskes netværket: Dobbeltklik på ikonet Netværksmiljø på Skrivebordet.
Se i hjælpen til Windows for at få flere oplysninger.
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Dette afsnit beskriver almindelige problemer, som du kan støde på, samt mulige
løsninger på problemerne. Wireless Range Extender kan nemt overvåges via
panelindikatorerne, så problemer kan identificeres.

Årsag/løsning
Din pc hentede ikke en IP-adresse fra Wireless Range Extender.
• Kontrollér, at din pc har en IP-adresse. 

Åbn en kommandoboks (Windows-tast ‘r’, indtast cmd, tryk på Enter).
Indtast ipconfig.
Kontrollér, at din gatewayadresse er 192.168.1.3

Din pc kan ikke kommunikere med din Wireless Range Extender.
• Kontrollér, at du kan kommunikere med Wireless Range Extender.

Åbn en kommandoboks.
Indtast ping 192.168.1.3
Svaret skal være ‘Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=32’ 
(time og TTL skal være forskelligt)

Netværkskortet er ikke konfigureret til at hente en IP-adresse automatisk.
• Kontrollér, at netværkskortet (NIC - Network Interface Card) er i DHCP-modus.

Se kapitlet om konfiguration af pc’en.

Netværkskortets hastighed passer ikke til hastigheden af Wireless Base Station.
• Indstil netværksadapteren på en fast hastighed på din computer.

1 Klik på Start.
2 Klik på Indstillinger.
3 Klik på Netværksforbindelser.
4 Vælg dit netværkskort. Klik med højre museknap. Vælg Egenskaber.
5 Klik på Konfigurer.
6 Klik på fanen Avanceret. 

Klik på Forbindelseshastighed & Duplex. 
Vælg en Full Duplex -hastighed (enten 100Mbps eller 10Mbps)

Kablet mellem pc’en og Wireless Base Station er ikke tilsluttet.
• Kontrollér Ethernet-kabel og lamper på Wireless Base Station.

Fejlfinding

Problem
Jeg kan ikke bladre til min Wireless
Range Extender

Min pc har ikke/henter ikke en 
IP-adresse
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Ordliste over begreber

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol konfigurerer automatisk
TCP/IP-indstillingerne på alle computere i dit hjemmenetværk. 

DNS Server Address DNS står for Domain Name System, og dette system giver internetværtscomputere
mulighed for at få et domænenavn og en eller flere IP-adresser. En DNS-server
opretholder en database over værtscomputere og deres respektive domænenavne og
IP-adresser, så brugeren sendes til den rigtige IP-adresse, når der anmodes om et
domænenavn. Den DNS-serveradresse, der bruges af computere i dit
hjemmenetværk, er adressen på den DNS-server, som din internetudbyder har tildelt.

DSL Modem DSL står for Digital Subscriber Line. Et DSL-modem bruger dine eksisterende
telefonlinjer til overførsel af data med høje hastigheder.

Ethernet En standard for computernetværk. Ethernet-netværk er forbundet via specielle kabler
og hubs og sender data rundt med op til 10 millioner bit pr. sekund (Mbps).

HPNA Home Phone Line Networking Alliance, som er en sammenslutning af virksomheder,
der arbejder på at sikre anvendelse af en enkelt og ensartet standard for netværk via
telefonlinjer. Dit Home Connect hjemmenetværks gateway overholder HPNA’s
specifikation 2.0, som giver mulighed for netværkshastigheder på op til 1 million bits i
sekundet (Mbps) med anvendelse af dine eksisterende telefonlinjer.

IP Address IP står for Internet Protocol. En IP-adresse består af en række på fire tal adskilt af
punktummer, som identificerer en enkelt, unik internetcomputerværk. Fx:
192.34.45.8.

ISP Gateway Address (se også under ISP gatewayadresse er en IP-adresse til den internetrouter, der er placeret hos 
definitionen af internetudbyder) internetudbyderen. Denne adresse er kun nødvendig, hvis du bruger et kabel- eller

DSL-modem.

ISP Internet Service Provider. En ISP (internetudbyder) er en virksomhed, som leverer
forbindelse til internettet til enkeltpersoner og andre virksomheder eller
organisationer.

LAN Local Area Network. Et LAN er en gruppe computere og enheder, der er forbundet
med hinanden på et relativt lille område (f.eks. i et hus eller på et kontor). Din
hjemmenetværk anses for at være et LAN.

MAC Address MAC står for Media Access Control. En MAC-adresse er hardwareadressen til en
enhed, der er tilsluttet et netværk.

NAT Network Address Translation. Denne proces giver mulighed for, at alle computere i
dit hjemmenetværk kan bruge en enkelt IP-adresse. Med anvendelse af NAT-
funktionen i hjemmenetværket Home Connects gateway kan du få adgang til
internettet fra en hvilken som helst computer i hjemmenetværket uden at skulle købe
flere IP-adresser hos din internetudbyder.

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point Protocol er en metode til
sikker transmission af data, som oprindeligt blev skabt til opkaldsforbindelser; PPPoE
er beregnet til Ethernet-forbindelser.

RJ-45 Registreret Jack-45, 8-ledningsstik

Secondary Dial-Up Et sekundært opkaldstelefonnummer, der bruges af din internetudbyder i tilfælde af,
at der er for mange andre kunder, som bruger det primære opkaldsnummer.
Det sekundære opkaldsnummer vil blive brugt, hvis der ikke er adgang til dit primære
opkaldsnummer. 

SPI Stateful Packet Inspection. SPI er den form for internetsikkerhed til virksomheder,
der fås med dit hjemmenetværks gateway. Ved hjælp af SPI fungerer netværkets
gateway som en firewall og beskytter dermed dit netværk mod computerhackere.

Subnet Mask En subnet mask (subnetmaske), som kan være en del af den TCP/IP-information, der
leveres af din internetudbyder, består af fire tal, der er konfigureret som en IP-
adresse. Den bruges til at oprette numre til IP-adresser, der kun bruges inden for et
bestemt netværk (i modsætning til numrene til gyldige IP-adresser, der genkendes af
internettet og skal tildeles af InterNIC).

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dette er standardprotokollen for
datatransmission over internettet.

WAN Wide Area Network. Et netværk, der forbinder computere i geografisk adskilte
områder (f.eks. forskellige bygninger, byer eller lande). Internettet er et Wide Area
Network.
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Fysiske egenskaber

Porte
– Fire 10/100 Mbps RJ-45-porte

Administratorfunktioner
– Firmware-opgradering via webbaseret administration
– Webbaseret administration (konfiguration)
– Power-indikatorer
– Logføring af hændelser og historik
– Netværks-ping

Sikkerhedsfunktioner
– Adgangskodebeskyttet konfigurationsadgang
– Brugergodkendelse (PAP/CHAP) med PPP
– Firewall NAT NAPT
– VPN pass through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, PPTP)

LAN-funktioner
– IEEE 802.1d (self-learning transparent Bridging)
– DHCP-server
– DNS Proxy
– Static Routing, RIPv1 og RIP

Radiofunktioner
– Trådløst RF-modulfrekvensbånd
– 802.11g Radio: 2,4 GHz
– 802.11b Radio: 2,4 GHz
Europa - ETSI
– 2412~2472 MHz (kanal 1~kanal 13)

Modulationstype
– OFDM, CCK

Driftskanaler, der overholder 802.11b:
– 13 kanaler (ETSI)

Driftskanaler, der overholder 802.11g:
– 13 kanaler (Europa)

RF-udgangseffekt Modulationshastighed - Udgangseffekt (dBm)
802.11b - 1 Mbps (16 dBm)
802.11b - 2 Mbps (16 dBm)
802.11b - 5,5 Mbps (16 dBm)
802.11b - 11 Mbps (16 dBm)

Modulationshastighed - Udgangseffekt (dBm)
802.11g - 6 Mbps (15 dBm)
802.11g - 9 Mbps (15 dBm)
802.11g - 12 Mbps (15 dBm)
802.11g - 18 Mbps (15 dBm)
802.11g - 24 Mbps (15 dBm)
802.11g - 36 Mbps (15 dBm)
802.11g - 48 Mbps (15 dBm)
802.11g - 54 Mbps (15 dBm)
802.11g - 108Mbps (15 dBm)

Tekniske specifikationer



 
 
 
 
  
  
   
 
 
AQ95-56F-612KR  
        (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                                        SNR6500 -/00 -/05  
       (name)                                               (type or model)  
                   
 
                                            Wireless Range Extender.11 b/g  
 (product description) 
 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 
 

        EN 300 328  v1.6.1 (2004-11) 
          EN 301 489-1 v1.4.1 (2002-08) 
          EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  

EN60950-1 :2001 
EN60950:2000 

 (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, 16/06/2005                                      K.Rysman 
     Approbation manager 
          (place, date)  (signature, name and function) 



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-SNR6500-DAN-V1.0

Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

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

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

22

0682

Type: SNR6500

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - HÌÂÚÔÌËÓía aÁÔÚ¿˜ - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

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

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

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

√ÓÔÌaÙÂÒÓÌÔ, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÎaÈ ˘ÔÁÚaÊË ÙÔ˘ ÂÌ. ÚÔÌËıÂ˘ÙË

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