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Tärkeää turvallisuustietoa
•
•
•
•

Asenna ja kytke tuote pikaoppaan ohjeiden mukaisessa järjestyksessä.
Näin asennus sujuu helpoimmin ja vältyt monilta teknisiltä ongelmilta.
Lue tämä käyttöopas ja pikaopas huolellisesti, ennen kuin käytät langatonta USBsovitinta. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Uusimmat lataukset ja tiedot tuotteesta ovat saatavilla Internet-sivuillamme
osoitteessa www.philips.com/support.
Tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeista voi olla apua asetusten
määrittelyn ja asennuksen aikana.

Turvallisuushuomautuksia
•
•
•
•
•
•

Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden
aiheuttamilta häiriöiltä.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle
tai kuumuudelle.
Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle mitään lämmityslaitteita.
Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa laitteen joka
puolelle.
Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä
Philips-jälleenmyyjään.

Ympäristötietoa
Olemme luopuneet kaikista tarpeettomista pakkausmateriaaleista.
Pakkaus koostuu kolmesta helposti erotettavasta ainesosasta: pahvista (laatikko),
polystyreenivaahtomuovista (pehmuste) ja polyeteenista (pussit, suojaava
vaahtomuovilevy). Alaan erikoistunut yritys voi kierrättää pakkauksesi materiaalit.
Noudata pakkausmateriaalien ja käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä
annettuja paikallisia ohjeita.

Vastuuvapautuslauseke
Philips on toimittanut tämän tuotteen “sellaisenaan” ja ilman minkäänlaista suorasti tai
epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta,
oletetut takuut sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen.
Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista,
satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta
muitakaan pois sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen
tai tulojen menettäminen ja liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta
ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien,
linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.
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Pakkauksen sisältö
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USB 2.0 -kaapeli

Langaton USB-sovitin

Wireless USB Adapter
English

SNU6600

Welcome
Quick Start Guide
1 Install
2 Connect
3 Enjoy

Asennus-CD-levy

Pikaopas

Muut tarvittavat varusteet

Tietokone, jossa on
USB-portti 2.0 ja
Windows 2000 tai XP

Langaton Router

tai

Muita langattomia laitteita
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Johdanto
SNU6600
Kiitos, että ostit Philipsin langattoman USB-sovittimen. Tämä langaton USB-sovitin on
WiFi (IEEE 802.11b/g) -yhteensopiva USB-laite. Se tukee täydellisesti nopeaa
tiedonsiirtoa jopa 108 Mbps:ään saakka, ja sen automaattinen varmistus hidastaa
nopeutta toiminnan turvaamiseksi hitaammilla tiedonsiirtoyhteyksillä jopa kaikkein
vaativimmissa langattomissa ympäristöissä.
Tässä käyttöoppaassa annamme ohjeita langattoman USB sovittimesi asentamisesta,
säätämisestä ja käytöstä.
Tästä kappaleesta saat taustatietoa langattomista verkoista ja niiden turvallisuudesta
yleensä.

Mitä verkottomat verkkoyhteydet ovat?
Langaton verkkosovittimesi käyttää langatonta protokollaa (nimeltään IEEE 802.11g tai
WiFi) viestiäkseen verkon toisten tietokoneiden kanssa radiolähetysten avulla.
WiFi-radioaallot lähtevät antennista kaikkiin suuntiin ja läpäisevät matkallaan myös
seinät ja lattiat. Langattomat lähetykset voivat teoriassa yltää jopa 450 metriin
esteettömässä tilassa, ja ne voivat saavuttaa enintään 108 megabitin nopeuden
sekunnissa (Mbps) lähietäisyydeltä. Todellinen verkoston toimintasäde ja
tiedonsiirtokyky jää kuitenkin pienemmäksi langattoman yhteyden laadusta riippuen.

Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen
vaikuttavat tekijät
•

•

•

•
•

Ympäristö: Radiosignaalit voivat kulkea kauemmaksi ulkoilmassa ja silloin, kun
langattomien laitteiden välillä on suora näköyhteys. Fyysisten esteiden
haittavaikutusta voidaan välttää sijoittamalla langattomat laitteet mahdollisimman
korkealle. Tämä myös suurentaa toiminta-aluetta.
Rakennusten materiaalit, kuten teräsbetonista tai tiilestä valmistetut seinät ja
lattiat, heikentävät radiosignaalin voimakkuutta. Vältä langattomien laitteiden
sijoittamista seinän tai muiden suurten ja kiinteiden kohteiden viereen.
Älä myöskään sijoita niitä suurten metalliesineiden tai tietokoneiden, näyttöjen ja
oheislaitteiden viereen.
Lähellä olevien langattomien verkkojen ja langattomien laitteiden aiheuttamat
häiriöt voivat vaikuttaa langattoman signaalin toiminta-alueeseen, nopeuteen ja
voimakkuuteen. Sähkömagneettista säteilyä muodostavat laitteet, kuten televisiot,
radiot, mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet, voivat häiritä langatonta
tiedonsiirtoa. Erityisen pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat
laitteet.
Myös käyttäjän oleskelu langattoman laitteiston välittömässä läheisyydessä voi
heikentää signaalin laatua.
Antennin säätäminen: Älä sijoita antenneja suurten metallikappaleiden lähelle,
koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä.

Langattoman verkon suojaaminen
Koska langattomissa tietokoneverkoissa käytetään radiosignaaleja, kaukanakin
sijaitsevat muut langattomat laitteet voivat siepata langattomia signaaleja ja muodostaa
yhteyden langattomaan verkkoon tai siepata verkkoliikennettä. Tämän vuoksi langaton
tietoliikenne on aina syytä suojata käyttämällä verkon WEP- tai (WPA/WPA2)salausavainta, jotta luvaton kirjautuminen verkkoon ja verkkoliikenteen luvaton
sieppaaminen ei olisi mahdollista.
Esimerkki verkon suojaamisesta on kappaleessa Langattoman verkkosi
suojaaminen.
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1 USB-liitin PC:lle

Langattoman USB-sovittimen liittämiseen tietokoneesi porttiin.
Mitä eroa on USB 2.0:lla ja USB 1.1:llä?
- USB 2.0:n langaton nopeus on enintään 108 Mbps.
- USB 1.1:n langaton nopeus on enintään 11 Mbps.

2 Kiinteä antenni
Sisäinen antenni langattomien yhteyksien muodostamista varten.

3 Merkkivalo
Ilmaisee verkon tilan.

Merkkivalo Väri

Merkitys

PWR/ACT

• Ei pala, kun yhteyttä ei ole muodostettu tai kun
tietokone on poissa päältä.
• Palaa virran ollessa kytkettynä ja sovittimen ollessa
käyttövalmis.
• Vilkkuu tiedonsiirron aikana (ilmaisee
verkkotoiminnan).

Sininen

4 MAC-osoitteen sisältävä kilpi
Merkintä käsittää 12 merkkiä (esimerkiksi 00:30:F1:A1:F4:A5 tai yleisesti
xx:xx:xx:xx:xx:xx) ja se on verkkolaitteen yksilöllinen MAC-osoite. MAC-osoitetta
käytetään joissakin suojausominaisuuksissa tai verkon tunnistustarkoituksissa.
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Asennus
Asenna ajurit
Aseta asennus-CD levyasemaan.

Valitse Hyväksyn.
Ellei tällaista näyttöä avaudu, käynnistä CD manuaalisesti:
1 Avaa Oma tietokone
2 Avaa CD-asema
3 Avaa Setup.exe

Napsauta langattoman USB-sovittimen kuvaketta.

Napsauta linkkiä Asenna ohjelmisto.

Valitse tilanteesi:
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Joko: Infrastruktuuri (a)

Tai: Ad hoc (b)

Napsauta

Napsauta

SU
Odota, kunnes näet tämän ikkunan.

Kytke langaton USB-sovitin tietokoneeseen

1 Ota USB-kaapeli.

2 Kytke USB-kaapelin neliönmuotoinen liitin langattomaan USB-sovittimeen.

3 Kytke langaton USB-sovitin yhteen
tietokoneesi USB-porteista.
Mitä eroa on USB 2.0:lla ja USB 1.1:llä?
- USB 2.0:n langaton nopeus on enintään 108 Mbps.
- USB 1.1:n langaton nopeus on enintään 11 Mbps.

Napsauta vaihtoehtoa Valmis
> Langaton USB-sovittimesi on valmis käyttöön uudelleenkäynnistyksen
jälkeen
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Yhdistä
Yhdistä verkkoosi
Käynnistä Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma Wireless Network
Manager
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin kuvaketta.
Ellei Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma käynnisty,
kaksoisnapsauta tätä kuvaketta.

Tarkastele käytettävissä olevia langattomia verkkoja
1 Valitse Verkkokysely.
2 Napsauta Hae.
3 Kaksoisnapsauta oman langattoman verkkosi nimeä.

Tarvittaessa:
Turvallisuusasetukset
1
2
3
4

Valitse
Valitse
Valitse
Valitse

Valtuutustyyppi.
Avaimen tyyppi, jos käytettävissä.
Käytä salasanaa, jos käytettävissä.
salauksen Avain.

Katso Router käyttöohjeesta ohjeet näiden turvallisuusasetusten tekemiseen.
VINKKI Jos haluat lisätietoa salauksesta, katso ”Konfigurointi – Turvallisuusvälilehti” sivulla 14.

Ota käyttöön nykyinen profiili
Valitse Ota käyttöön
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Langattoman verkkosi suojaaminen
Käynnistä Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma Wireless Network
Manager
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin kuvaketta.
Ellei Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma käynnisty,
kaksoisnapsauta tätä kuvaketta..

Siirry turvallisuusasetuksiin
1 Valitse Konfigurointi-välilehti.
2 Valitse Turvallisuus-välilehti.
3 Kytke turvallisuustoiminto käyttöön napsauttamalla painiketta Turvallisuus pois.

Turvallisuusasetukset
1
2
3
4

Valitse Valtuutustyyppi.
Valitse Avaimen tyyppi, jos käytettävissä.
Valitse Käytä salasanaa, jos käytettävissä.
Syötä salauksen Avain.

Katso Router käyttöohjeesta ohjeet näiden turvallisuusasetusten tekemiseen.
VINKKI Jos haluat lisätietoa salauksesta, katso ”Konfigurointi – Turvallisuusvälilehti” sivulla 14.

Ota käyttöön nykyinen profiili.
Valitse Ota käyttöön

Konfiguroi muut laitteet
Varmista, että muut verkkoon kytketyt laitteet käyttävät samaa verkostonimeä
(SSID), langatonta tilaa ja turvallisuusasetuksia.
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Ad hoc -tietokoneverkon asennus
Käynnistä Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma Wireless Network
Manager
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin kuvaketta.
Ellei Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma käynnisty,
kaksoisnapsauta tätä kuvaketta.

Luo langaton ad hoc -verkko
1
2
3
4
5

Napsauta Konfigurointi-välilehteä.
Napsauta Yleinen-välilehteä.
Syötä langattoman verkon Verkkonimi (SSID).
Valitse toimintatilaksi Ad hoc
Valitse Verkon tyyppi

Siirry turvallisuusasetuksiin
1 Valitse Turvallisuus-välilehti.
2 Kytke turvallisuustoiminto käyttöön napsauttamalla painiketta Turvallisuus pois.

Aseta suojaus
1 Valitse Valtuutustyyppi.
2 Valitse Avaimen tyyppi, jos käytettävissä.
3 Valitse Käytä salasanaa, jos käytettävissä.
4 Syötä salauksen Avain.
VINKKI Jos haluat lisätietoa salauksesta, katso ”Konfigurointi – Turvallisuusvälilehti” sivulla 14.

Ota käyttöön nykyinen profiili
Valitse Ota käyttöön

Konfiguroi muut laitteet
Varmista, että muut verkkoon kytketyt laitteet käyttävät samaa verkostonimeä
(SSID), langatonta langatonta Ad hoc -tilaa ja turvallisuusasetuksia
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Langattoman verkon asetusten tutkiminen
Käynnistä Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma Wireless Network
Manager
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin kuvaketta.
Ellei Philipsin langattoman verkon hallintaohjelma käynnisty,
kaksoisnapsauta tätä kuvaketta.

Mitä asetukset tarkoittavat?
Philipsin langattoman verkon Wireless Network Manager -hallintaohjelmassa on viisi
päävälilehteä, joissa on tietoa ja asetuksia.
Huomautus: Langaton yhteys päällä / pois päältä -painike näkyy jokaisen välilehden
alareunassa. Sitä napsauttamalla voit ottaa langattoman yhteyden käyttöön tai pois
käytöstä.
• Konfigurointi
Konfigurointi-välilehdellä voit hallita profiileitasi ja tarkastella langattoman verkkosi
ja salauksen asetuksia.
Valitse profiili – Profiiliin on koottu kaikki kyseiseen langattomaan yhteyteen
tarvittavat asetukset. Jos haluat vaihtaa langattomasta verkosta toiseen, voit helposti
vaihtaa käytössä olevaa tallennettua profiilia.
Voit hallita profiileitasi Uusi-, Tallenna- ja Poista -painikkeilla.
Automaattinen tallenna profiili käytössä / pois käytöstä
Kun Automaattinen proffili on käytössä, Uusi profiili- ja Tallenna profiili
-painikkeet eivät ole käytettävissä. Kun valitset Ota käyttöön, verkkoasetustesi
pohjalta luodaan automaattisesti uusi profiili.
Konfigurointi-välilehdellä on kaksi alatason välilehteä: Yleinen ja Turvallisuus.
Lue alapuolelta näiden välilehtien asetusten selitykset.
• Configuration (Kokoonpano) – Common (Yleiset) -välilehti
Network Name (Verkon nimi) – Anna tähän kohtaan sen langattoman verkon nimi,
johon haluat muodostaa yhteyden. Vaihtoehtoisesti voit valita verkon nimen Site
Survey (Asennuspaikan tutkimus) -välilehdellä olevasta luettelosta. (Oletusarvo on
philips.)
Operating Mode (Toimintatila) – Ad Hoc (Peer-to-Peer) -tilan valitseminen, kun
verkkorakenteessa ei käytetä langatonta Router, tai Infrastructure (Perusrakenne) tilan valitseminen, kun verkkorakenteessa käytetään Router. (Oletusasetus on
Infrastructure (Perusrakenne).)
Transmit Rate (Tiedonsiirtonopeus) – Auto-asetusta käytettäessä kätellään
käyttöön suurin käytettävissä oleva langaton tiedonsiirtonopeus.
Voit halutessasi määrittää manuaalisesti käyttöön pienemmän nopeuden.
Pienempää tiedonsiirtonopeutta käytettäessä toiminta-alue on suurempi.
Channel (Kanava) – Jos olet määrittämässä langatonta Ad Hoc -verkkoa, aseta
kanavan numeroksi sama arvo, jota käytetään ryhmän muissa langattomissa laitteissa.
Jos kuitenkin haluat muodostaa verkkoyhteyden tukiaseman kautta, kanava
määritetään automaattisesti käytettävän tukiaseman kanavan mukaan.
Channel (Kanava) -asetus on käytettävissä vain silloin, kun Operating Mode
(Toimintatila) -asetus on Ad Hoc (Peer-to-Peer).
Power Save (Virransäästö) – Valitse tämän valintaruutu, jos haluat käyttää
virransäästötoimintoa ja säästää kannettavan tietokoneen akun varausta, mutta
kuitenkin pitää tietokoneen valmiina verkkoyhteyden välitöntä käyttämistä varten.
TÄRKEÄÄ: Saman verkon kaikissa tietokoneissa ja langattomissa laitteissa pitää
käyttää samaa verkon nimeä (SSID-tunnusta) ja langattoman tietoliikenteen suojauksen
samaa salausavainta. Ad Hoc -tilassa kaikkiin laitteisiin pitää lisäksi määrittää sama
radiokanava.
• Configuration (Kokoonpano) – Security (Suojaus) -välilehti
Ota ensin langattoman tietoliikenteen suojaus käyttöön tai poista se käytöstä
Security ON/OFF (Suojaus päälle/pois päältä) -painikkeen avulla.
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Valtuutustyyppi (Authentication Type) – Valitse WEP tai WPA-PSK sen
mukaan, miten muu langaton verkkosi on suojattu.
Langattoman verkon luvaton käyttäminen voidaan estää ottamalla sovittimessa
käyttöön Wired Equivalent Privacy (WEP)- ja WiFi Protected Access
(WPA/WPA2) -salaus.
Key type (Avaimen tyyppi) – Voit suojata tietoliikenteen mahdollisimman tehokkaasti
valitsemalla salausasetukseksi mahdollisimman suuren bittimäärän.
Esimerkiksi 128-bittinen salaus on tehokkaampi kuin 64-bittinen salaus.
TÄRKEÄÄ: Tämän asetuksen pitää olla sama langattoman verkon kaikissa
asiakkaissa.
Use Passphrase (Käytä salalausetta) – Kun salalauseominaisuus on käytössä WEPsalausavaimet muodostetaan salalauseesta. Jos salaustaso on 128-bittinen,
muodostetaan ainoastaan avain 1. Jos salaustaso on 64-bittinen, muodostetaan
ainoastaan avaimet 1 - 4. Verkon kaikissa muissa asemissa pitää käyttää samaa
Passphrase (Salalause)- ja Default Key (Oletusavain) -asetusta. Huomautus: Salalause
voi käsittää enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä.
Tässä langattomassa USB-sovittimessa on käytössä WPA/WPA2 (WiFi Protected
Access) -salaus, joka on 8–63 merkistä koostuva aakkosnumeerinen salasana.
WPA/WPA2-salasanassa voi olla myös symboleja ja välilyöntejä.
TÄRKEÄÄ: Samaa salausta on käytettävä koko verkossa.
Ota käyttöön (Apply changes) – Napsauta painiketta “Ota käyttöön”, kun haluat
ottaa käyttöön tekemäsi muutokset.
Key 1-4 – Jos Key Type (Avaintyyppi) -asetukseksi määritetään Hex.
(Heksadesimaali), 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 10 merkin pituista
avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 26 merkin pituista avainta.
(Heksadesimaalimerkit voivat olla välillä 0-9 ja A-F, esimerkiksi D7 0A 9C 7F E5.)
Default Key (Oletusavain) – Valitse avaintunnus, jossa on haluamasi
salausmerkkijono. Jos käytät salalauseesta muodostettua avainta, sinun pitää käyttää
samaa salalausetta ja avainta jokaisessa langattomassa laitteessa.

• Link information (Yhteyden tiedot)
Link information (Yhteyden tiedot) -välilehti näyttää sen langattoman verkkonimen
(SSID), johon olet yhteydessä: signaalin voimakkuuden, välitetyt tiedot, nykyisen
yhteyden nopeuden, kanavan ja Router nimitunnuksen (MAC).

• IP information (IP-tiedot)
IP information (IP-tiedot) -välilehdellä on tiedot isäntänimestä, IP-osoitteesta,
IP-verkkopeitteestä ja yhdyskäytävästä.
Lisäksi välilehdellä on painikkeet, joilla voidaan vapauttaa ja uudistaa IP-osoite.
Näitä painikkeita tarvitaan liitettäessä tietokone takaisin verkkoon yhteyden
odottamattoman katkeamisen jälkeen tai kun tietokone on siirretty uuteen paikkaan.
Vapauta ensin IP-osoite ja muodosta se sitten uudelleen. DHCP-verkoissa tietokoneet
muodostavat yleensä (eivät kuitenkaan aina) verkkoyhteyden uudelleen
automaattisesti.
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• Site Survey (Verkkokysely)
Site Survey (Verkkokysely) -välilehden valinnasta avautuu luettelo saatavana olevista
langattomista verkon liitäntäpisteistä.
Paina seuraavaksi Hae päivittääksesi luettelon.
Saat esiin seuraavat tiedot:
• Verkon tyyppi näyttää verkkoasetukset
• Langattoman yhteyden nimi (Verkkonimi tai SSID)
• Verkkotila näyttää, mikä WIFI-standardi on käytössä
• Kuvake, jos salaus on käytössä
• Signaalin voimakkuus
• Kanava, jota verkko käyttää
• Laitteen MAC-osoite
Voit muodostaa yhteyden haluamaasi verkkoon kaksoisnapsauttamalla sen nimeä,
jolloin käynnistyy ohjattu profiilitoiminto.

• Version information (Versiotiedot)
Tämä välilehti sisältää valmistaja- ja versiotiedot.
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Tässä luvussa kuvataan käyttöoppaassa kuvatut verkkotermit.
Verkko toimii tietoliikennevälineenä kahden tai usean tietokoneen (ja muiden
laitteiden) välillä, jotka on kytketty toisiinsa kaapelilla tai langattomasti.

KAAPELIKYTKENTÄ

Kussakin tietokoneessa tarvitaan verkkosovitin tai langaton verkkokortti, jotta niihin
voitaisiin kytkeä verkkokaapeli. Esimerkkejä:

Ethernet-kaapeli

Kannettavan tietokoneen Ethernet-verkkosovitin (verkko-PC-kortti)

Sisäinen verkkoliitäntä
ETHERNET

LANGATON
KYTKENTÄ

Kussakin tietokoneessa tarvitaan langaton WiFi-verkkosovitin, jotta niillä voitaisiin
muodostaa yhteys muihin langattomiin verkkolaitteisiin. Esimerkkejä:

Langaton USB-sovitin

Kannettavan Tietokoneen Langatonsovitin (langaton PC-kortti)

Sisäinen verkkoliitäntä
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Verkossa tietokoneiden on voitava muodostaa fyysinen yhteys toisiinsa. Tämän vuoksi
verkon toinen tärkeä ominaisuus on se, miten tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa:
suoraan keskenään vain keskuslaitteen kautta.
KAHDEN TIETOKONEEN KAAPELIVERKKO
Tämä kytkentätapa tunnetaan myös suorakytkentänä (enintään kaksi tietokonetta).
HUOMAUTUS: Käytä tietokoneiden kytkemisessä Crossover-tyyppistä Ethernetkaapelia.

ENEMMÄN KUIN KAHDEN TIETOKONEEN KAAPELIVERKKO
Jos verkossa enemmän kuin kaksi tietokonetta, ne kytketään toisiinsa käyttämällä
keskitintä tai kytkintä.
HUOMAUTUS: Kytke tietokoneen kytkimeen tai keskittimeen Straight-throughtyyppisillä Ethernet-kaapeleilla.

KAAPELIVERKKOJEN KYTKEMINEN TOISIINSA
Käytä yhdyskäytäväreititintä kotiverkon kytkemisessä muuhun verkkoon (esimerkiksi
Internetiin tai muuhun suuralueverkkoon).

KAHDEN TIETOKONEEN LANGATON VERKKO
Tunnetaan myös Ad Hoc -verkkona eli vertaisverkkona.

ENEMMÄN KUIN KAHDEN TIETOKONEEN LANGATON VERKKO
Tunnetaan myös Ad Hoc -verkkona eli vertaisverkkona.
Langaton sovitin toimii itse keskittimenä. Erillistä keskitintä ei tarvita.

LANGATTOMAN VERKON KYTKEMINEN KAAPELIVERKKOIHIN
Tunnetaan myös perusrakenneverkkona tai tukiasemaverkkona.
Käytä Langatonta Router.
Keskuslaitteet, kuten keskitin, kytkin, reititin tai langaton tukiasema, voivat olla
erillislaitteita tai ne voivat sisältyä tietokoneen laitteistoon.
• Keskittimessä on useita liitäntöjä, ja se toimii kaapeliverkon kaikkien
tietokoneiden tietoliikennelinjojen keskuskytkentäpisteenä. Se toistaa kaikki yhteen
liitäntään saapuvat tiedot muihin liitäntöihin. Kytkin on vastaava laite kuin keskitin,
mutta se pystyy käsittelemään erilaisia tiedonsiirtonopeuksia kussakin liitännässä.
• Yhdyskäytäväreitittimet ja langattomat tukiasemat reitittävät
verkkoliikennettä eri verkkojen välillä (esimerkiksi kaapeliverkosta Internetiin tai
langattomasta verkosta kaapeliverkkoon tai Internetiin).
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Sanasto
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Tämä protokolla konfiguroi
automaattisesti jokaisen kotiverkkosi tietokoneen TCP/IP-asetukset.
DNS-palvelin, -osoite. DNS on lyhenne sanoista Domain Name System.
Se on järjestelmä, joka sallii Internet-isäntäkoneille verkkotunnuksen ja yhden tai
useamman IP-osoitteen. DNS-palvelin ylläpitää tietokantaa isäntäkoneista, niiden
verkkotunnuksista ja IP-osoitteista, jotta verkkotunnusta pyydettäessä käyttäjä siirtyy
oikeaan IP-osoitteeseen. Kotiverkkosi tietokoneiden käyttämä DNS-nimipalvelimen
osoite on palveluntarjoajasi määrittämän DNS-palvelimen sijainti.
DSL-modeemi. DSL on lyhenne sanoista Digital Subscriber Line. DSL-modeemi
käyttää olemassaolevia puhelinlinjoja nopeaan tiedonsiirtoon.
Ethernet. A -standardi tietokoneverkoille. Ethernet-verkot muodostetaan
erityiskaapeleilla ja verkkokeskuksilla. Niissä tieto kulkee enintään 10 miljoonan bitin
sekuntinopeudella (Mbps).
HPNA – Home Phone line Networking Alliance on yhdistys, jonka muodostavat
yritykset (muun muassa ) työskentelevät varmistaakseen yhden, yhtenäisen
puhelinlinjojen verkostointistandardin käyttöönoton. Sinun Home Connect
-kotiverkkosi yhdyskäytävä on yhteensopiva HPNA 2.0 -vaatimusten kanssa, joten voit
saavuttaa jopa 1 miljoonan bitin sekuntinopeuden (Mbps) nykyisiä puhelinlinjojasi
käyttämällä.
IP-osoite. IP on lyhenne sanoista Internet Protocol. IP-osoite koostuu neljästä
numerosarjasta, jotka on eroteltu toisistaan pisteillä, ja se toimii yksittäisten Internetisäntäkoneiden tunnuksena. Esimerkki: 192.34.45.8.
ISP:n yhdyskäytävän osoite (katso ISP:n määritelmä). ISP-yhdyskäytävän
osoite on IP-osoite Internet-reitittimelle, joka sijaitsee palveluntarjoajan toimistossa.
Tätä osoitetta tarvitaan vain silloin, kun käytössä on kaapeli- tai DSL-modeemi.
ISP – Internet Service Provider, Internet-palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja on yritys,
joka tarjoaa Internet-yhteyden yksityishenkilölle tai toisille yrityksille tai
organisaatioille.
LAN – Local Area Network, lähiverkko. LAN on suhteellisen pienellä alueella (esim.
samassa talossa tai toimistossa) yhteen kytkettyjen tietokoneiden muodostama
verkko. Kotiverkkosi on LAN-lähiverkko.
MAC-osoite. MAC on lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on
verkkoon kytkettynä olevan laitteen fyysinen osoite.
NAT – Network Address Translation. Tämä prosessi mahdollistaa sen, että kaikki
kotiverkkosi tietokoneet voivat käyttää samaa IP-osoitetta. Home Connect -verkon
NAT-ominaisuuden ansiosta voit käyttää Internetiä mistä tahansa kotiverkkosi
tietokoneesta ilman, että joutuisit hankkimaan lisää IP-osoitteita palveluntarjoajaltasi.
PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point Protocol on
menetelmä tiedon turvalliseen siirtoon valintayhteyksissä. PPPoE on suunniteltu
Ethernet-yhteyksiin.
Sekundaarinen valinta. Palveluntarjoajasi käyttää sekundaarisen valinnan
puhelinnumeroa, jos ensisijaista valintanumeroa käyttää liian monta muuta asiakasta.
Toissijaista valintanumeroa käytetään silloin, kun ensisijainen valintanumerosi
ei ole käytössä.
SPI – Stateful Packet Inspection. SPI on yritystason Internet-turvallisuuspalvelu,
jonka Home Connect -kotiverkkosi yhdyskäytävä tarjoaa. SPI:n avulla yhdyskäytävä
toimii palomuurina suojellen tietokonettasi luvattomilta tunkeutumisilta.
Aliverkon peite (subnet mask) saattaa olla osa palveluntarjojaltasi saamiasi tietoja.
Se on numerosarja, joka näyttää samalta kuin IP-osoite. Sitä käytetään luomaan
IP-osoitenumeroita, joita käytetään vain tietyssä verkossa (toisin kuin tavallisia
IP-osoitenumeroita, jotka Intenet tunnistaa ja joiden on oltava InterNICin myöntämiä).
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Tämä on standardiprotokolla tiedonsiirtoon Internetissä.
WAN – Wide Area Network, etäverkko. Verkko, joka koostuu maantieteellisesti
toisistaan etäällä sijaitsevista tietokoneista (esim. eri rakennuksissa, kaupungeissa tai
maissa sijaitsevista tietokoneista). Internet on etäverkko.
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Tekniset tiedot
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Radiostandardi

IEEE 802.11b/g

Radiotietoliiken netekniikka

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

Antennin tyyppi

Kiinteä antenni

Tiedonsiirtonopeus

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

Isäntärajapinta

USB 2.0 (enintään 108 Mbps) ja USB 1.1
(enintään 11 Mbps)

Virrankulutus
(lähetys/vastaanotto)

Noin 500 mA / 420 mA

Mitat
(k x l x s)

22 x 79 x 93 mm

Paino

Noin 55 g (pelkkä sovitin)

Käyttölämpötila

0 ~ 55°C

Säilytyslämpötila

–20 ~ 75°C

Ilmankosteus

5 ~ 90% tiivistymätön

Vianmääritys
Lue alla olevat vianmääritysohjeet ja osoitteessa www.philips.com/support olevat
tiedot, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen.
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisuehdotus

SOVITTIMEN ASENTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Tietokone ei löydä
USB-sovitinta ei
langatonta USBole kytketty
sovitinta tai verkkoohjaimen asentaminen
ei onnistu.
USB-sovitin on
viallinen.

Varmista, että USB-kaapeli on
kytketty tiukasti sekä sovittimen että
tietokoneen USB-liitäntöihin.
Tarkista mahdolliset ulkoiset
laitevauriot, kuten sovittimen liittimen
ehjyys.

USB-sovitin tai -liitäntä Yritä liittää sovitinta toiseen USBon viallinen
porttiin.
Jos sekään ei onnistu, kokeile
tietokoneeseesi toista USB-laitetta,
jonka tiedät toimivan virheettömästi.
Ristiriita
verkkosovittimien
välillä.

Jos tietokoneessa on useita
verkkosovittimia, niiden välillä voi
ilmetä ristiriitoja. Poista kaikki muut
sovittimet tietokoneesta ja kokeile
langatonta sovitinta yksin.

Jos tämäkään ei ratkaise ongelmaa, yritä asentaa langaton USB-sovitin uudelleen
alkuperäiseltä asennus-CD-levyltä. Käynnistä tietokone uudelleen.
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisuehdotus

VERKKOYHTEYTEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Jos langattoman USB- Tietokone tai muu
Varmista, että tietokone ja muut
sovittimen yhteyden
verkkolaite on kytketty verkkolaitteet on kytketty päälle.
LED-merkkivalo ei syty, pois päältä.
tai jos et pääse käsiksi
mihinkään
verkkoresursseihin
tietokoneestasi.
Ei verkkoyhteyttä
Palvelu ei ole
Windows- tai
käytettävissä.
NetWare-palveluun. ei
onnistu,

Tarkista, että palvelu on otettu
käyttöön ja että sen asetukset on
määritetty oikein.
Jos yhteyden muodostaminen tiettyyn
palvelimeen tarkista, että sinulla on
oikeus käyttää sitä ja että olet antanut
käyttäjätunnuksen ja salasanan oikein.
Jos Internetin käyttäminen ei onnistu,
tarkista järjestelmän TCP/IPasetukset.

Langaton sovitin ei
pysty viestimään
Infrastructure
(Perusrakenne) –tilassa
verkossa olevan toisen
tietokoneen kanssa

Router on kytketty
pois päältä.

Varmista, että se Router, johon
sovitin on liitetty on päällä.

Sijoita tukiasema
uuteen paikkaan.

Etäisyys tukiasemaan. on liian suuri
(radiosignaali on liian heikko)

Virheelliset asetukset.

Varmista, että SSID-tunnus ja verkon
salausavain ovat samoja kuin
langattomassa tukiasemassa.

Verkon
Sovitin on kytketty
tiedonsiirtonopeus on USB 1.1 –liitäntään
enintään 11 Mbps.
USB 2.0 –liitännän
asemesta.

Voit ottaa
enimmäistiedonsiirtonopeuden
käyttöön kytkemällä sovittimen
USB 2.0 -liitäntään.

Muut
Varmista, että verkon kaikki
verkkokomponentit
komponentit tukevat suurta
eivät ehkä ole
tiedonsiirtonopeutta.
yhteensopivia suurten
tiedonsiirtonopeuksien
kanssa.
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English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this SNU6600 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 SNU6600 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
SNU6600 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
SNU6600 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 SNU6600
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 SNU6600 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 SNU6600 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals
Accessories 
 O SNU6600
O  O  O
     
O 
     O 
1999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo
SNU6600 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
SNU6600 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 SNU6600 está
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Türkiye
Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, (type of equipment) setlerin 1999/5/EC
direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun oldu,unu anons eder.
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FCC-yhteensopivuus
Tämä laite täyttää yhdysvaltalaisten FCC-vaatimusten Part 15 -osan vaatimukset.
Laitteen käyttäminen on sallittua kahden seuraavan ehdon täyttyessä:
(1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
(2) laitteen pitää sietää kaikkia siihen kohdistuvia häiriöitä, mukaan lukien ei-toivottua
toimintaa aiheuttavat häiriöt.
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on osoitettu täyttävän Yhdysvaltain
FCC-vaatimusten Part 15 -osassa Class B -digitaalilaitteille asetetut vaatimukset..
Näiden vaatimusten tarkoitus on varmistaa riittävä häiriösuojaus asuntokäytössä.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksista energiaa. Väärin asennettuna
ja käyttöohjeiden vastaisesti käytettynä laite voi aiheuttaa häiriöitä radiolaitteisiin.
Häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata kaikissa asennuskohteissa.
Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan helposti
todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, häiriövaikutus voidaan yrittää poistaa
seuraavien toimien avulla:
•
•
•
•

Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai sijoita se toiseen paikkaan.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laitteen virtajohto eri virtapiiriin kuuluvaan pistorasiaan kuin vastaanotin.
Kysy ohjeita valtuutetulta radio/TV-asentajalta.

Tämä laitteisto on niiden rajojen mukainen, jotka FCC on asettanut valvomattoman
ympäristön säteilyaltistuksesta. Laitteisto pitäisi asentaa ja sitä pitäisi käyttää niin,
että vartalosi ja radiumin väliin jää vähintään 20 cm.

TÄRKEÄÄ
Kaikki muutokset, joita valtuutettu huoltoliike tai valmistaja ei erikseen ole kehottanut
tekemään, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
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Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

2

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia


Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

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

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type:

SNU6600

Serial nr:

_____________________________________________________________________

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

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

!a"#$, %&'( )a& (#a* "( #. #'("
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
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