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1 Vigtigt
Tag dig god tid til læse denne brugsanvisning, inden du benytter den 
trådløse router. Den indeholder vigtige informationer og bemærkninger 
vedrørende den trådløse router.

1.1 Sikkerhedsinformation

Advarsel
• Strømforsyningen til dette udstyr må kun ske med 

strømforsyningsadapteren, der medfølger i boksen.
• Brug kun den strømadapter “Leader: MU12-2120100-C5” og/eller 

“Jentec: AH1212-E”.
• Benyt altid kablerne, der medfølger med produktet.
• Radio-udstyr for trådløse applikationer er ikke beskyttet mod støj fra 

andre radiotjenester.
• Udsæt systemet ikke excessiv for væsker, regn, sand eller 

varmekilder.
• Produktet burde ikke udsættes for drypvand eller sprøjtevand.
• Ingen objekter, der er fyldt med væsker, som vaser, burde placeres på 

produktet.
• Hold produktet væk fra varmeanlæg og direkte sollys.
• Sørg for, at der er god plads rundt om produktet for tilstrækkelig 

ventilering.
• Du må ikke åbne dette produkt. Kontakt supportafdelingen af din ISP/

kabelleverandør.

1.2 Netværkets rækkevidde & hastighedsinformation
• Omgivelserne: Radiosignaler har en længere rækkevidde uden for 

bygninger og når de trådløse komponenter befinder sig i en direkte 
linje til hinanden. At placere trådløse komponenter højt oppe er med 
til at undgå fysiske problemer og sørger for en bedre dækning.

• Bygningernes konstruktionselementer som metalrammer og beton 
eller murede vægge og gulve reducerer radiosignalstyrken. Undgå at 
placere trådløse komponenter i nærheden af store solide objekter 
eller i nærheden af store metalliske objekter som computere, skærme 
og udstyr.

• Trådløse signalers rækkevidde, hastighed og styrke kan blive påvirket 
af andre trådløse netværk og enheder i nærheden. Elektromagnetiske 
enheder som tv-apparater, radioapparater, mikrobølgeovne og 
kabelløse telefoner, især dem med frekvenser i 2,4 GHz området, kan 
også sørge for interferencer med den trådløse datatrafik.

• At stå eller sidde for tæt til trådløst udstyr kan også påvirke 
radiosignalernes kvalitet.

• Justering af antennen: Placér antenner ikke i nærheden af store 
stykker metal, for dette kan forårsage interferencer.

1.3 Konformitet

Vi, Philips, erklærer, at produktet er kompatibel med de essentielle krav 
og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Ifølge dette direktiv kan dette produkt ibrugtages i følgende lande:

1.4 Genbrug og bortskaffelse
Anvisninger vedrørende bortskaffelse af gamle produkter:
EU-direktivet vedrørende Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr 
(Waste Electrical og Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EF) er 
blevet uarbejdet med det formål at sikre, at produkterne genbruges ved 
hjælp af de bedste håndterings-, returnerings- og genbrugsprocedurer 
med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.
Produktet er designet og fremstillet med højkvalitetsmaterialer og 
komponenter, der kan genbruges og genanvendes.

Undlad at smide det gamle produkt ud sammen med det almindelige 
husholdningsaffald.
Indhent oplysninger om særlige lokale indsamlingsordninger for affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, der er mærket med dette symbol.

Vælg én af nedenstående bortskaffelsesmåder:
• Bortskaf hele produktet (inklusive kabler, stikkontakter og tilbehør) i 

de dertil beregnede indsamlingsindretninger til affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr.

• Hvis du har købt et produkt, der udskiftes, returneres hele det gamle 
produkt til forhandleren, der i henhold til EU-direktivet vedrørende 
Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) har pligt til at tage 
det tilbage.

Informationer på emballagen:
Philips har markeret emballagen med standardsymboler for at hjælpe 
med genanvendelse og bortskaffelse i henhold til gældende 
bestemmelser.

Der ydes et økonomisk bidrag til de nationale institutioner for 
genindvinding og genanvendelse.
Emballagemateriale, der er mærket således, kan genanvendes.

1.5 FCC strålingseksponeringserklæring
Dette udstyr overholder FCC dtrålingseksponeringsgrænserne, der er 
foreskrevet for ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr burde 
installeres og bruges i en afstand på mindst 20 cm mellem 
udstrålingskilden og din krop.

1.6 Software-licenser
Dette produkt indeholder open source software-pakker. En oversigt 
over disse pakker, licenserne og/eller bemærkninger, der gælder for 
dem, og kildekoden for nogle af disse pakker står til rådighed i online 
produktdokumentationen, som kan læses på www.p4c.philips.com.

B ✓ DK ✓ E ✓ GR ✓ F ✓

IRL ✓ I ✓ L ✓ NL ✓ A ✓

P ✓ SU ✓ S ✓ UK ✓ N ✓

D ✓ CH ✓ TR ✓
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1.7 Ansvarsfraskrivelse
Dette produkt leveres af “Philips” “som det er” og uden nogen som 
helst eksplicit eller implicit garanti, inklusive, men ikke begrænset til, 
implicite garantier om brugsduelighed og duelighed for et bestemt 
formål.
Under ingen omstændigheder skal Philips være ansvarlig for direkte, 
indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske eller deraf resulterende 
skader (inklusive, men ikke begrænset til anskaffelse af erstatningsvare 
eller tjenester; tab af informationer, data eller gevinst; eller driftstab) 
forårsaget på en hvilken som helst måde og på en hvilken som helst 
ansvarsteori, om det er i kontrakten, objektivt ansvar eller 
erstatningssag uden for kontrakt (inklusive forsømmelse eller på anden 
måde), der opstår på en hvilken som helst måde fra den manglende evne 
at benytte dette produkt, selv om der er blevet henvist til muligheden af 
sådanne skader.
Endvidere garanterer Philips ikke, at informationer, tekst, billeder, links 
eller andre emner, der overføres af dette produkt, er nøjagtige eller 
komplette.
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2 Den trådløse router
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuld gavn af hjælpen, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Hvad finder du i boksen

2.2 Hvad du ellers har brug for

Quick start guide
1

2

3

Connect

Install

Enjoy

CAW7740N

W
EB

 BROWSER

Trådløs router Kort betjeningsvejledning Strømforsyningsadapter

Installations-CD-ROM Ethernetkabel
(RJ-45)

En desktop eller bærbar PC med 
en fri USB-port og en ethernet-
tilslutning

En webbrowser En internet-forbindelseEt modem
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2.3 Oversigt over frontsiden af den trådløse router

A
TIL: Strøm slået til, normal drift
FRA: Strøm slået fra eller fejl

B
TIL: WAN-forbindelsen er OK
Blinker: Sender/modtager data
FRA: Forbindelsen er ikke etableret

C
TIL: Internet-forbindelse fungerer
Blinker: Data overføres
FRA: Internet-forbindelsen er lukket ned eller har en fejl

D
TIL: Den trådløse forbindelse fungerer
Blinker: Sender/modtager data
FRA: Trådløs er deaktiveret eller har en fejl

E
TIL: Ethernet-forbindelse etableret
Blinker: Sender/modtager data
FRA: Uden forbindelse

F
TIL: Succes
Flash Flash: Er i gang
Blinker: Fejl
FRA: Ingen forbindelse

G  knap
Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at installere en 
anden WPS-enhed til dit netværk, se 4.6.4

2.4 Oversigt over bagsiden af den trådløse router

A LAN-porte
10/100 ethernet-porte (RJ-45). Tilslut enheder via disse porte (dvs. en 
PC, hub eller switch) til dit lokale netværk
B WAN-port
Forbind dit modem med denne port
C Nulstillingsknap
Benyt denne knap for at nulstille strømforsyningen og genoprette 
fabrikkens standardindstillinger. For at nulstille uden at tabe 
konfigureringer og indstillinger, se 4.11.3
D Strømforsyningsindgang
Tilslut den medfølgende strømforsyningsadapter til denne indgang

Advarsel
At benytte den forkerte type strømforsyningsadapter kan beskadige den 
trådløse router.
Brug kun den strømadapter “Leader: MU12-2120100-C5” og/eller 
“Jentec: AH1212-E”.

A B C D FE

G

A C DB

!
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3 Start

3.1 Installere
Sæt installations-CD’en ind i PC’ens CD-ROM (eller DVD-ROM)-
drev

• Installationsprogrammet starter automatisk

Følg instruktionerne på skærmen
NB

Hvis installationen af en hvilken som helst grund ikke starter automatisk:
1 Klik på Windows START og derefter på KØR
2 Skriv explorer og gå til CD-ROM (eller DVD-ROM)-drevet
3 Dobbeltklik på Setup.exe
Tips

Som standard vælges sproget fra dit operativsystem, men du har 
10 sekunder, hvis du vil vælge et andet sprog.

Klik på det pågældende sprog

• Det næste skærmbillede vises automatisk

Klik på billedet af den trådløse router CAW7740N

• Det næste skærmbillede vises automatisk

3.2 Forbind 
Forbind den medfølgende strømforsyningsadapter 
med 12 ===1A-porten

Forbind strømforsyningsstikket med stikkontakten i væggen

• Strømforsyningslyset vil begynde at lyse

Hvis din computer allerede er forbundet via ethernet, så træk dette 
kabel ud af din computer

Forbind dette ethernetkabel med WAN-porten på CAW7740N

• WAN-lyset vil begynde at lyse

Tag det medfølgende ethernetkabel fra boksen

Forbind dette ethernetkabel med LAN1-porten

1

2

3

4

1

2

3

4
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Forbind den anden ende af dette ethernetkabel med din computer

•  vil begynde at lyse
NB

Afhængig af dine modem-indstillinger vil du evt. se følgende 
skærmbillede.

Udfyld felterne ved at bruge oplysningerne fra din internet-operatør 
(ISP) 

Klik så på Fortsæt
• Der vises et skærmbillede med en statuslinje, dine indstillinger gemmes 

og du bliver forbundet med internettet
• Når installationen er afsluttet, vises det følgende skærmbillede

NB
Dette skærmbillede er Philips’ supportsite. Det drejer sig om en direkte 
internetside, og ændringer er forbeholdt. Skærmbilledet, der 
fremkommer, kan afvige fra det billede, der er vist her.

Klik på Menu, hvis du vil gå tilbage til menu-skærmen

Tips
Dit WiFi-netværk kører, men er ikke beskyttet.

Klik på Menu, hvis du vil gå tilbage til menu-skærmen
Klik på Set Encryption

• Dit WiFi-netværk beskyttes ved at der automatisk genereres en 
krypteringsnøgle og et netværksnavn (SSID)

NB
På et hvilket som helst tidspunkt kan du fremkalde dine trådløse 
sikkerhedsindstillinger ved at benytte din installations-CD-ROM på 
computeren, hvor du har installeret din gateway og ved at klikke på 
sikkerhedssymbolet  på menu-siden.

3.3 Oversigt over forbindelsen

Din forbindelse før installation af routeren:

Din forbindelse efter installation af routeren:

3.4 Installere en WiFi-enhed
Hvis du vil installere en WiFi-enhed, skal du fremkalde dine trådløse 
sikkerhedsindstillinger ved at benytte din installations-CD-ROM på 
computeren, hvor du har installeret din gateway og ved at klikke på 
sikkerhedssymbolet  på menu-siden.

3.4.1 Installere en trådløs USB-adapter CCU7740N
Når du har købt opstartssættet CKW7740N, er den trådløse USB-
adapter CCU7740N en del af boksens indhold. I dette tilfælde behøver 
du bare indsætte din installations-CD-ROM, der medfølger med din 
CKW7740N, og følge instruktionerne på skærmen.
Du kan enten installere din trådløse USB-adapter på den samme PC som 
den trådløse router eller på en anden PC.

3.4.2 Installere en anden WiFi-enhed

Slå op i brugsanvisningen for den anden WiFi-enhed

NB
Hvis du tidligere har beskyttet dit netværk (se 3.2 trin 12) via nem 
installation, vil navnet af dit netværk (SSID) være "PHILIPS_xxxxxx".
Hvis du ikke tidligere har beskyttet netværket via nem installation, vil 
SSID være “philips_install”.

7

8

9

10

11
12

Modem

Internet  
@

Internet  
@

PC

Ethernet

Modem

Internet  
@

Internet  
@

PCRouter

OR

Wi-Fi

Ethernet

1
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For det tilfælde, at du har givet dit netværk et andet navn, skal du huske, 
at dette navn vil blive vist i stedet for “PHILIPS_xxxxxx” eller 
“philips_install”.

NB
På et hvilket som helst tidspunkt kan du fremkalde dine trådløse 
sikkerhedsindstillinger ved at benytte din installations-CD-ROM på 
computeren, hvor du har installeret din gateway og ved at klikke på 
sikkerhedssymbolet  på menu-siden.

3.5 Installere en anden WPS-enhed

Du kan installere en anden WPS-enhed til dit netværk på én af de 
følgende måder:

3.5.1 via PIN-metoden
Kontrollér, at din trådløse router og den anden WPS-enhed er 
tilsuttet og slået TIL
Indtast i adressefeltet af din internet browser http://192.168.1.2 og 
klik på GO for at få adgang til websiderne
Klik på fanen WIRELESS på venstre side og vælg PIN for at åbne 
den respektive underside
Indtast PIN-koden fra klient-enheden (den anden WPS-enhed) og 
klik på START PIN
• Den anden WPS-enhed bliver installeret på dit netværk

3.5.2 via PBC-metoden
Kontrollér, at din trådløse router og den anden WPS-enhed er 
tilsuttet og slået TIL
Tryk på WPS-knappen på frontsiden af din router og hold den nede 
i 3 sekunder
Tryk på WPS-knappen på den anden WPS-enhed og hold den nede 
i 3 sekunder (slå op i brugsanvisningen for den anden WPS-enhed 
for at se, hvor knappen sidder) 
• Den anden WPS-enhed bliver installeret på dit netværk

ELLER
Kontrollér, at din trådløse router og den anden WPS-enhed er 
tilsuttet og slået TIL
Indtast i adressefeltet af din internet browser http://192.168.1.2 og 
klik på GO for at få adgang til websiderne
Klik på fanen WIRELESS på venstre side og vælg PBC for at åbne 
den respektive underside
Klik på START PBC
• Den anden WPS-enhed bliver installeret på dit netværk
NB

Proceduren med at trykke de to WPS-knapper (på routeren og den 
anden WPS-enhed) og holde dem nede skal gennemføres inden for to 
minutter.

3.5.3 via den manuelle konfigurering
Med denne metode har du mulighed for at konfigurere klient-enheder 
uden WPS-funktion.

Indtast i adressefeltet af din internet browser http://192.168.1.2 og 
klik på GO for at få adgang til websiderne
Klik på fanen WIRELESS på venstre side og vælg Manual for at 
åbne den respektive underside
Vær opmærksom på de viste indstillinger og konfigurér din ikke-
WPS-enhed tilsvarende
• Din ikke-WPS-enhed bliver installeret på dit netværk

1
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4 Konfigurere den trådløse router

Erfarne brugere vil måske ændre konfigureringen af deres trådløse 
router. Dette afsnit forklarer, hvordan man får adgang til 
konfigureringswebsiderne, viser strukturen af disse websider og 
beskriver dem.

4.1 Logge sig ind på websiderne
Åbn din internetbrowser
Indtast http://192.168.1.2 i adressefeltet

Klik på Go
• Derefter vises den følgende webside

NB
Det eneste standardsprog er engelsk.

For at få adgang til den respektive webside skal du klikke på den 
pågældende fane på venstre side

4.2 Websidernes menustruktur
Nedenstående tabel beskriver websidernes menutræ. 

4.3 SYSTEM

4.3.1 Tidszone/Time zone

Vælg din lokale tidszone fra drop down-listen. Denne information 
benyttes for log-poster og for at filtrere klienter.

Hvis du automatisk vil synkronisere den trådløse router med en 
offentlig tidsserver, skal du afkrydse checkboksen for at “Enable 
Automatic Time Server Maintenance”. Vælg de ønskede servere fra 
drop down-menuen.

SET UP WIZARD Getting started

Time zone

Wireless settings

Connection Type Settings

Dynamic IP

NB
Det anbefales stærkt at benytte programmet Nem 
Installation, som findes på den medfølgende CD-ROM, i 
stedet for OPSÆTNINGSGUIDENs sider.
SYSTEM Time zone

Password Settings

Remote Management

WAN Dynamic IP Address

PPPoE

Static IP Address

Clone MAC Address

DNS

LAN

1

2

3

4

WIRELESS Channel and SSID

Access control

Security

WEP

WPA

802.1X

WPS

PIN

PBC

Manual

NAT Address Mapping

Virtual Server

Special Applications

NAT Mapping Table

FIREWALL Access Control

MAC Filter

URL blocking

Schedule rule

Intrusion Detection

DMZ

UPnP

DDNS

TOOLS

Configuration Tools

Firmware Upgrade

Reset

STATUS
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4.3.2 Passwordindstillinger/Password Settings

Benyt denne side for at ændre passwordet, der giver adgang til 
administrationsgrænsefladen af den trådløse router.

Password kan indeholde mellem 3 og 12 alfanumeriske tegn, og der 
skelnes mellem store og små bogstaver.

NB
Hvis du har glemt dit password eller du ikke kan få adgang til 
brugergrænsefladen, så skal du trykke på den nulstillingsknap på 
bagsiden og holde den nede i mindst fem sekunder for at genoprette 
fabrikkens standardindstillinger. Som standard findes der ikke noget 
password for at logge ind i brugergrænsefladen.

Advarsel
Hvis du nulstiller den trådløse router ved at benytte nulstillingsknappen, 
taber du alle konfigureringer og indstillinger, også din ISP-indstilling 
(Internet Service Provider).
Indtast en maximal standby-timeout (i minutter) for at definere en 
maksimal tidsperiode, hvor login-sessionen opretholdes, hvis der ikke 
findes nogen aktivitet.
Hvis forbindelsen er længere inaktiv end den maksimale standby-tid 
tillader, foretages et system-logout, og du skal logge på igen for at få 
adgang til adminstrationsgrænsefladen (som standard: 10 minutter).

4.3.3 Fjernadministration/Remote Management

Som standard kan kun brugere på dit lokale netværk få adgang til 
administrationen. Du kan dog også administrere den trådløse router fra 
en fjernhost ved at indtaste IP-adressen af en fjerncomputer på denne 
skærm. Afkryds “Enabled”-checkboksen og indtast IP-adressen af host-
adressen og klik på “SAVE SETTINGS”.

NB
Når du afkrydser “Enabled” og specificerer IP-adressen som 0.0.0.0, kan 
en hvilken som helst fjernhost administrere den trådløse router.

Fjernadministrationen via WAN IP-adressen kræver en forbindelse, der 
benytter port 8080. Bare indtast WAN IP-adressen efterfulgt af :8080, 
for eksempel 212.120.68.20:8080.

4.4 WAN

Routeren kan forbindes med din internet-operatør (ISP) på én af de 
følgende måder:

- Dynamic IP Address/Dynamisk IP-adresse

- PPPoE

- Static IP address/Statisk IP-adresse

4.4.1 Dynamisk IP-adresse/Dynamic IP Address

Denne side gør det muligt, at du automatisk får en IP-adresse fra din 
internet-operatør.

4.4.2 PPPoE

PPPoE er en fælles forbindelsesmetode, der benyttes for xDSL.

!
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4.4.3 Statisk IP-adresse/Static IP Address

Din ISP sørger for en statisk IP-adresse for at få adgang til internet-
tjenester.

4.4.4 Generér MAC-adresse/Clone MAC Address

Nogle ISP'er kræver, at du registrerer din MAC-adresse hos dem. Når 
du har gjort det, skal routerens MAC-adresse ændres til dén MAC-
adresse, du har givet til din ISP.

4.4.5 DNS

Domain Name Servers (DNS) benyttes for at afbilde et domænenavn 
(f.eks. www.philips.com) med IP-adressen (f.eks. 64.147.25.20). DNS-
adressen plejer at blive konfigureret automatisk. Hvis dette ikke er 
tilfældet, vil din internet-operatør meddele dig én eller flere DNS-
adresser.
Hvis der dog findes en DNS-server, som du hellere vil bruge, skal du 
specificere IP-adressen her.

4.5 LAN

Du kan aktivere DHCP, som så dynamisk tildeler IP-adresser til dine 
klient-PCer eller konfigurere filterfunktioner baserende på specifikke 
klienter eller protokoller. Routeren skal have en IP-adresse for det 
lokale netværk.

4.6 TRÅDLØS/WIRELESS

Routeren kan hurtigt konfigureres som en trådløs adgangspunkt for 
roaming-klienter ved at indstille service set identifier'en (SSID) og 
kanalnummeret. Den understøtter ogsa datakryptering og filtrering af 
klienter. Afkryds krydsboksen for at aktivere den trådløse modul-
funktion.

4.6.1 Kanal og SSID/Channel and SSID

Du skal specificere en fælles radiokanal og SSID (Service Set ID), som 
benyttes af den trådløse router og alle dens trådløse klienter. Sørg for 
at konfigurere alle dens klienter med de samme værdier.
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4.6.2 Adgangskontrol/Access Control

Adgangskontrollen giver brugerne mulighed for at definere den tilladte 
og ikke tilladte udgående trafik gennem WAN-grænsefladen. Som 
standard er alt udgående trafik tilladt.

4.6.3 Sikkerhed/Security

Routeren kan overføre dine data sikkert via det trådløse netværk. 
Passende sikkerhedsmekanismer skal indstilles både på routeren og på 
de trådløse klient-enheder. Du kan vælge de tilladte 
sikkerhedsmekanismer på denne side og konfigurere dem på 
undersiderne.

WEP

Når du benytter WEP for at beskytte dit trådløse netværk, skal du 
indstille de samme parametre både på den trådløse router og alle dine 
trådløse klienter.

Du kan generere krypteringensnøgler automatisk eller indtaste nøglerne 
manuelt. For at generere nøglen automatisk med password skal du 
afkrydse “Passphrase”-checkboksen og indtaste en kæde af tegn. Vælg 
standardnøglen fra drop down-menuen. Klik på “SAVE SETTINGS”.

NB
Dette password består af op til 32 alfanumeriske tegn.

For at konfigurere krypteringsnøglen manuelt skal du indtaste fem 
hexadecimale tegnpar for hver 64 bit-nøgle eller 13 par for den enkelte 
128 bit-nøgle.
(Et hexadecimalt tegn er et nummer eller en bogstav mellem 0-9 eller 
A-F).
Husk, at WEP beskytter data, der overføres mellem trådløse 
knudepunkter, men ikke beskytter nogen overførsler via dit trådbundne 
netværk eller via internettet.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) kombinerer Temporal Key Integrity 
Protocol (TKIP) og 802.1x mekanismer. Den sørger for dynamisk 
nøglekryptering og autentificeringstjenesten 802.1x.

802.1X

Hvis 802.1x benyttes i dit netværk, burde du aktivere denne funktion for 
den trådløse router. Disse parametre benyttes for den trådløse router 
til at blive forbundet med autentificeringsserveren.
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4.6.4 WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) gør det muligt, at typiske brugere med 
kun lidt forstand på traditionel Wi-Fi konfigurering og 
sikkerhedsindstillinger nemt kan konfigurere nye trådløse netværk, 
tilføje nye enheder og aktivere sikkerheden.
WPS kan gennemføres på én af de følgende måder:
- PIN-metoden
- PBC-metoden
- den manuelle metode

PIN

Indtast PIN-koden fra klient-enheden og klik på Start PIN.

PBC

Tryk på WPS-knappen på frontsiden af din router og hold den nede i 
3 sekunder eller klik på Start PBC.

Manual

Med denne metode har du mulighed for at konfigurere klient-enheder 
uden WPS-funktion.

4.7 NAT

Network Address Translation gør det muligt, at flere brugere får adgang 
til internettet ved at deles om en offentlig IP.
Afkryds krydsboksen for at aktivere NAT modul-funktionen.

4.7.1 Adresseafbildning/Address Mapping

Gør det muligt, at én eller flere offentlige IP-adresser bliver delt af flere 
interne brugere. På denne måde gemmes også det interne netværk, 
hvilket medfører forøget telehemmelighed og sikkerhed. Indtast den 
offentlige IP-adresse, du vil deles om, i det globale IP-felt. Indtast et 
område af interne IPs, der vil deles om den globale IP, i “from” feltet.
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4.7.2 Virtuel server/Virtual Server

Hvis du konfigurerer den trådløse router som en virtuel server, kan 
brugere udefra, der får adgang til tjenester som web eller FTP på din 
lokale side via offentlige IP-adresser, automatisk blive omstillet til lokale 
servere, som er konfigureret med private IP-adresser. Med andre ord 
omstiller den trådløse router, afhængig af den anmodede service (TCP/
UDP-portnummer), den eksterne anmodning om service til den 
passende server (på en anden intern IP-adresse).

Hvis du eksempelvis indstiller Type/Offentlig Port til TCP/80 (HTTP 
eller web) og den Private IP/Port til 192.168.2.2/80, so vil alle HTTP-
anmodninger fra eksterne brugere blive omstillet til 192.168.2.2 på port 
80. Derfor kan internet-brugere ved bare at indtaste den IP-adresse, 
som internet-operatøren har oplyst, få adgang til den service, de har 
brug for på den lokale adresse, som du omstiller dem til.

En liste af porte findes under det følgende link:
http://www.iana.org/assignments/ports-numbers

4.7.3 Specielle applikationer/Special Applications

Nogle applikationer kræver multiple forbindelser, som f.eks. internet-
spil, video-konferencer og internet-telefoni.

Disse applikationer fungerer måske ikke, når Network Address 
Translation (NAT) er aktiveret. Hvis du har brug for at køre 
applikationer, der kræver multiple forbindelser, skal du benytte disse 
sider for at specificere de ekstra offentlige porte, der skal åbnes for hver 
applikation.

4.7.4 NAT afbildningstabel/NAT Mapping Table

Denne side viser de aktuelle NAPT (Network Address Port 
Translation) adresseafbildninger.

4.8 FIREWALL

Firewallen af den trådløse router undersøger pakker på 
applikationslaget, vedligeholder TCP- og UDP- sessionsinformationer 
inklusive time-outs og antallet aktive sessioner og tilbyder muligheden 
for at opspore og forhindre bestemte typer netværksangreb.

Netværksangreb, der nægter adgang til en netværksenhed, kaldes 
Denial-of-Service (DoS)-angreb. DoS-angreb sigter på enheder og 
netværk med en forbindelse til internettet. Deres mål er ikke at stjæle 
informationer, men at deaktivere en enhed eller et netværk, således at 
brugere ikke længere har adgang til netværksressourcer.

Firewall-funktionen af den trådløse router beskytter mod følgende DoS-
angreb: IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, 
Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan og TCP 
SYN flooding.

Denne firewall påvirker systemets ydeevne nærmest ikke, hvorfor vi 
anbefaler at lade den blive aktiveret for at beskytte dit netværk. Vælg 
“Enable” og klik på knappen “SAVE SETTINGS” for at åbne firewallens 
undermenuer.
Konfigurere den trådløse router14

http://www.iana.org/assignments/ports-numbers


4.8.1 Adgangskontrol/Access Control

Adgangskontrol giver brugerne mulighed for at definere den tilladte og 
ikke tilladte udgående trafik gennem WAN-grænsefladen. Som standard 
er alt udgående trafik tilladt.

For at tilføje PC’en til filtertabellen:
1- Klik på “Add PC” på adgangskontrol-skærmen
2- Definér de passende indstillinger for klient-PC-tjenester
3- Klik på “OK” og derefter på “SAVE SETTINGS” for at gemme dine 

indstillinger

4.8.2 MAC-filter/MAC filter

Den trådløse router kan ogås begrænse netværksadgangen baserende 
på MAC-adressen. MAC-filtertabellen giver den trådløse router 
mulighed for at indskrive op til 32 MAC-adresser, der skal få adgang til 
WAN-porten.

1- Klik på “Yes” for at aktivere eller på “No” for at deaktivere denne 
funktion

2- Indtast MAC-adressen i feltet, der står til rådighed, og klik på “SAVE 
SETTINGS” for at bekræfte

4.8.3 URL-blokering/URL Blocking

Den trådløse router giver brugeren mulighed for at blokere adgangen til 
websider ved at indtaste enten en fuldstændig URL-adresse eller bare et 
nøgleord. Denne funktion kan benyttes for at beskytte børn mod at få 
adgang til websider med voldeligt eller pornografisk indhold.

4.8.4 Tidsplansregel/Schedule Rule

Du har mulighed for at filtre internetadgangen for lokale klienter 
baserende på regler. Hver adgangskontrol-regel kan aktiveres på et 
fastsat tidspunkt. Definér tidsplanen på denne side, og anvend reglen på 
adgangskontrolsiden.

4.8.5 Intrusion detection

Intrusion Detection Feature (Intrusion Detection-funktion) 
Stateful Packet Inspection (SPI) og Anti-DoS-firewall-beskyttelse (som 
standard: aktiveret) - Intrusion Detection-funktionen af den trådløse 
router begrænser adgangen for indgående trafik på WAN-porten. Når 
SPI-funktionen er slået til, blokeres alle indgående datapakker bortset 
fra de typer, der er markeret i sektionen Stateful Packet Inspection.
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RIP Defect (som standard: deaktiveret) - Hvis en RIP-
anmodningsdatapakke ikke accepteres af routeren, forbliver den i input-
køen og bliver ikke frigivet. Akkumulerede datapakker kan føre til, at 
input-køen bliver fuld, hvilket kan skabe problemer for alle protokoller. 
Ved at aktivere denne funktion forhindrer man, at datapakkerne 
akkumulerer sig.

Discard Ping to WAN (som standard: deaktiveret) - Forhindrer, at en 
ping på WAN-porten af den trådløse router routes til netværket.

Rul ned for at få vist flere informationer.

Stateful Packet Inspection
Dette kaldes “Stateful” packet inspection, fordi det checker 
datapakkens indhold for at bestemme kommunikationens status; f. eks. 
sikres det, at den angivne destinationscomputer tidligere har anmodet 
om den igangværende kommunikation. På denne måde sikres det, at al 
kommunikation startes af den modtagende computer og kun sker med 
kilder, der er kendt og godkendt fra tidligere interaktioner. Derudover 
er stateful inspection firewalls endnu strengere i deres inspektion af 
datapakker og lukker porte, indtil der anmodes om en forbindelse til 
den specifikke port.
Når bestemte typer trafik er krydset af, så tillades kun denne bestemte 
type trafik, startet fra det interne LAN. Hvis brugeren eksempelvis kun 
afkrydser “FTP Service” i Stateful Packet Inspection-sektionen, så 
blokeres al indgående trafik bortset fra FTP-forbindelser, der er startet 
fra det lokale LAN.

Stateful Packet Inspection giver dig mulighed for at vælge forskellige 
applikationstyper, som benytter dynamiske portnumre. Hvis du vil 
benytte Stateful Packet Inspection (SPI) for at blokere datapakker, skal 
du klikke på radioknappen “Yes” i feltet “Enable SPI and Anti-DoS 
firewall protection” og derefter afkrydse inspektionstypen, du har brug 
for, som f.eks. Packet Fragmentation, TCP-forbindelse, UDP Session, 
FTP Service, H.323 Service eller TFTP Service.

When hackers attempt to enter your network, the router can alert  
you by e-mail (Når hackere prøver at få adgang til dit netværk, kan 
routeren alarmere dig pr. e-mail)

Når mail-serveren skal bekræfte din identifikation, inden nogen e-mail 
sendes, skal du indtaste de pågældende oplysninger i felterne POP3 
server, brugernavn og password. Ellers lad de tre felter være tomme.

Connection Policy (Forbindelsespolitik)
Indtast de passende værdier for TCP/UDP sessions, som beskrevet i 
nedenstående tabel.

NB
Denne firewall påvirker systemets ydeevne nærmest ikke, hvorfor vi 
anbefaler at aktivere forebyggelsesfunktionerne for at beskytte dit 
netværk.

4.8.6 DMZ

Når du har en klient-PC, hvor en internet-applikation ikke kører 
korrekt bag firewallen, kan du give klienten en to-vejs internet-adgang 
uden indskrænkninger. Indtast IP-adressen af en DMZ (Demilitarized 
Zone)-host på denne skærm. Ved at tilføje en klient til DMZ udsættes 
dit lokale netværk måske for adskilllige sikkerhedsrisici, derfor burde 
denne option kun benyttes som sidste forsøg.

4.9 UPnP

UPNP (Universal Plug and Play)-indstillinger
Med Universal Plug and Play kan en enhed automatisk blive del af et 
netværk, få en IP-adresse, meddele sin kapacitet og få noget at vide om 
andre enheders tilstedeværelse og kapacitet. Enheder kan derefter 
kommunikere direkte med hinanden. Dette giver derudover mulighed 
for peer-to-peer-forbindelser.

4.10 DDNS

DDNS (Dynamic DNS)-indstillinger
DDNS tekst “Domain Name” er en serie alfanumeriske kæder, adskilt 
efter tidsperioder, som henviser til adressen af en netværksforbindelse 
og identificerer ejeren af adressen.
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Dynamic DNS gør det muligt for brugere på internettet at knytte deres 
domænenavn til en computer eller server. DDNS gør det muligt, at dit 
domænenavn automatisk følger din IP-adresse ved at dine DNS-poster 
ændres, når din IP-adresse ændrer sig.
Sektionen server-konfigurering åbner automatisk TCP-portens 
optioner, der er krydset af i sektionen virtuel server. Bare indtast IP-
adressen af din server, f.eks. en webserver, og klik derefter på port-
optionen HTTP Port 80, således at brugere kan få adgang til din 
webserver fra internet-forbindelsen.
Denne DNS-funktion stilles til rådighed af en DDNS-operatør. Med en 
DDNS-forbindelse kan du hoste din egen website, e-mail-server, FTP-
site m.m. hos dig selv, selv om du har en dynamisk IP-adresse (som 
standard: deaktivér).

4.11 VÆRKTØJER/TOOLS

Benyt vedligeholdelsesmenuen for at lave et backup af den aktuelle 
konfigurering, genoprette en tidligere gemt konfigurering, genoprette 
fabriksindstillinger, opgradere firmware og nulstille den trådløse router.

4.11.1Konfigureringsværkstøjer/Configuration Tools

Vælg en funktion og klik på “Next>>”.

Backup giver mulighed for at gemme konfigureringen af den trådløse 
router i en fil.
Genoprette kan benyttes for at genoprette den gemte 
backupkonfigureringsfil.
Genoprette til Fabriksindstillinger nulstiller den trådløse router til de 
originale indstillinger. Du vil blive bedt om at bekræfte dit valg.

4.11.2Firmware-opgradering/Firmware Upgrade

Benyt skærmen Firmware-opgradering for at opgradere firmware eller 
brugergrænsefladen til de nyeste versioner. Download opgraderingsfilen 
fra www.philips.com/support (model CAW7740N) og gem den på din 
harddisk. Klik derefter på “Browse...” for at finde filen, du har 
downloadet. Klik på “BEGIN UPGRADE”. Check statussidens 
informationssektion for at bekræfte, at opgraderingen er lykkedes.

4.11.3Nulstille/Reset

Klik på “REBOOT ROUTER” for at nulstille den trådløse router.
Hvis du gennemfører nulstillingen fra denne side, bliver konfigureringen 
ikke ændret til fabriksindstillingerne.

NB
Hvis du benytter nulstillingsknappen på bagsiden, slukker og tænder den 
trådløse router for strømforsyningen. Tryk i mere end fem sekunder på 
knappen, og fabrikkens standardindstillinger bliver genoprettet.
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4.12 STATUS

Statussiden viser WAN/LAN-forbindelsesstatus, firmware og 
hardwareversionsnumre, ulovlige forsøg til at få adgang til dit netværk, 
men også oplysninger om DHCP-klienter, der er forbundet til dit 
netværk. Sikkerhedsloggen kan gemmes i en fil ved at klikke på “Save” 
og vælge en position.

4.13 OPSÆTNINGSGUIDE/SET UP WIZARD

4.13.1Start/Getting started

Kontroller, at routeren er tilsluttet korrekt. En detaljeret beskrivelse 
findes i brugsanvisningen. Denne findes på den medfølgende 
installations-CD.

4.13.2Tidszone/Time zone

På denne side har du mulighed for at konfigurere din respektive tidszone 
og den automatiske styring af tiden. Den automatiske styring af tiden 
synkroniserer routeren med en offentlig tidsserver på internettet.

4.13.3Indstillinger for trådløs/Wireless settings

I trin 2 kan du ændre indstillingerne for trådløs af den trådløse router. 
For at få en nem installation anbefales det at bibeholde 
standardindstillingerne. Hvis du senere vil ændre nogle af indstillingerne 
for trådløs, kan du gøre det via menuen i den trådløse router.

4.13.4Indstilling af forbindelsestypen/Connection type settings

På denne side har du mulighed for at vælge en forbindelsestype for din 
internetforbindelse (se 4.4).

Dynamisk IP/Dynamic IP

Denne side gør det muligt, at du automatisk får en IP-adresse fra din 
internet-operatør.
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5 Tekniske data

Porte
• Fire 10/100Mbps Rj-45 porte

Administrationsfunktioner
• Firmware opgradering via webbaseret administration
• Webbaseret administration (konfigurering)
• Effektindikatorer
• Logge hændelser og historie
• Netværksping

Sikkerhedsfunktioner
• Password-beskyttet adgang til konfigureringen
• Bruger-autentificering (PAP/CHAP) med PPP
• Firewall NAT NAPT
• VPN pass through (IPSec-ESP Tunnel modus, L2TP, PPTP)

Trådløs sikkerhed
• WEP 64/128 bit
• WPA/WPA2
• WPA/WPA2-personlig (PSK)
• WPA-PSK med TKIP
• WPA2-PSK med AES
• WPA-PSK + WPA2-PSK med TKIP+AES.AES, eller TKIP
• WPS: PIN og PBC-metoder

LAN-funktioner
• IEEE 802,1d (selvlærende transparent bridging)
• DHCP-server
• DNS Proxy
• Statisk Routing, RIPv1 og RIP

Radiofunktioner
• Trådløs RF modulfrekvensbånd
• 802.11n Radio: 2.4GHz
• 802.11g Radio: 2.4GHz
• 802.11b Radio: 2.4GHz
Europa - ETSI
• 2412~2472MHs (Kan1~Kan13)

Modulationstype
• 802.11n Draft-2.0: OFDM (BPSK, QPSK, 16- og 64-QAM)
• 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16- og 64-QAM)
• 802.11b: CCK (11 Mbps, 5.5 Mbps), DQPSK (2 Mbps)

Kanaler i drift kompatibel med IEEE 802.11n 
• 13 kanaler (ETSI)

Kanaler i drift kompatibel med IEEE 802.11g 
• 13 kanaler (ETSI)

Kanaler i drift kompatibel med IEEE 802.11b
• 13 kanaler (Europa)

Overføringsstyrke og sensitivitet
Tx afgangseffekt: (typisk)
• 11b: 18.5 +/- 1 dBm
• 11g: 14.5 +/- 1 dBm@54Mbps
• 11n: 14.5 +/- 1 dBm

Rx sensitivitet: (typisk)
• -84 dBm @ 11 Mbps
• -72 dBm @ 54 Mbps
• -64 dBm @ 64-QAM, 20MHz kanalafstand
• -61 dBm @ 64-QAM, 40MHz kanalafstand

Omgivelser
Kompatibel med følgende standarder:

Temperatur: IEC 68-2-14
• 0 til 40 graders C (standarddrift)
• -20 til 70 graders C (ikke i drift)

Fugtighed
• 5% til 95% (ikke kondenserende)

IEEE-standarder
• IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d

Standarder vedr. overensstemmelse med elektromagnetisk 
kompatibilitet
• CE, ETS 300 328, ETS 300 836 (Trådløs)
• EN50081, EN50082, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (EMC)
• Vista, WPS

Sikkerhed
• EN60950



Hyppigt stillede spørgsmål20

6 Hyppigt stillede spørgsmål

I dette afsnit finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar om din 
trådløse router.

Setup

Jeg kan ikke få en forbindelse via webbrowseren
• Kontrollér, at du har en gyldig netværksforbindelse til den trådløse 

router.
• Sammenlign alle parameter-indstillinger med dem, du fik fra din 

internet-operatør.
• Kontrollér konfigureringen af din Internet Explorer*:

- Gå til Start og vælg Kontrolpanel.
- Vælg Internetoptioner på Kontrolpanelet.
- Tjek, at Brug altid standardforbindelsen ikke er krydset af.
* afhængig af din internet browser

Jeg har glemt (eller tabt) mit password. Hvordan kan jeg 
nulstille den trådløse router (fabrikkens standardindstillinger)?
• Undersøg, om den trådløse router er slået TIL.
• Benyt en blyant for at trykke den dybtliggende nulstillingsknap på 

bagsiden ind og hold den inde i mindst fem sekunder.
• Slip nulstillingsknappen og den trådløse router genopstartes.

Advarsel
Hvis du nulstiller den trådløse router ved at benytte nulstillingsknappen, 
taber du alle konfigureringer og indstillinger, også din ISP-indstilling 
(Internet Service Provider).

En trådløs PC får ingen forbindelse til den trådløse router
• Undersøg, om WiFi-funktionen på den trådløse router er aktiveret.
• Undersøg, om den trådløse PC har den samme SSID-indstilling som 

den trådløse router. Se webside “Kanal og SSID/Channel and SSID”.
• Du skal have de samme sikkerhedsindstillinger både på den trådløse 

PC og den trådløse router. Se “Sikkerhedswebsider”.

Produktegenskaber

Signalet  tænder ikke.
• Sørg for, at strømforsyningen er sat i en stikkontakt i væggen.
• Sørg for, at koaksialstikket af strømforsyningsadapteren er sat i den 

trådløse router.
• Kontrollér, at du bruger den korrekte strømforsyning for din trådløse 

router.
• Når den trådløse router efter at have kørt et stykke tid pludselig er 

uden strøm, skal du kontrollere, om der foreligger et strømsvigt eller 
en overladning. (Hvis stikkontakten i væggen har en kontakt, er den 
så slået TIL ?).

• Hvis du ikke kan finde frem, hvad problemet er, så er det måske den 
eksterne strømforsyning, der er defekt. I dette tilfælde bedes du 
henvende dig til den Tekniske Support for at få hjælp.

Signalet  er FRA.
• Kontrollér, at dit modem-ethernetkabel (RJ45) er tilsluttet til 

WLAN-porten af din trådløse router og til dit modem.

Signalet  er altid FRA.
• Få en bekræftelse fra din internet-operatør, at din internet-tjeneste er 

aktiv.
• Få en bekræftelse fra din internet-operatør, at dine internet-

indstillinger er korrekte.

Signalerne  tænder ikke. Jeg kan ikke sende en ping 
til den trådløse router fra det tilsluttede LAN.
• Hvis du benytter ethernetforbindelsen, skal du kontrollere, om din 

TCP/IP er korrekt installeret på din PC. 
• Undersøg, om ethernetkablet (RJ45) er korrekt sat i den trådløse 

router.
• Undersøg, om du benytter den korrekte kabeltype for dit 

ethernetudstyr.
• Check, om IP-adressen er korrekt konfigureret. For de meste 

applikationer burde du benytte DHCP-funktionen af den trådløse 
router for dynamisk at tildele IP-adresser til hosts på det tilsluttede 
LAN. Hvis du derimod konfigurerer IP-adresser på dit LAN manuelt, 
skal du checke, at den samme netværksadresse og subnet mask 
benyttes for både den trådløse router og en hvilken som helst 
tilsluttet LAN-enhed.

Det trådløse netværk er tit afbrudt.
• Flyt din trådløse PC tættere på den trådløse router for at finde et 

bedre signal. Hvis signalet stadigvæk er svagt, kan du ændre antennens 
vinkel. Der findes måske interferencer, som kan være forårsaget af 
mikrobølgeovne, en trådløs TV-forbindelse eller trådløse telefoner. 
Flyt kilderne for interferencen eller den trådløse router.

• Du kan ændre de trådløse kanaler på den trådløse router. Se webside 
“Kanal og SSID/Channel and SSID”. 

Den trådløse router er varm.
• Dette er helt normalt.
• Husk, aldrig at tildække gællerne.
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