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1 Vigtigt

Tag dig god tid til læse denne brugsanvisning, inden du benytter den 
trådøse USB adapter. Den indeholder vigtige informationer og 
bemærkninger vedrørende den trådløse USB adapter.

1.1 Sikkerhedsinformation

Advarsel
• 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 
(AEEU; WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 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 USB Adapter

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

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Quick start guide

CCU7740

Trådløs USB Adapter Kort betjeningsvejledning Installations-CD-ROM

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

Andre Trådløse Enheder

1@ 42 3
"

Trådløst Modem eller Router

eller
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2.3 Lysdiodens status

A
TIL: når den modtager strøm og er driftsklar
FRA: når den ikke er tilsluttet eller når PC'en er slået fra
Blinker: når data overføres (netværksaktivitet)

2.4 Integreret antenne
Indbygget antenne til etablering af trådløse forbindelser.

2.5 Oversigt over klistermærkerne

A MAC-adresse
Betegnelsen, som består af 12 tegn (f.eks. 00:12:BF:2E:4D:25 eller 
generelt xx:xx:xx:xx:xx:xx), er den entydige MAC-adresse af denne 
netværksenhed. Nogle af sikkerheds- eller netværksidentifikations-
funktionerne har brug for denne MAC-adresse.

B Serienummer

C Modelnummer
Dette nummer skal angives, når man ringer hotlinen op.

A

Model: CCU7740N

0682

Made in PRC 146000038600J R01 EL

0012BF2E4D25

S/N: MC1A0628108388

A B

CCU7740N/00

C
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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 CCU7740N Trådløse USB Adapter

• Softwarens slutbruger-licensaftale vises på skærmen

Læs den omhyggeligt og klik på Accept

• Det næste skærmbillede vises automatisk

3.2 Forbind

NB
SÆT DEN CCU7740N TRÅDLØSE USB ADAPTER IKKE IND, FØR 
DU BLIVER OPFORDRET TIL DET.

Klik på Fortsæt

• Der vises et skærmbillede med en statuslinje
• Du bliver bedt om at tilslutte din trådløse USB adapter

Tilslut din CCU7740N trådløse USB adapter

• Installationen fortsætter, og der fremkommer et skærmbillede, som 
bekræfter installationen

1

2

3

4

5

1

2
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Dobbeltklik på bakkesymbolet i højre hjørne af din skærm eller på 
symbolet for Philips manager for trådløse netværk på din desktop

Vælg fanen Oversigt over webstedet

Klik på Gennemsøg

• En liste af netværksnavne på trådløse netværk vises

Dobbeltklik på netværksnavnet af dit trådløse netværk

NB
Hvis dit netværk er beskyttet, bliver du bedt om at indtaste 
sikkerhedsindstillingerne. Slå op i brugermanualen af din Router eller 
Modem-Router, hvor du finder disse sikkerhedsindstillinger.

Vælg din Godkendelsestype og vælg din Nøgletype

Vælg Benyt password, hvis det kan anvendes

Indtast din krypteringsnøgle og vælg Anvend ændringer

• En skærm med link-informationen vises

Klik på Afslut

3

4

5

6

7
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4 At benytte den Trådløse USB Adapter

4.1 Få adgang til managerprogrammet for det trådløse 
netværk

Dobbeltklik på bakkesymbolet i højre hjørne af din skærm eller på 
symbolet for Philips manager for trådløse netværk på din desktop

• Du vil få adgang til indstillingerne for det trådløse netværk

4.2 Faner af Managerprogrammet for det Trådløse Netværk
Philips Wireless Network Manager program (Philips Manager-
programmet for det Trådløse Netværk) har fem hovedfaner med 
informationer og indstillinger

NB
Knappen Trådløs Til / Fra fremkommer på hver eneste fane, således at 
du altid har kontrol over, hvornår du aktiverer og deaktiverer den 
trådløse forbindelse.

4.2.1 Fane Konfigurering
Med fanen Konfigurering kan du administrere dine profiler og få 
adgang til dine indstillinger vedr. det trådløse netværk og krypteringen.

Vælg profil - En profil er et sæt med alle parametre, som er nødvendig 
for en bestemt trådløs forbindelse. Hvis du vil skifte mellem to trådløse 
netværk, kan du bare skifte fra den ene gemte profil til en anden.

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

Auto Gem Profil Til / Fra
Når Auto profil er slået Til, er knapperne Ny profil og Gem profil 
deaktiveret. Efter at have klikket på Anvend ændring oprettes 
automatisk en profil med dine netværksindstillinger.

Fanen Konfigurering har tre underfaner: Fælles, Sikkerhed og Auto 
konfig.

Underfane Fælles:

Netværksnavn - Indtast navnet på det trådløse netværk du gerne vil 
blive opkoblet til. Alternativ skal du benytte fanen Oversigt over 
Webstedet for at vælge et navn fra listen over de netværksnavne, der 
står til rådighed. (Som standard: philips_install)

Driftsmodus - Sæt driftsmodussen på Ad hoc (Peer-to-Peer) for 
netværkskonfigurationer, som ikke har en trådløs router, og på 
Infrastruktur for konfigurationer med en trådløs router. (Infrastruktur 
er standardindstillingen.)

Overføringsrate - Auto finder automatisk frem til den højest mulige 
hastighed for det trådløse netværk. Eller du indstiller manuelt en lavere 
hastighed. Lavere hastigheder giver en bedre rækkevidde.

Kanal - Kanalen kan kun indstilles, når driftsmodussen er sat til Ad hoc 
(Peer-to-Peer). Hvis du er ved at oprette et Ad hoc trådløst neværk, 
skal du sætte kanalnummeret på samme radiokanal, som også bliver 
brugt af den anden trådløse enhed i din gruppe. Hvis du derimod 
opretter en forbindelse til et netværk via en router, sættes kanalen 
automatisk på kanalen af routeren, som adapteren tilsluttes til.

Strømbesparelse - Afkryds krydsboksen, hvis du vil benytte power 
management for at reducere din bærbare computers brug af batteriet 
og stadigvæk vil holde computeren klar til omgående brug.

NB
Alle computere og trådløse netværksenheder i samme netværk burde 
have det samme Netværksnavn (SSID) og den samme krypteringsnøgle 
for trådløs sikkerhed. I Ad hoc modus skal du specificere samme 
radiokanal for alle trådløse enheder.

Underfane Sikkerhed:

Klik først på knappen Sikkerhed TIL/FRA for at aktivere eller 
deaktivere trådløs sikkerhed.

Godkendelsestype - Vælg WEP, WPA-PSK eller WPA2-PSK alt 
afhængig af, hvilken type trådløs sikkerhed resten af dit trådløse netværk 
bruger.

Wired Equivalent Privacy (WEP) og WiFi Protected Access 
(WPA/WPA2) er implementeret i adapteren for at forhindre ikke 
autoriseret adgang til dit trådløse netværk.

1
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Nøgletype -  Du får mere sikre dataoverførsler, hvis du sætter 
krypteringen til det højeste antal bits. F.eks. får du med en 128-bit 
indstilling et højere sikkerhedsniveau end med 64-bit.

NB
Indstillingen skal være den samme for alle klienter i dit trådløse netværk.

Benyt password - Når Password er valgt, genereres sikkerhedsnøgler 
for WEP kryptering på basis af dit password. Når kryptering er sat til 
128 bit, bliver kun Nøgle 1 genereret. Når kryptering er sat til 64 bit, 
bliver nøglerne 1-4 genereret. Du skal have de samme indstillinger for 
Password og Standardnøgle på alle andre routere i dit netværk.

NB
Et password kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn.

WPA/WPA2 (WiFi Protected Access), som er implementeret 
i denne trådløse USB adapter, benytter et alfanumerisk password, som 
har mellem 8 og 63 tegn. Dette password må godt indeholde symboler 
og mellemrum.

NB
Du skal benytte den samme krypteringnøgle i hele dit netværk.

Anvend ændring - Klik på Anvend ændring for at aktivere de 
ændringer, du har gennemført.

Nøgle 1-4 - Hvis Nøgletype er sat til Hex, er sikkerhednøglerne fire 
nøgler med 10 tegn for 64-bit WEP-indstillingen og fire nøgler med 
26 tegn for 128-bit WEP-indstillingen.
(De hexadecimale tegn kan være 0~9 & A~F, f.eks. D7 0A 9C 7F E5.)

Standardnøgle - Vælg den nøgle-ID med den krypteringsstreng, du 
foretrækker. Hvis du benytter en nøgle, genereret fra password, skal du 
benytte samme password og nøgle på enhver trådløs enhed.

Underfane Auto konfig:

Denne underfane benyttes til at hente og ændre konfigureringen af dit 
Modem eller din Router.

Søg efter UCP router - Hvis du klikker på denne knap, bliver der søgt 
efter modemmer eller routere, der har en UCP-protokol.

Hent konfigurering - benyttes til at hente konfigureringen af den 
valgte enhed.

Ændre konfigurering - benyttes til at ændre konfigureringen af den 
valgte enhed.

4.2.2 Fane Link-information

Fanen Link-information viser informationer om netværksnavnet på 
det trådløse netværk (SSID), som der består en trådløs forbindelse til: 
signalstyrke, flow-historie, nuværende forbindelseshastighed, kanal og 
Netværksnavn ID (MAC).

4.2.3 Fane IP-information

Fanen IP-information viser informationer om Hostnavn, IP-adresse, 
IP-netmask, og Gateway.

Dette vindue indeholder også knapper til frigivelse [Frigivelser] og 
fornyelse [Forny] af IP-adressen. Dette gøres for at genopkoble en 
computer til netværket efter at den har været flyttet til et andet sted 
eller efter at man har konstateret et uforventet svigt.

Først skal IP-adressen frigives og derefter fornyes. Computere på 
DHCP-netværk genetablerer netværksforbindelser tit (men ikke altid) 
automatisk.

4.2.4 Fane Oversigt over Webstedet

Når man vælger fanen Oversigt over Webstedet får man vist en liste 
med trådløse netværksadgangpunkter, der står til rådighed.

Klik derefter på Gennemsøg for at ajourføre listen.
Den giver dig følgende informationer:
• Netværkstype viser netværkets setup
• Navnet på den trådløse forbindelse (Netværksnavn eller SSID)
• Netværksmodus viser, hvilken WiFi-standard der benyttes
At benytte den Trådløse USB Adapter 9



• Et symbol, som vises, hvis WPS er aktiveret
• Et symbol, som vises, hvis kryptering er aktiveret
• Signalstyrke
• Kanalen, som bruges af netværket
• MAC-adresse af enheden

Dobbeltklik på ét af netværksnavnene for at åbne profilguiden for at 
etablere en trådløs forbindelse til dette netværk.

4.2.5 Fane Versionsinformation

Ved at vælge denne fane får man vist leverandøren og 
versionsinformation.
At benytte den Trådløse USB Adapter10
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5 Netværksterminologi

I et netværk skal computere kunne forbindes fysisk med hinanden. 
Derfor er en anden vigtig netværksfunktion, hvordan computere 
forbindes med hinanden, direkte eller via en central enhed.

ÉN-TIL-ÉN TRÅDBUNDET NETVÆRK
også kendt som: Direkte forbindelse (maks. 2 PC'er)

NB
Benyt et crossover-ethernetkabel for at forbinde to computere direkte 
med hinanden.

TRÅDBUNDET NETVÆRK MED FLERE END 2 PC'er

Benyt en hub eller switch for at forbinde flere end 2 PC'er med 
hinanden.

NB
Benyt et direkte ethernetkabel for at forbinde computerne med den 
centrale enhed (hub / switch).

HVORDAN FORBINDES TRÅDBUNDNE NETVÆRK MED 
HINANDEN

Benyt en gateway-router for at forbinde et netværk med et andet (f.eks. 
til internettet, også kendt som WAN).

ÉN-TIL-ÉN TRÅDLØST NETVÆRK

Også kendt som: Ad Hoc / Peer-to-Peer

TRÅDLØST NETVÆRK MED FLERE END 2 PC'er

Også kendt som: Ad Hoc / Peer-to-Peer
Det trådløse medium udgør en hub i og af sig selv. Ingen hardware-hub 
er nødvendig.

FORBINDE TRÅDLØSE TIL TRÅDBUNDNE NETVÆRK

Også kendt som: Infrastruktur / Adgangspunkt
Benyt en Trådløs Router

Centrale enheder som en hub, switch, router eller trådløs adgangpunkt 
kan være separate enheder eller være indbygget i en computer.
• En hub har adskillige porte og fungerer som en central 

forbindelsespunkt for kommunikationslinjer fra alle computere i et 
trådbundet netværk. Den kopierer alle data, der kommer ind på en 
port, til de andre porte.
En switch ligner en hub, men kan håndtere forskellige 
netværkshastigheder på hver port.

• Gateway-routere og trådløse adgangspunkter dirigerer 
netværkstrafik fra et netværk til et andet (f.eks. fra et trådbundet 
netværk til internettet eller fra et trådløst netværk til et trådbundet 
netværk eller til internettet).
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6 Tekniske data

Radio
• IEEE 802.11b/g/n (Draft 2.0)

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

Driftsfrekvens
• 2400~2483,5 MHz

Antal kanaler
• 13 kanaler (Europa)
• 11 kanaler (USA)
• 14 kanaler (Japan)

Antennetype
• Indbyggede antenner

Datarate
• 300 Mbps maks.

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-metode

Host-grænseflade
• Højhastigheds USB 2.0 grænseflade

Strømforbrug
• 2,25W

Mål (h x b x d)
• 22 x 79 x 93 mm

Vægt
• Ca. 55 g (kun adapteren)

Driftstemperatur
• 0 til 40 graders C (standarddrift)

Opbevaringstemperatur
• -20 til 70 graders C (ikke i drift)

Fugtighed
• 5% til 90% (skal være ikke-kondenserende)

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
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7 Terminologiliste

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol.
Denne protokol konfigurer automatisk TCP/IP-indstillingerne af hver 
computer på dit hjemmenetværk.

DNS Server Address
DNS står for Domain Name System, som gør det muligt for internet-
host-computere at have et domænenavn og én eller flere IP-adresser. En 
DNS-server gemmer en database over host-computere og deres 
respektive domænenavne og IP-adresser, således at brugeren sendes til 
den rigtige IP-adresse, når der angives et domænenavn. DNS-
serveradressen, som benyttes af computerne på dit hjemmenetværk, er 
dén DNS-server, som din ISP har tildelt.

DSL Modem
DSL står for Digital Subscriber Line.
Et DSL-modem benytter dine forhåndenværende telefonlinjer til at 
overføre data med høje hastigheder.

Ethernet
En standard for computer-netværk. Ethernet-netværk forbindes med 
specielle kabler og hubs og transporterer data med op til 10 millioner 
bits pr. sekund (Mbps).

HPNA
Home Phone Line Networking Alliance, som er en forening af 
virksomheder, som (blandt andet) arbejder på at sikre vedtagelsen af én 
ensartet netværksstandard for telefonlinjer. Din Home Connect 
hjemmenetværksgateway er kompatibel med HPNA specifikationen 2.0, 
som tillader netværkshastigheder på op til 1 million bits pr. sekund 
(Mbps) ved at benytte dine forhåndenværende telefonlinjer.

IP-addresse
IP står for Internet Protocol.
En IP-adresse består af en række på fire numre adskilt af punkter, som 
identificerer én enestående internet-host-computer.
Eksempel: 192.34.45.8.

ISP
Internet Service Provider.
En ISP er en virksomhed, som tilbyder forbindelser til internettet for 
enkeltpersoner samt andre virksomheder og organisationer.

ISP Gateway Address (se definition af ISP)
ISP Gateway Address er en IP-adresse for internet-routeren, placeret 
på ISP's kontor. Denne adresse er kun påkrævet, når man benytter et 
kabel- eller DSL-modem.

LAN
Local Area Network.
Et LAN er en gruppe af computere og enheder, der er forbundet med 
hinanden på et relativt lille område (som f.eks. et hus eller et kontor). 
Dit hjemmenetværk anses som et LAN.

MAC-adresse
MAC står for Media Access Control.
En MAC-adresse er hardware-adressen af en enhed, der er forbundet 
med et netværk.

NAT
Network Address Translation.
Denne proces tillader, at alle computere på dit hjemmenetværk kan 
benytte én IP-adresse. Ved at benytte NAT-funktionen af Home 
Connect hjemmenetværksgateway'en kan du få adgang til internettet fra 
en hvilken som helst computer på dit hjemmenetværk, uden at måtte 
købe flere IP-adresser fra din ISP.

PPPoE
Point-to-Point Protocol over Ethernet.
Point-to-Point Protocol er en metode for beskytte dataoverførsler, som 
oprindeligt blev opfundet for opkaldsforbindelser; PPPoE er til ethernet-
forbindelser.

Router
En netværksenhed, som forbinder flere netværk med hinanden.

Secondary Dial-Up
Et sekundært opkaldsnummer benyttes af din ISP i det tilfælde, at der er 
for mange andre kunder, der har adgang til det primære opkalds-
nummer. Det sekundære opkaldsnummer benyttes, hvis der er ingen 
adgang til det primære opkaldsnummer.

SPI
Stateful Packet Inspection.
SPI er en type af integreret internet-sikkerhed fra din Home Connect 
hjemmenetværksgateway. Ved at benytte SPI fungerer gatewayen som 
en "firewall" og beskytter dit netværk mod computerhackere.

Subnet Mask
En subnet mask, som kan være en del af TCP/IP-informationen fra din 
ISP, er et sæt på fire numre, som er konfigureret som en IP-adresse. Den 
bruges til at oprette IP-adressenumre, der benyttes kun indenfor et 
specielt netværk (i modsætning til gyldige IP-adressenumre, identificeret 
af internettet, som skal være tildelt af InterNIC).

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Det er standardprotokollen for dataoverførslen via internettet.

WAN
WAN står for Wide Area Network.
Et netværk, der forbinder computere på geografisk adskilte områder 
(dvs. forskellige bygninger, byer, lande). Internettet er et wide area 
network.

WPS
WPS står for Wifi Protected Setup.
Det er en funktion, som gør det muligt nemt at registrere en enhed til 
en WiFi adgangspunkt, hvor sikkerheden aktiveres automatisk. Fordelen 
er, at brugeren ikke behøver indtaste en lang og kompliceret sikkerhed-
nøgle.
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8 Hyppigt stillede spørgsmål

I dette afsnit finder du de hyppigt stillede spørgsmål og svar om den 
Trådløse USB Adapter. Tjek dem og vores website www.philips.com/
welcome før du kontakter vores tekniske support.

Set-up

Min PC kan ikke finde den trådløse USB adapter / Netværks-
driveren installeres ikke korrekt
• Tjek, at din USB adapter er tilsluttet korrekt.
• Hvis du benytter et USB-kabel, skal du tjekke, at USB-kablet er 

sikkert tilsluttet til USB-porten på både adapteren og din PC.
• Tjek, at din USB Adapter ikke er beskadiget.
• Tjek, at der ikke forligger noget hardwareproblem, som f.eks. fysisk 

skade på adapterens stik.
• Tjek, at USB-porten, du benytter, ikke er i stykker. Prøv at sætte 

adapteren ind i en anden USB-port. Hvis dette heller ikke fungerer, 
skal du teste din computer med en anden USB-enhed, som du ved 
fungerer korrekt.

• Hvis der er andre netværksadaptere i computeren, kan dette medføre 
konflikter. Fjern alle andre adaptere fra computeren og test den 
trådløse adapter separat.

Hvis den stadigvæk ikke fungerer, prøv at geninstallere den trådløse 
USB-adapter fra den originale installations-CD. Genopstart din PC.

Jeg kan ikke få adgang til nogen som helst netværksressource 
fra computeren
• Kontrollér, at både computeren og andre netværksenheder modtager 

strøm.

Jeg har ingen adgang til en Windows- eller NetWare-service 
på netværket
• Tjek, at du har aktiveret og konfigureret denne service korrekt. Hvis 

du ikke kan få en forbindelse til en speciel server, kontrollér, at du har 
adgangsrettighederne og en gyldig ID og et gyldigt password. Hvis du 
ikke kan få adgang til internettet, kontrollér, at du har konfigureret dit 
system til TCP/IP.

Min Trådløse USB Adapter kan ikke kommunikere med en 
computer i netværket, når den er konfigureret til Infrastruktur 
modus
• Kontrollér, at adgangpunkten, som routeren er tildelt til, er slået til.
• Flyt din Trådløse USB Adapter.
• Kontrollér, at SSID og netværkets krypteringsnøgle er de samme som 

de, den trådløse adgangpunkt benytter.

Min netværkshastighed overskrider ikke 11 Mbps
• Forbind den Trådløse USB Adapter til en højhastigheds USB 2.0 port 

for maksimal hastighed.
• Kontrollér, at alle netværkskomponenter er egnet til høje netværks-

hastigheder.

Produktegenskaber

Den blå lysdiode på den Trådløse USB Adapter lyser ikke
• Kontrollér, at både computeren og andre netværksenheder modtager 

strøm.

www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
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